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Ngày 13/4/2020, thay mặt Thủ tướng 
Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình 
Dũng đã ký Quyết định số 512/QĐ-TTg 
ngày 13/4/2020 công nhận thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 
2019.  

 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình có trách 
nhiệm công bố và khen thưởng theo quy 
định, chỉ đạo thành phố Thái Bình tiếp 
tục duy trì và nâng cao chất lượng các 
tiêu chí, chú trọng tiêu chí về quy hoạch 
và môi trường để đảm bảo tính bền vững 
trong xây dựng nông thôn mới. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Theo báo cáo của thành phố Thái Bình, 
hiện Thành phố có 10 phường và 9 xã, 
dân số hơn 206 nghìn người. Về công tác 
xây dựng nông thôn mới (NTM) ở 9 
xã, trong đó có 4 xã là Phú Xuân, Tân 
Bình, Vũ Đông và Đông Hòa được Bộ Nội 
vụ thống nhất chủ trương xây dựng để 
trở thành phường. Với 5 xã còn lại là Vũ 
Phúc, Vũ Lạc, Vũ Chính, Đông Thọ và xã 
Đông Mỹ đã đạt chuẩn NTM. Tổng nguồn 
vốn huy động xây dựng NTM giai đoạn 
2011 – 2020 ở thành phố Thái Bình là 
gần 380 tỷ đồng.  Thành phố Thái Bình 
không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong 
thực hiện NTM.  
Thu nhập bình quân khu vực nông thôn 
hiện đạt gần 53 triệu đồng/người/năm, 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân ngày càng được nâng cao./. 

(Chinhphu.vn) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Thủ tướng Quyết định công nhận TP Thái Bình hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 
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Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ 
tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết 
định số 513/QĐ-TTg 2020 ngày 
14/4/2020 công nhận huyện Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới 
năm 2019. 

 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có trách 
nhiệm công bố và khen thưởng theo quy 
định, chỉ đạo huyện Đức Trọng tiếp tục 
duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu 
chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi 
trường để đảm bảo tính bền vững trong 
xây dựng nông thôn mới. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sau 10 năm bắt tay vào xây dựng nông 
thôn mới (NTM), đến nay, toàn huyện 
Đức Trọng đã có 14/14 xã đạt chuẩn 
NTM, đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM. Nhiều 
tiêu chí đạt ở mức cao như: 100% số xã 
đã đạt tiêu chí về quy hoạch, thủy lợi, 
điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông 
thôn, thu nhập, hộ nghèo, hình thức tổ 
chức sản xuất, giáo dục và đào tạo… 
Cơ cấu sản xuất nông nghiệp dần chuyển 
đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi có 
giá trị cao, dần hình thành vùng sản xuất 
hàng hóa nông nghiệp tập trung, các 
hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp 
được quan tâm đổi mới theo hướng tăng 
cường liên kết sản xuất tiêu thụ sản 
phẩm. Bộ mặt nông thôn của huyện ngày 
càng đổi mới... 

Chí Kiên 
(Chinhphu.vn) 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn            

nông thôn mới 
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Ngày 16/4/2020, thay mặt Thủ tướng 
Chính phủ, phó thủ tướng Trịnh Đình 
Dũng đã ký Quyết định số 520/QĐ-TTg 
ngày 16/4/2020 về việc Quyết định 
Công nhận huyện Cam Lộ, Quảng Trị đạt 
chuẩn nông thôn mới năm 2019. 
Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh 
Quảng Trị được công nhận đạt chuẩn 
huyện NTM. 
Sau 9 năm triển khai thực hiện, huyện 
Cam Lộ đã huy động nguồn lực hơn 
3.000 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí 
xây dựng NTM. 

 
Đến năm 2019, toàn huyện có 8/8 xã đạt 
chuẩn NTM; xã Cam Chính được công 
nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 
Huyện Cam Lộ cũng hoàn thành 9/9 tiêu 
chí huyện NTM theo Quyết định số 
558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Ông Ngô Quang Chiến – Chủ tịch UBND 
huyện Cam Lộ khẳng định, nhờ thực 
hiện Chương trình xây dựng NTM, bộ 
mặt nông thôn huyện Cam Lộ đã có sự 
đổi thay vượt bậc, kinh tế tăng trưởng 
khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch 
đúng hướng; sản xuất phát triển, thu 
nhập của nhân dân được nâng cao. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Đến nay, thu nhập bình quân đầu người 
khu vực nông thôn đạt 38,34 triệu đồng; 
tỷ lệ hộ nghèo còn 3,57%; chất lượng 
giáo dục, y tế được nâng cao. Cảnh quan, 
môi trường nông thôn được cải thiện; an 
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 
tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần 
của người dân được nâng lên rõ rệt. 

 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Quảng Trị- ông Hà Sỹ Đồng đánh giá, sự 
đồng thuận, đoàn kết của Đảng bộ, chính 
quyền huyện trong chỉ đạo thực hiện chủ 
trương đường lối của Đảng, Nhà nước, 
sự nỗ lực tối đa của người dân là "chìa 
khóa" để Cam Lộ đạt được những thành 
quả xứng đáng trong quá trình xây dựng 
NTM. Thành quả này góp phần đưa bộ 
mặt, kinh tế của huyện ngày càng phát 
triển, đời sống vật chất và tinh thần 
người dân nông thôn được cải thiện, 
nâng cao. 

Đăng Đức 
 (Báo Dân trí) 

 
 

 

 

 

 

 

Huyện Cam Lộ trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên 

của tỉnh Quảng Trị 
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Nhằm nâng cao chất lượng Phong trào 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa" và Cuộc vận động "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch vừa ban hành Chương trình phối 
hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở 
gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh giai đoạn 2020-2025. 

 
Trong đó tập trung tuyên truyền đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn 
với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh. 
Tuyên truyền nội dung Phong trào 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa" gắn với Cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh" về tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới; tiêu chuẩn công nhận xã 
đạt chuẩn nông thôn mới; tiêu chuẩn xây 
dựng đô thị văn minh, tiêu chuẩn công 
nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn 
hóa đến từng gia đình, khu dân cư. 
Xây dựng, duy trì hoạt động và phát huy 
vai trò của các tổ chức tự quản cộng 
đồng ở khu dân cư, phát huy vai trò của 
cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong 
vận động nhân dân xây dựng nếp sống 
văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh. 

 
 
 
 
 
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ 
năng quản lý và tổ chức các hoạt xây 
dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn 
khu dân cư cho Trưởng thôn, Tổ trưởng 
tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt 
trận khu dân cư, nhất là ở những khu 
dân cư mới sáp nhập… 
Xây dựng mô hình gắn kết các tiêu chí 
văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ở 
thôn (bản), xây dựng đô thị văn minh ở 
khu phố. Định kỳ hàng năm sơ kết đánh 
giá rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, 
điển hình tiên tiến trong quá trình thực 
hiện. 
Ngoài ra, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết 
toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư đảm 
bảo vui tươi, ý nghĩa, thiết thực; Tổ chức 
các hoạt động Tuần lễ "Đại đoàn kết các 
dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" tại 
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt 
Nam tạo điểm nhấn trong dịp kỷ niệm 
Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và Ngày Di sản văn hóa Việt 
Nam hàng năm; Chú trọng các hoạt động 
giao lưu văn hóa mang tính truyền 
thống, đặc sắc của mỗi địa phương, dân 
tộc; biểu dương, tôn vinh các di sản văn 
hóa mang đậm tính đặc trưng, tiêu biểu 
của từng vùng, miền…; Trên cơ sở 
Chương trình này, hàng năm, Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường 
trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
sẽ xây dựng nội dung, nhiệm vụ cụ thể, 
đề xuất biện pháp tổ chức thực hiện 
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa" và Cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh"./. 

(Báo điện tử Đảng CS Việt Nam) 

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng 

nông thôn mới 
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Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương 
trình MTQG về xây dựng nông thôn mới 
(NTM), tỉnh Quảng Nam đã có nhiều 
khởi sắc và đạt những thành tựu quan 
trọng. 

 
Gần 100 xã đạt 19 tiêu chí 
Ông Đỗ Vạn Lộc - Phó Chánh VP Điều 
phối xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam cho 
biết, tính đến 31/12/2019, việc thực 
hiện Chương trình NTM trên địa bàn 
tỉnh đạt được một số kết quả đáng kể, 
bình quân chung số tiêu chí NTM đạt 
chuẩn của toàn tỉnh (204 xã) là 15,26 
tiêu chí/xã, tăng 1,10 tiêu chí/xã so với 
năm 2018. 
Tổng nguồn vốn được huy động triển 
khai Chương trình từ năm 2010 đến cuối 
năm 2019 đạt 29.466.461  triệu đồng,  
 “Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
có huyện Phú Ninh được Thủ tướng  
Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện 
NTM năm 2015, đang tập trung duy trì, 
nâng chuẩn theo Bộ tiêu chí mới tại 
Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 
05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 
Thị xã Điện Bàn đã đạt chuẩn NTM năm 
2015, đang tiếp tục duy trì, nâng chuẩn  
và thực hiện xã NTM nâng cao, xã NTM 
kiểu mẫu.Đặc biệt, thu nhập bình quân 
đầu người ngày được nâng cao, đến 
cuối năm 2019 đạt 36,6 triệu 
đồng/người/năm và hiện đã có 121 xã 
đạt tiêu chí thu nhập, chiếm 59,31%... 

  
 
 
“Đặc biệt, công tác giảm nghèo đã đạt 
được những kết quả quan trọng. Nhiều 
chương trình, đề án, chính sách, cơ chế 
hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước tiếp tục 
quan tâm đầu tư, nên đã giải quyết cơ 
bản những vấn đề bức xúc của hộ nghèo 
và cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 
giảm còn còn 6,06% năm 2019 và đến 
nay, có 137 xã đạt tiêu chí hộ nghèo 
trong NTM...", ông Lộc phấn khởi nói. 
Đời sống người dân được nâng cao, nhất 
là ở miền núi có nhiều chuyển biến và 
đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân 
đầu người năm 2019 đạt 36,6 triệu 
đồng/người/năm.  
Theo ông Lộc, để phát huy những kết 
quả đạt được, đồng thời tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả Chương trình NTM, 
trong năm 2020, tỉnh Quảng Nam phấn 
đấu có thêm ít nhất 21 xã đạt chuẩn 
NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 
ít nhất 116 xã, đạt tỷ lệ 58%. 
Trong đó, phấn đấu có thêm 24 xã được 
công nhận đạt chuẩn “xã NTM nâng cao”, 
nâng tổng số xã được công nhận xã NTM 
nâng cao lên 26 xã; trong đó, có ít nhất 9 
xã được công nhận đạt chuẩn “xã NTM 
kiểu mẫu". 
"Bên cạnh đó, tỉnh cũng phấn đấu đưa 
huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM và 
TP.Hội An hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng NTM…” 

Đại Nghĩa – Trần Hậu 
(Báo Dân Việt) 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 năm Xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam 
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Những năm gần đây, bộ mặt nông thôn 
huyện Yên Thủy đổi mới rõ nét. Đời sống 
vật chất, tinh thần của người dân ngày 
một nâng cao. Ý thức trách nhiệm của 
mỗi gia đình đối với cộng đồng được 
khơi dậy và phát huy. Đó là kết quả từ sự 
vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự 
đồng thuận của người dân tích cực tham 
gia thực hiện Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới (XDNTM). 

 
Minh chứng rõ nét trong năm 2019 là 
các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã vận 
động cán bộ, hội viên thực hiện tốt mô 
hình con đường hoa bảo vệ môi trường, 
xanh, sạch,  
đẹp. Toàn huyện trồng mới 50 km 
đường hoa; phát động phong trào 
"Chống rác thải nhựa”; duy trì dọn vệ 
sinh đường làng, ngõ xóm theo định kỳ 
được hơn 850 km, phát quang 475 km 
hành lang giao thông... Các cấp Hội Nông 
dân vận động hội viên phát huy nội lực, 
đóng góp ngày công, vật liệu, xây dựng 
cơ sở hạ tầng. Năm qua, tổng nguồn lực 
huy động của huyện đạt 197.968 triệu 
đồng.  Bên cạnh đó, huyện ưu tiên nguồn 
lực thực hiện có hiệu quả các dự án phát 
triển sản xuất, nâng cao hiệu quả lao 
động, thu nhập cho người dân. Huyện 
quan tâm phát triển  

 
 
 
 
 
 
vùng sản xuất theo các tiêu chuẩn ATTP, 
VietGAP, hữu cơ và xây dựng thương 
hiệu nhãn mác sản phẩm. Đến nay đã 
hướng dẫn cấp chứng nhận VietGAP cho 
130 ha cây ăn quả có múi tại các xã: 
Ngọc Lương, Hữu Lợi, Bảo Hiệu, thị trấn 
Hàng Trạm; 70 ha bí xanh tại xã Đoàn 
Kết, Ngọc Lương. Sản phẩm quả bưởi 
được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng 
chứng nhận "Bưởi Yên Thuỷ”. 
Việc liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm 
có bước chuyển mới. Hiện nay, một số 
sản phẩm trên địa bàn đã được liên kết 
tiêu thụ như: liên kết tiêu thụ mía 
nguyên liệu với Công ty Mía đường Việt 
Đài; liên kết sản xuất, tiêu thụ cà gai leo 
với HTX Nông lâm nghiệp Bảo Hiệu; liên 
kết trồng mướp đắng, bí đỏ lấy hạt với 
Công ty Tân Lộc Phát; liên kết trồng dưa 
bao tử giữa Công ty TNHH Chế biến nông 
sản xuất nhập khẩu Vạn Phúc với các 
HTX, tổ hợp tác trên địa bàn huyện... 
Từ sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm 
của cả hệ thống chính trị đã giúp Chương 
trình xây dựng NTM của huyện Yên 
Thủy đạt kết quả tích cực. Hiện, số tiêu 
chí bình quân đạt 15 tiêu chí/xã. Xã Ngọc 
Lương đạt chuẩn NTM nâng cao. Toàn 
huyện có 4 xã đạt 19 tiêu chí, 2 xã đạt từ 
15-18 tiêu chí; 6 xã đạt từ 10-14 tiêu chí. 
Huyện đang tổ chức xét, thẩm định, công 
nhận 5 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 22 
vườn mẫu cho các xã. 

Bình Giang 
(Báo Hòa Bình Online) 

 

 

  

Huyện Yên Thủy huy động nguồn lực xây dựng         

nông thôn mới 
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 Qua 10 năm triển khai thực hiện 
Chương trình MTQG về xây dựng NTM, 
đến nay thành phố Bến Tre có 100% xã 
được công nhận xã đạt chuẩn NTM gồm: 
Phú Nhuận, Nhơn Thạnh, Mỹ Thạnh An, 
Bình Phú, Sơn Đông và Phú Hưng. Diện 
mạo và đời sống người dân tại các xã 
từng bước được nâng cao, đặc biệt cảnh 
quan môi trường tại các xã không ngừng 
được tôn tạo, thay đổi theo hướng văn 
minh - xanh - sạch, đẹp. 

 
Cụ thể, hiện 06/06 xã có xây dựng và 
ban hành quy ước về bảo vệ môi trường, 
trên địa bàn các xã thành lập Tổ bảo vệ 
môi trường, hoạt động các tổ từng bước 
đi vào nề nếp, ổn định, thường xuyên tổ 
chức ra quân tổng vệ sinh và vận động 
người dân tham gia vệ sinh đường làng, 
ngỏ xóm, nạo vét các tuyến kênh mương 
nội đồng, đảm bảo thông thoáng phục vụ 
tiêu thoát nước và sản xuất nông nghiệp. 
Đối với hoạt động chăn nuôi, thành phố 
có 648/649 hộ đã xây dựng chuồng trại 
đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt tỷ lệ 
99,84%. Đặc biệt các xã rất quan tâm 
việc nâng cao chất lượng sống cho người 
dân, hiện trên địa bàn 06 xã có 
16.403/16.403 hộ sử dụng nước hợp vệ 
sinh theo qui chuẩn đạt tỷ lệ 100%.  
 
 
 
 

Trong đó, hộ sử dụng nước sạch theo 
quy chuẩn chiếm 95,90%; song song việc 
tuyên truyền, vận động ngươi dân thực 
hiện tốt các nội dung tiêu chí Môi trường 
và An toàn thực phẩm trong xây dựng 
nông thôn mới, các xã tập trung tuyên 
truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, thực hiện tốt các qui định bảo vệ 
môi trường trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh.  
Bên cạnh đó, qua hơn 01 năm triển khai 
thực hiện hướng dẫn số 5884/HD-BCĐ 
của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục 
tiêu quốc gia  tỉnh về việc tổ chức Ngày 
Chủ Nhật Nông thôn mới trên địa bàn 
thành phố dần đi vào nề nếp, bám sát 
thực hiện các tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới, văn minh đô thị, nhất là tiêu 
chí môi trường, dần thu hút sự tham gia 
ngày càng đông đảo của các tầng lớp 
nhân dân.  
Phấn đấu mỗi xã xây dựng ít nhất 01 mô 
hình thu gom, phân loại rác tại nguồn 
hiệu quả, bền vững. Đồng thời, tập trung 
nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch 
đạt chuẩn, có nhà tắm kín đáo, nhà tiêu 
hợp vệ sinh đạt 100%; 100% hộ chăn 
nuôi, cơ sở chăn nuôi xây dựng chuồng 
trại đảm bảo vệ sinh môi trường theo 
qui định. 

(Cổng TTĐT nông thôn mới Bến Tre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phố Bến Tre tập trung củng cố, nâng chất tiêu chí 

môi trường hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu 

mẫu 
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Sau 10 năm triển khai xây dựng NTM, 
tỉnh Trà Vinh đã huy động gần 1.300  tỷ 
đồng 

 
Một trong những dấu ấn mạnh mẽ là đào 
tạo nghề cho lao động nông thôn, bằng 
nhiều hình thức đa dạng, toàn tỉnh đã tư 
vấn, đào tạo 725.278 lượt lao động, đã 
có 290.112 người tìm được việc làm ổn 
định tại các doanh nghiệp trong và ngoài 
tỉnh (đạt 132%). 
Qua đó, góp phần nâng cao trình độ kỹ 
năng nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào 
tạo đến nay đạt 60,68%. 
Xác định phát triển sản xuất gắn với cơ 
cấu lại ngành nông nghiệp là nhiệm vụ 
trọng tâm, góp phần quan trọng cải thiện 
đời sống, nâng cao thu nhập bền vững 
cho người dân nông thôn, từ năm 2014 
đến nay đã chuyển đổi khoảng 18.000ha 
đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng 
cây khác và nuôi thủy sản để tăng giá trị 
trên đơn vị đất canh tác. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Đến nay, Trà Vinh có 45/85 xã được 
công nhận đạt chuẩn NTM; huyện Tiểu 
Cần, Cầu Kè và thị xã Duyên Hải được 
Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt 
chuẩn NTM; có 176.964 hộ đạt chuẩn  
NTM (chiếm 79,2%); có 356 ấp đạt 
chuẩn ấp NTM (chiếm 52,2%); thu nhập  
bình quân đầu người khu vực nông thôn 
đạt trên 33 triệu đồng/năm. 
Nếu như đầu năm 2011, hộ nghèo chiếm 
23,63% (với 58.158 hộ), thì đến cuối 
năm 2019 theo chuẩn đa chiều, hộ nghèo 
giảm còn 4,45% (với 12.277 hộ), giảm 
1,5%, tương đương 4.137 hộ so cuối 
năm 2018; hộ nghèo dân tộc Khmer còn 
8,27% (giảm 3%, tương đương 2.683 hộ 
so cuối năm 2018). 
Trà Vinh đề ra mục tiêu phấn đấu đến 
năm 2025, có 80% số xã đạt chuẩn NTM, 
trong đó khoảng 30% số xã đạt chuẩn 
NTM nâng cao và 5% số xã đạt chuẩn 
NTM kiểu mẫu; 6 đơn vị cấp huyện đạt 
chuẩn NTM, có 1 đơn vị cấp huyện đạt 
NTM kiểu mẫu...  

(Báo Trà Vinh Online) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trà Vinh: Người dân góp 1.300 tỷ đồng xây dựng    

nông thôn mới 
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Là tỉnh trung du miền núi, khi triển khai 
Chương trình xây dựng nông thôn mới 
(NTM), bình quân cả tỉnh mới đạt 6,5 
tiêu chí và chỉ có 27 xã đạt trên 10 tiêu 
chí. Để khắc phục khó khăn và triển khai 
thành công chương trình xây dựng NTM 
thời gian qua đã có sự vào cuộc quyết 
liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó 
nổi bật là vai trò đầu tàu gương mẫu của 
đội ngũ cán bộ đảng viên. 

 
Nêu gương vai trò đảng viên đi trước 
Nhớ lại những ngày đầu bắt tay vào 
XDNTM, đồng chí Vi Văn Khối - Bí thư 
Đảng ủy xã Đông Thành, huyện Thanh 
Ba (lúc bấy giờ là Chủ tịch UBND xã) cho 
biết: Thời điểm ấy, việc XDNTM gặp rất 
nhiều khó khăn do cần nguồn kinh phí 
quá lớn so với nguồn lực của địa 
phương. Trong khi đó, người dân lại 
chưa có nhận thức đầy đủ về những lợi 
ích do NTM mang lại nên quá trình vận 
động người dân đóng góp, ủng hộ gặp 
rất nhiều khó khăn. Ngoài việc đẩy mạnh 
tuyên truyền, giải thích, công khai, minh 
bạch mọi chương trình thì các thành 
viên trong Ban chỉ đạo XDNTM của xã 
cũng thường xuyên thông qua các tổ 
chức, đoàn thể để vận động hội viên 
tham gia, trong đó các đảng viên luôn 
gương mẫu đi đầu thực hiện nhiệm vụ 
nên đã tạo được lòng tin trong nhân dân, 
góp phần đưa Đông Thành là xã đầu tiên 
của huyện Thanh Ba đạt chuẩn NTM.  
 
 
 

 
 
 
 
Nhiều đảng viên đã góp hàng chục, hàng 
trăm m2 đất hoặc ủng hộ tiền như các 
đảng viên Vi Văn Giao, Vi Văn Hào, Vi 
Văn Hiền… Chỉ trong 4 năm Đông Thành 
đã huy động được hơn 30 tỷ đồng từ 
nhân dân và các tổ chức để XDNTM. 
Không nằm trong diện xã điểm nhưng xã 
Thụy Vân, thành phố Việt Trì lại là xã 
đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM. Có 
được thành công ấy bên cạnh sự chỉ đạo 
của cấp ủy, chính quyền thì đảng viên 
trong toàn Đảng bộ đã thực sự phát huy 
tốt vai trò đầu tàu, nhất là trong công tác 
dân vận, đoàn kết giữa đồng bào công 
giáo và đồng bào không theo đạo. 
Không chỉ có những đảng viên đi trước, 
làm trước mà nhiều quần chúng điển 
hình là tấm gương đi đầu trong thực 
hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 
XDNTM, đô thị văn minh” cũng như học 
tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh về nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi 
đôi với làm. Những tấm gương đảng viên 
tiêu biểu ở các chi, Đảng bộ nông thôn đã 
góp phần không nhỏ trong việc củng cố 
niềm tin của người dân với Đảng, đồng 
lòng, nhất trí với các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước để xây dựng nông thôn ngày 
càng đổi mới, đời sống của người dân 
ngày càng được nâng cao. 

(Báo Phú Thọ Điện tử) 

 

 
 
 
 

 
 

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới 

ở Phú Thọ 
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 Với sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước 
và sự chung tay, góp sức của người dân, 
việc triển khai thực hiện tiêu chí môi 
trường trên địa bàn tỉnh đã có những 
chuyển biến rõ nét. 

 
Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn 
thực phẩm là một trong những tiêu chí 
khó, nhiều chỉ tiêu nhất trong bộ tiêu chí 
Quốc gia xây dựng nông thôn mới với 8 
chỉ tiêu thành phần. Trong đó, riêng lĩnh 
vực môi trường chiếm 6/8 chỉ tiêu thành 
phần. Để thực hiện tiêu chí, các sở, 
ngành liên quan đã chủ động triển khai 
những giải pháp cụ thể, thiết thực. Theo 
đó, giai đoạn 2010 – 2019, Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã phối hợp với 
UBND các huyện, thành phố tổ chức 
được 109 lớp tập huấn với sự tham gia 
của 11.000 lượt người; hỗ trợ các hộ 
nghèo, gia đình chính sách làm nhà tiêu, 
chuồng trại chăn nuôi, xây dựng mô hình 
xử lý nước thải nông thôn từ Quỹ Bảo vệ 
môi trường tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ 
trên 5 tỷ đồng… 
Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan, các 
tổ chức hội, đoàn thể cũng tích cực 
chung sức thực hiện tiêu chí. Tiêu biểu 
như giai đoạn 2010 – 2019, các cấp hội 
phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã vận động, hỗ 
trợ thành lập mới 142 tổ thu gom rác vệ 
sinh môi trường; vận động xây dựng gần 
6.000 hố xử lý rác thải; trồng trên 80 km  

 
 
 
 
 
đường hoa… Đoàn thanh niên đã hỗ trợ 
xây dựng 22 mô hình thôn xanh, sạch, 
đẹp, trị giá trên 900 triệu đồng; huy 
động hàng nghìn ngày công lao động để 
dọn dẹp vệ sinh đường làng, … 
Cùng với xã Hùng Sơn, nhiều xã khác 
trên địa bàn tỉnh cũng đã không ngừng 
nỗ lực, đặc biệt là việc đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động nhân dân chung sức 
thực hiện tiêu chí. Qua đó đến hết năm 
2019, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 64 
xã đạt tiêu chí môi trường, tăng 38 xã so 
với năm 2015. 
Bước sang năm 2020, việc triển khai 
thực hiện tiêu chí môi trường tiếp tục 
được quan tâm chỉ đạo sát sao từ tỉnh 
đến cơ sở. Ngay từ những tháng đầu 
năm, bên cạnh xây dựng và ban hành kế 
hoạch thực hiện tiêu chí, Sở Tài nguyên 
và Môi trường đã có công văn đề nghị 
các huyện chỉ đạo các xã rà soát, tổng 
hợp thực trạng tiêu chí môi trường ở 13 
xã điểm. Cùng với đó, Chi cục Bảo vệ môi 
trường tỉnh đã nhanh chóng triển khai 
các giải pháp để tham mưu thực hiện 
tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế, 
đặc biệt là trong thời điểm dịch  Covid-
19 như hiện nay. Hiện nay, đã có 3 xã cơ 
bản hoàn thành tiêu chí môi trường và 
chờ thẩm định. Với sự quan tâm của các 
cấp, ngành và sự chung sức của người 
dân, hy vọng năm 2020, các xã điểm còn 
lại sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn của dịch 
bệnh để hoàn thành tiêu chí theo kế 
hoạch đề ra. 

Tân An 
(Báo Lạng Sơn Online) 

 
 
 

Xây dựng nông thôn mới: Chung tay thực hiện tiêu chí 

môi trường 
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Nhà nước và nhân dân cùng làm  
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Sau 10 năm triển khai xây dựng nông 
thôn mới, (XDNTM) huyện vùng cao Mù 
Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã đạt được 
nhiều kết quả quan trọng, góp phần 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
cho nhân dân. Đặc biệt, nhận thức của 
người dân nâng lên rõ rệt, nhân dân tích 
cực phát triển kinh tế, nâng cao đời 
sống, đóng góp tiền của, ngày công lao 
động, hiến đất..., tham gia chương trình 
XDNTM của địa phương. 

 
Đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Chủ tịch 
UBND huyện Mù Cang Chải trao đổi: "Từ 
những khó khăn đó, huyện đã xác định: 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai 
trò to lớn trong phát triển kinh tế - xã 
hội và giữ vững an ninh - quốc phòng. Vì 
vậy, các vấn đề nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn trên địa bàn huyện phải được 
giải quyết đồng bộ, phải phù hợp với 
điều kiện của huyện của từng xã, từng 
khu, từng lĩnh vực để sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực".  
"Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn trên địa bàn huyện 
không phải chỉ là nhiệm vụ của nông 
dân, ở khu vực nông thôn mà là nhiệm 
vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã 
hội. Xây dựng NTM vừa là yêu cầu vừa là 
nguyện vọng của đồng bào các dân tộc 
huyện Mù Cang Chải, XDNTM là xây 
dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
hiện đại ở nông thôn; xây dựng cơ cấu 

kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất 
hợp lý, nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần của dân cư nông thôn gắn nông 
nghiệp với phát triển nhanh công 
nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch...”.  
Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, các chi bộ, 
đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, 
triển khai các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia 
về XDNTM tới cán bộ, đảng viên trong 
Đảng bộ huyện; đồng thời, tuyên truyền 
sâu rộng đến người dân để nhân dân 
nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò và 
trách nhiệm trong XDNTM.  
Tổng số vốn huy động thực hiện chương 
trình XDNTM giai đoạn 2011- 2019 của 
huyện đạt 1.429.876,779 triệu đồng.  
Những kết quả đạt được sau 10 năm 
triển khai thực hiện chương trình 
XDNTM của huyện Mù Cang Chải đã góp 
phần nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần cho nhân dân. Đến hết năm 2019, 
thu nhập bình quân đầu người khu vực 
nông thôn năm 2019 của huyện đạt 20 
triệu đồng/người/năm, tăng 14,5 triệu 
đồng so với năm 2011; đến hết năm 
2019, tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 40,62%. 
Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư 
đồng bộ, tính đến thời điểm cuối năm 
2019, huyện có 1 xã đạt 11 tiêu chí NTM; 
1 xã đạt 10 tiêu chí; 2 xã đạt 9 tiêu chí; 5 
xã đạt 8 tiêu chí; 4 xã đạt từ 5-7 tiêu chí.  
Đó là sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân huyện Mù 
Cang Chải sau 10 thực hiện chương trình 
XDNTM. 

Minh Hằng 
(Báo Yên Bái Online) 

Mù Cang Chải: Nông thôn mới và chặng đường 10 năm 
“thay áo” 
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Những năm qua, cùng với việc thực hiện 
tốt cuộc vận động xây dựng gia đình "5 
không, 3 sạch", tham gia bảo vệ môi 
trường nông thôn, nhiều hộ cán bộ, hội 
viên phụ nữ ở huyện miền núi Con 
Cuông, tỉnh Nghệ An còn tự nguyện hiến 
đất, đóng góp ngày công lao động để xây 
dựng nông thôn mới tại địa phương. 

 
Hưởng ứng Chương trình MTQG xây 
dựng Nông thôn mới, Hội LHPN huyện 
Con Cuông đã tích cực triển khai nhiều 
hoạt động thiết thực, hiệu quả. Với quan 
điểm xây dựng nông thôn mới là nhiệm 
vụ lâu dài của cả hệ thống chính trị và 
toàn xã hội, vì vậy, khi có chủ trương của 
chính quyền địa phương về xây dựng 
nông thôn mới, không một chút do dự, 
nhiều hội viên phụ nữ đã đi đầu trong 
việc tự nguyện tháo dỡ bờ rào, công 
trình phụ và hiến hàng trăm m2 đất 
vườn cho việc mở rộng đường giao 
thông, góp phần vào sự đổi thay mạnh 
mẽ trong đời sống vật chất, tinh thần của 
người dân. 
Bên cạnh đó, huyện đã hình thành các 
mô hình liên kết chuỗi sản xuất, chế biến 
và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị 
sản xuất và phát triển bền vững gồm: 
Vùng chuyên canh rau hàng hóa, vùng 
trồng cây dược liệu, vùng chuyên canh 
trồng cam, mía hàng hóa. Trong chăn 
nuôi, huyện đã từng bước chuyển đổi từ 
chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng 

hóa, phát triển được hàng chục cơ sở 
chăn nuôi tập trung.  
Bà La Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN huyện 
Con Cuông chia sẻ: "Có thể khẳng định, 
phong trào xây dựng nông thôn mới 
đang từng bước lan tỏa trong các cấp hội 
phụ nữ ở các địa phương của huyện Con 
Cuông. Việc hiến đất, làm đường giao 
thông nông thôn của hội viên phụ nữ ở 
các xã đã góp phần thiết thực, bởi chính 
những con đường mới đã giúp cho việc 
đi lại, vận chuyển hàng hóa của người 
dân được thuận lợi hơn và tạo điều kiện 
phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Từ 
chỗ tăng hiệu quả sản xuất, tăng thu 
nhập thời đời sống vật chất và tinh thần 
của người dân được nâng lên, phong 
trào chung tay xây dựng nông thôn mới 
càng lan tỏa." 
Từ chỗ cả huyện chỉ đạt dưới 3 tiêu chí, 
bình quân mỗi xã chỉ đạt 3-5 tiêu chí thì 
đến nay bình quân toàn huyện đạt 
11/19 tiêu chí, không có xã dưới 5 tiêu 
chí; có 2/12 xã đã cán đích, toàn huyện 
đã có hơn 20 thôn, bản về đích nông 
thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 
huyện có thêm 1 xã về đích nông thôn 
mới 
Ông Lô Văn Thao - Phó Chủ tịch UBND 
huyện Con Cuông cho biết: "Thời gian 
tới, huyện tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn 
các cấp hội, đặc biệt là Hội LHPN cơ sở 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 
động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các 
tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp 
phần chung sức xây dựng huyện miền 
núi Con Cuông ngày một phát triển". 

Đình Nguyên 
(Báo phụ nữ Việt Nam) 

 

 

Phụ nữ vùng biên tích cực chung tay xây dựng           

nông thôn mới 
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Nói đến huyện Tuy Phước là nói đến 
vùng đất phù sa, vùng nước lợ quí giá 
của những dòng sông mang lại những 
sản vật của thiên nhiên hào phóng ban 
tặng để có một Tuy Phước – lúa và tôm 
nổi tiếng. Không chỉ có thế, về Tuy 
Phước hôm nay, một sản phẩm mới gây 
tiếng vang cả nước, mang giá trị tiêu 
biểu cho một huyện chuẩn nông thôn 
mới là Gà giống của Công ty TNHH giống 
gia cầm Minh Dư – Một thương hiệu mới 
của Tuy Phước – Bình Định đang tỏa 
sáng.  

 
Trải qua 15 năm hình thành và phát 
triển, đến nay Công ty TNHH Giống gia 
cầm Minh Dư đã sở hữu 02 trang trại 
nuôi gà và 02 nhà máy ấp nở gia cầm với 
trang thiết bị hiện đại theo công nghệ 
mới nhất.     
Quá trình đầu tư nghiên cứu kỹ thuật 
chăn nuôi, chọn tạo và phát triển giống 
gà trên thế giới, sản phẩm gà ta chọn lọc  
Minh Dư một ngày tuổi đã được chứng 
nhận sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 
trong 5 năm liên tiếp từ 2013 - 2017. Cả 
03 bộ giống MD1.BĐ, MD2.BĐ, MD3.BĐ 
của Công ty được công nhận sản phẩm 
vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam trong 
các kì bình chọn.       
Đến nay, Công ty đã đầu tư sản xuất 
chuyên sâu theo hướng công nghệ cao và  

 
 
được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Bình Định chứng nhận Doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ, là doanh nghiệp 
duy nhất trên địa bàn tỉnh Bình Định 
được Bằng chứng nhận này. Hệ thống 
chuồng trại hiện đại được xây dựng 
theo công nghệ tiên tiến nhất theo quy 
chuẩn Quốc tế. Kiểu chuồng nuôi kín 
theo hướng an toàn sinh học, chuồng 
nuôi được trang bị hệ thống làm mát 
kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm phù hợp 
với yêu cầu phát triển của con gà cùng 
với hệ thống cho ăn, uống hoàn toàn tự 
động.         
Bên cạnh đó, nhà máy sản xuất con giống 
gia cầm được đầu tư quy mô lớn và hiện 
đại với công suất 4 triệu con/tháng. Nhà 
máy trang bị đầy đủ máy ấp, nở tự động 
của thế hệ mới nhất. Ngoài ra, gà giống 
một ngày tuổi cũng được chủng ngừa 
vaccine Marek’s tại nhà máy ấp bởi một 
hệ thống máy tiêm vaccine tự động và 
đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp 
trước khi xuất bán.           
Tuy Phước đang phấn đấu trở thành một 
trong những huyện đạt chuẩn nông thôn 
mới trong toàn tỉnh Bình Định thì tin vui 
đến: Thương hiệu Gà giống Minh Dư 
được UBND tỉnh Bình Định chứng nhận 
5 sao tại cuộc thi đánh giá, xếp hạng sản 
phẩm OCOP tỉnh Bình Định năm 2019      

  Văn Thuận 
(Tạp chí công nghiệp & tiêu dùng) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gà giống Minh Dư – Sản phẩm OCOP 5 sao của huyện     

Tuy Phước, Bình Định 
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Để tối ưu hóa, nâng cấp chất lượng các 
sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã 
một sản phẩm” (OCOP) đã đạt chuẩn, 
Văn phòng Điều phối xây dựng NTM Hà 
Tĩnh đưa công nghệ số vào quản lý hoạt 
động sản xuất tại các cơ sở sản xuất. 

 
Sau hơn 1 năm hoàn thành lắp đặt đặt 
máy móc thiết bị và đi vào sản xuất, sản 
phẩm gạo Ngọc Mầm của Công ty TNHH 
một thành viên KC (địa chỉ tại xã Thạch 
Đài - Thạch Hà) đã được khách hàng 
trong và ngoài nước lựa chọn. 
Đặc biệt, sản phẩm gạo Ngọc Mầm được 
công nhận là sản phẩm đạt chuẩn OCOP 
4 sao của tỉnh năm 2019. Để duy trì chất 
lượng 4 sao, ngoài việc tuân thủ qui 
trình sản xuất nghiêm ngặt của công ty 
đề ra, còn có đơn vị “giám sát” đó là Văn 
phòng NTM tỉnh thông qua hệ thống 
“mắt thần” camera “soi” từ dây chuyền 
sản xuất, đầu vào đến đầu ra sản phẩm. 
Cùng với lắp đặt camera công khai quy 
trình sản xuất, chất lượng sản phẩm cho 
cơ quan chức năng cũng như khách 
hàng, Công ty TNHH một thành viên KC 
còn là một trong những đơn vị đi đầu 
trong việc ứng dụng công nghệ số vào tất 
cả các khâu của quản lý, điều hành 
doanh nghiệp. 
 

 
 
 

 
Theo ông Nguyễn Khánh Tùng – Giám 
đốc Công ty TNHH một thành viên KC, 
việc ứng dụng công nghệ số trong doanh 
nghiệp không chỉ giúp giám đốc quản lý 
và điều hành công việc từ xa mà còn giúp 
doanh nghiệp tìm kiếm, chăm sóc khách 
hàng kịp thời. “Việc gắn camera giám sát 
đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan 
chức năng truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, từ nguồn nguyên liệu, quy trình 
chế biến đến đóng gói, bảo quản. Bây giờ 
chúng tôi ngồi ở thành phố, chỉ cần một 
chiếc smartphone là có thể theo dõi 
được hoạt động sản xuất của các cơ sở”  
Theo bà Đặng Thị Luận - Giám đốc HTX 
Thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến 
Thắng (TX Kỳ Anh): “Cơ sở nào “dám” 
lắp đặt camera để cơ quan chức năng 
giám sát qui trình sản xuất, nguồn 
nguyên liệu, đóng gói, bảo quản sản 
phẩm thì chứng tỏ cơ sở đó làm ăn uy 
tín, sản phẩm chất lượng. Và đây cũng là 
một trong những điều kiện để chấm 
điểm sản phẩm OCOP”. 
Ngoài lắp “mắt thần” giám sát sản xuất, 
Văn phòng NTM Hà Tĩnh còn truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm thông qua quét mã 
QR; ứng dụng công nghệ thông tin vào 
chấm điểm các sản phẩm tham gia  

 (Baohatinh.vn) 

 

 

 

 

 

 

“Soi” quy trình sản xuất sản phẩm OCOP Hà Tĩnh qua 
smartphone 

06/04/2020 10:17 
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Cách đây tròn ba năm, tháng 4/2017, 
Công ty Quế hồi Việt Nam (Vina Samex) 
đã liên kết với các hộ dân trồng quế ở xã 
Đào Thịnh, huyện Trấn Yên thành lập 
Hợp tác xã (HTX) Quế hồi Việt Nam. 

 
HTX đi vào hoạt động đã giúp người 
trồng quế nơi đây thay đổi tư duy, nhận 
thức, hành động và có chuyển biến tích 
cực, hướng tới nền sản xuất nông nghiệp 
theo chuỗi giá trị sản phẩm, có hiệu quả 
kinh tế cao.  
Đến nay, vùng sản xuất tập trung của 
HTX đã phát triển lên trên 500 ha quế từ 
1,5 ha trồng quế hữu cơ ban đầu. Sản 
phẩm của người dân được HTX bao tiêu 
toàn bộ và tăng 20% so với giá thị 
trường. Sản lượng thu mua 70 - 80 tấn 
quế tươi/tháng, HTX đã tạo thành 12 
loại sản phẩm như: quế điếu thuốc, quế 
ống, quế tăm, bột quế, tinh dầu quế… có 
chất lượng cao, sức cạnh tranh mạnh, giá 
bán ổn định. Tuân thủ nghiêm ngặt quy 
trình vùng sản xuất quế hữu cơ theo tiêu 
chuẩn quốc tế đã mở rộng cánh cửa để 
HTX xuất khẩu các sản phẩm quế chủ lực 
sang các thị trường như: Ấn Độ, Trung 
Đông, Mỹ, EU, Nhật Bản... đạt giá trị kinh 
tế cao.  
Ngoài ra, HTX cung cấp cây quế giống 
đảm bảo chất lượng và các dịch vụ cho 
thành viên, tạo việc làm cho 50 - 60 lao  
 
 

 
 
 
động thời vụ với mức thu nhập bình 
quân 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.  
Đảm bảo quy trình sản xuất quế hữu cơ 
thực sự là cơ hội tốt để HTX tiếp tục mở 
rộng thị trường xuất khẩu cho các sản 
phẩm. Vì vậy, HTX đã làm việc với đoàn 
khảo sát của Pháp, Nhật Bản, Anh kiểm 
tra thực địa từ quy trình trồng, chăm 
sóc, thu hoạch, chế biến các sản phẩm 
quế của HTX. Cơ hội đối với HTX là có 
khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của khách 
hàng khó tính, có cơ hội việc làm cho 
người lao động, học hỏi được những kỹ 
năng và kinh nghiệm mới, áp dụng được 
những chính sách và công nghệ mới vào 
sản xuất.  
Đảm bảo quy trình sản xuất quế hữu cơ 
của HTX Quế hồi Việt Nam đã giúp xã 
Đào Thịnh có một sản phẩm chủ lực là 
sản phẩm quế hữu cơ theo chuỗi giá trị, 
sản phẩm quế an toàn, chất lượng cao và 
tạo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn 
định cho người lao động.  
Đặc biệt, phát triển vùng sản xuất quế 
hữu cơ đã tích cực góp phần bảo vệ môi 
trường sinh thái, bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng đồng thời thực hiện mục tiêu phát 
triển kinh tế, tăng thu nhập, xây dựng 
nông thôn mới bền vững tại địa phương. 
Vinh dự vào ngày 31/12/2019, UBND 
tỉnh Yên Bái cấp Giấy chứng nhận OCOP 
(Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm”) 
đối với sản phẩm quế điếu thuốc của 
HTX Quế hồi Việt Nam đạt 4 sao năm 
2019.  

Nguyễn Thơm 
(Báo Yên Bái Online) 

 
 

 
 
 
 

Trấn Yên: Thành công của "OCOP 4 sao" quế điếu 
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Điểm sáng nông thôn mới 
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 Từ một bản nghèo khó với đa phần dân 
số là đồng bào Thổ sinh sống, bản Trung 
Lương, xã Tân Xuân, H. Tân Kỳ (Nghệ 
An) hiện nay đã đổi thay rõ rệt, trở 
thành bản đi đầu về phong trào xây 
dựng nông thôn mới của xã. Kết quả đó 
có sự đóng góp rất lớn của già làng 
Trương Viết Văn. 

 
Ngôi nhà nhỏ của già làng Trương Viết 
Văn nằm trong con ngõ tại bản Trung 
Lương, xã Tân Xuân, xung quanh là cánh 
đồng mía xanh tốt, mang lại cảm giác 
bình an, thư thái. Trong phòng khách 
đơn sơ, già làng Văn đặt nhiều tấm hình 
của Bác Hồ. Năm nay đã 78 tuổi nhưng ở 
già làng Văn trông vẫn rất minh mẫn. 
Đặc biệt, giọng nói nhẹ nhàng, lôi cuốn 
khi ông kể về sự thay đổi ở bản Trung 
Lương. 
Không dừng lại ở đó, già làng Văn còn 
chăn nuôi dê, bò, cải tạo vườn tạp trồng 
cây ăn quả, rau xanh để cải thiện đời 
sống. Nhiều gia đình, hộ dân được ông 
vận động cùng thực hiện.  
Trong phong trào xây dựng nông thôn 
mới, gia đình văn hóa ở bản Trung 
Lương, già làng Văn vận động người dân 
hiến đất mở rộng đường, đóng góp xây 
dựng nhà văn hóa bản... Lúc đầu, chính 
quyền địa phương xuống bản vận động 
nhưng nhiều người chưa ủng hộ và thực 
hiện, già làng Văn phải đến từng nhà 

tuyên truyền cho mọi người về lợi ích 
chung, cũng như trách nhiệm của mỗi 
gia đình trong thực hiện chủ trương xây 
dựng nông thôn mới. Là người có uy tín 
nên người dân rất đồng thuận. Nhờ đó, 
người dân đã hiến hơn 4.500 m2 đất làm 
đường, đóng góp gần 400 triệu đồng làm 
đường nông thôn, 210 triệu đồng xây 
nhà văn hóa... 
Vì vậy, bản Trung Lương đã vươn lên 
tốp đầu về mọi mặt của xã và góp phần 
quan trọng giúp xã Tân Xuân đạt chuẩn 
nông thôn mới vào cuối năm 2018. Già 
làng Văn chia sẻ, để đồng bào tin tưởng, 
người đứng đầu phải là tấm gương sáng. 
Lãnh đạo phải gần dân, hiểu dân, tận tâm 
vì lợi ích của mọi người chứ không đề 
cao mình. Cán bộ cần có lối sống giản dị, 
học tập và làm theo Bác Hồ thì dân quý, 
dân thương. Khi đó, chủ trương của nhà 
nước mới được nhân dân ủng hộ, thực 
hiện. 
Với những đóng góp trên, già làng Văn 
đã được nhận nhiều Bằng khen, Giấy 
khen về vai trò người có uy tín trong 
đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, năm 
2019, ông được Trưởng ban Dân tộc tỉnh 
Nghệ An tặng Giấy khen vì đã có thành 
tích xuất sắc trong thực hiện vai trò 
người có uy tín trong đồng bào dân tộc 
thiểu số, góp phần vào sự nghiệp xây 
dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 
Nghệ An giai đoạn 2017-2019. 

Nguyễn Oanh 
(Báo Công an nhân dân Online) 

 
 
 
 
 
 
 

Già làng "xắn tay" xây nông thôn mới 
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Ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch UBND xã 
Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng 
Bình) nói: “Vượt lên khó khăn, thử 
thách, xã biển chúng tôi phấn đấu cán 
đích nông thôn mới sớm đó”. 

 
Mỗi năm nhận hơn 200 tỷ đồng kiều hối 
Nhớ lại cách đây 5 năm, khi xảy ra sự cố 
môi trường biển, xã Nhân Trạch đã lâm 
vào tình thế khó khăn vì thời gian cấm 
biển quá lâu. Trong  “cái  khó ló cái 
khôn”, Nhân Trạch chuyển hướng cho 
con em đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). 
Cho đến nay, Nhân Trạch có trên 5.200 
lao động trong độ tuổi, thì gần 1.800 lao 
động đang làm ăn ở nước ngoài. 
Những năm sau này, người lao động 
Nhân Trạch hướng đến những thị 
trường lao động tiềm năng, thu nhập 
cao, ổn định hơn, như Hàn Quốc, Nhật 
Bản, Đức… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bây giờ, bình quân mỗi năm, xã có trên 
dưới 100 con em đi XKLĐ. Cũng từ đó 
hàng năm, tiền con em gửi về cho gia 
đình lên đến hàng trăm tỷ đồng. 
Chỉ tính riêng năm 2019, số tiền gửi về 
đạt trên 200 tỷ. Một cán bộ xã cho hay, 
đó là con số “danh chính ngôn thuận”. 
Còn số tiền chuyển về theo kiểu “hàng 
xách tay” thì chưa thống kê hết. 
Những năm gần đây, nền kinh tế vùng 
biển vươn lên trong thấy. Toàn xã có 6  
thôn với trên 2.200 hộ thì chỉ còn 20 hộ 
diện hộ nghèo. Một phần nhờ XKLĐ, 
phần khác do Nhân Trạch tổ chức lại sản 
xuất, khai thác biển, dịch vụ nghề biển… 
nên thu nhập ngày càng cao. 
Năm ngoái, tổng thu nhập toàn xã đạt 
gần 523 tỷ đồng, thu ngân sách trên 75 
tỷ đồng và tổng chi gần 48 tỷ đồng, kết 
số dư 27 tỷ đồng. Thu nhập bình quân 
đầu người toàn xã Nhân Trạch đạt trên 
52 triệu đồng/năm. 
Mạnh về kinh tế nên khi Nhân Trạch quy 
hoạch khu dân cư tập trung thì người 
dân đã đăng ký mua hết đất và xây dựng 
nhà cửa. Ông Lê Văn Trúc, có ngôi nhà ba 
tầng mặt tiền ở “khu phố” biển hồ hởi 
giới thiệu: “Vùng quy hoạch với nhà cửa 
đồ sộ như thành phố đã khiến bộ mặt 
nông thôn mới xã chúng tôi khó nơi nào 
sánh được”. 

(Báo Nông  nghiệp Việt  Nam) 

 

 

 

 

 

Làng biển nghèo tiến bước nông thôn mới 
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PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 

 

 

 


