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Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký 
Quyết định số 517/QĐ-TTg  ngày 
16/4/2020 công nhận thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. 

 
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Tiền 
Giang có trách nhiệm công bố và khen 
thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố 
Mỹ Tho 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 
(NTM). 
Nhận thấy việc thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng NTM sẽ là một hệ thống 
giải pháp có tính quyết định thúc đẩy 
phát triển toàn diện về sản xuất nông 
nghiệp, đời sống nông dân và bộ mặt 
nông thôn của các xã, Đảng bộ, chính 
quyền thành phố đã triển khai thực hiện 
đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, huy 
động cả hệ thống chính trị tham gia thực 
hiện xây dựng NTM. 
Công tác thông tin, tuyên truyền được 
thành phố thực hiện thường xuyên gắn 
với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 
Thành phố cũng phát động và duy trì có 
hiệu quả chuyên đề thi đua “Mỹ Tho 
chung sức xây dựng NTM”… 

 
 
Bên cạnh đó, thành phố tổ chức nhiều 
lớp khuyến công, khuyến nông và dạy  
nghề cho lao động nông thôn nhằm tạo 
nguồn nhân lực có tay nghề và chuyên 
môn kỹ thuật, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ 
cấu lao động nông thôn. 
Với sự nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân thành phố, đến 
nay các tuyến đường giao thông được 
mở mới, nâng cấp, mở rộng theo đồ án 
quy hoạch NTM của các xã, hình thành 
nên hệ thống giao thông nông thôn đồng 
bộ, trong đó 100% đường xã và trên 
85% đường ấp được nhựa hóa, bê tông 
hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh 
năm... 
Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người 
khu vực nông thôn đạt 53 triệu 
đồng/năm, tăng 4,6 lần so với năm 2011. 
Tỷ lệ nhà ở dân cư đạt chuẩn “3 cứng” 
theo quy định của Bộ Xây dựng ở các xã 
đạt 89,86%; không có nhà tạm bợ, dột 
nát. 
Qua 9 năm thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng NTM, đến nay thành 
phố có 6/6 xã được công nhận đạt chuẩn 
NTM và đều giữ vững đạt 19/19 tiêu chí 
nông thôn mới. 

 Minh Hiển 
(BaoChinhphu.vn) 
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Đầm Hà là huyện miền núi còn nhiều 
khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào sản 
xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Việc bảo vệ 
môi trường, nhất là môi trường nông 
thôn luôn được huyện quan tâm triển 
khai theo mục tiêu phù hợp với điều 
kiện của địa phương. 

 
Để công tác bảo vệ tài nguyên, môi 
trường đạt hiệu quả, Đầm Hà đặc biệt coi 
trọng việc tuyên truyền, phổ biến các 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân 
dân dưới nhiều hình thức. Đồng thời, 
ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn xây dựng phương án bảo vệ tài 
nguyên, môi trường phù hợp với thực tế 
địa phương, như: Nghị quyết về một số 
cơ chế hỗ trợ xây mới, di chuyển chuồng 
trại và nhà tiêu hợp vệ sinh; Quy hoạch 
bảo vệ môi trường huyện Đầm Hà đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2030; 
xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế 
hoạch bảo vệ môi trường gắn với nhiệm 
vụ phát triển KT-XH của huyện. 
Đồng thời, huyện Đầm Hà còn đặc biệt 
quan tâm đến công tác phòng ngừa, kiểm 
soát và khắc phục tình trạng ô nhiễm 
môi trường trên địa bàn. 100% dự án 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa 
bàn huyện đều được các cơ quan chuyên 
môn tiến hành họp thẩm định, nghiên  
 

 
 

cứu kỹ lưỡng và phải hoàn thiện hồ sơ 
môi trường trước khi  
đưa vào hoạt động. Toàn huyện có 
569/569 cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
nuôi trồng thủy sản đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường, đăng ký cam kết bảo 
vệ môi trường. 
Huyện đẩy mạnh phong trào “3 sạch”, 
“Ngày chủ nhật xanh” gắn với cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào 
“Chống rác thải nhựa”… Từ năm 2019 
đến nay, các xã, thị trấn đã tiến hành tổ 
chức thi công các công trình hạ tầng 
nông thôn, tiếp tục trồng cây xanh, hoa, 
cây bóng mát, kéo điện, lắp đèn, trang trí 
cảnh quan môi trường nông thôn. 
Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải 
khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh được thu gom, xử lý theo 
quy định. Trên địa bàn huyện có 1 công 
trình xử lý rác thải, thường xuyên được 
cải tạo, nâng cấp; tại địa bàn các xã đã 
lắp đặt 524 bể chứa bao gói thuốc thực 
vật sau sử dụng. 
Thành lập 36 tổ thu gom rác thải với 
trên 100 thành viên thu gom rác cho 
66/66 thôn, bản; các tổ thu gom rác thải 
tổ chức thu gom 2 buổi/tuần đến khu 
tập kết có xe chuyên dụng vận chuyển 
đến nơi xử lý rác thải của huyện.  

Trung Thành 
(Báo Quảng Ninh) 

 

 

 

 

 

Bảo vệ môi trường ở Đầm Hà: Những việc làm thiết thực 

 

http://www.baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202004/bao-ve-moi-truong-o-dam-ha-nhung-viec-lam-thiet-thuc-2479695/index.photo.html


 

4 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) 
là nhiệm vụ trọng tâm nên huyện Thới 
Bình luôn quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, 
vì lợi ích của người dân. 

 
Khi bắt tay xây dựng NTM, hầu hết các 
xã của huyện Thới Bình đều có xuất phát 
điểm thấp, xã cao nhất mới đạt 7 tiêu chí, 
thấp nhất 4 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc 
gia về xây dựng NTM. 
Thới Bình đã huy động trên 3.000 tỷ 
đồng đầu tư cho chương trình xây dựng 
NTM. Trong đó, ngân sách Nhà nước 
chiếm trên 60%, người dân và cộng 
đồng đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng, 
(chiếm hơn 33%). 
Theo ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch huyện 
Thới Bình thì đến nay, huyện Thới Bình 
có 5/11 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 
45,45%), 3 xã đang đề nghị tỉnh công 
nhận xã NTM là Tân Lộc Bắc, Tân Lộc 
Đông và Hồ Thị Kỷ. Còn 3 xã là Thới 
Bình, Biển Bạch và Tân Phú đạt từ 16 – 
18 tiêu chí NTM. 
"Hiện nay, Thới Bình có mức thu nhập 
bình quân đầungười hơn 42 triệu đồng 
(tăng gấp 2,5 lần so thời điểm năm 
2010); hộ nghèo giảm xuống còn 928 hộ 
(chiếm 2,76%); cận nghèo toàn huyện 
957 hộ (chiếm 2,85%). 
 
 

Sự đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn 
thiện về hạ tầng kinh tế – xã hội cùng với 
ý thức phát triển kinh tế hộ, xây dựng 
môi trường sống ở nông thôn đã tạo nên 
bức tranh NTM ngày càng khởi sắc ở 
Thới Bình". 
Trong lộ trình xây dựng NTM của tỉnh Cà 
Mau đến năm 2020, Thới Bình sẽ là 
huyện NTM đầu tiên. 
Để nâng cao chất lượng NTM và có 
100% xã đạt chuẩn, tiến tới xây dựng 
huyện đạt chuẩn NTM, huyện Thới Bình 
tiếp tục nâng cao chất lượng công tác 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 
toàn dân về xây dựng NTM. Đẩy mạnh 
liên kết, mở rộng sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm, chú trọng xây dựng thương 
hiệu lúa sạch, tôm sạch, triển khai thí 
điểm Đề án "Mỗi xã một sản phẩm". 
Sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, 
diện mạo nông thôn huyện Thới Bình đã 
có nhiều khởi sắc. Chương trình xây 
dựng NTM thật sự thổi một luồng sinh 
khí mới đến những vùng quê, mang lại 
niềm vui cho người dân khi đời sống 
được cải thiện và nâng cao cả về vật chất 
lẫn tinh thần. 

Phương Nghi  
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
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Diện mạo nông thôn được khang trang, 
sạch đẹp hơn, đời sống kinh tế, xã hội đã 
được nâng lên rõ rệt. Đó là những thành 
quả tích cực, nổi bật tại những xã nông 
thôn mới kiểu mẫu ở Nghệ An sau thời 
gian triển khai, hướng tới mục tiêu đưa 
nông thôn trở thành “nơi đáng sống” và 
“nơi muốn sống”. 

 
Ngày 12/1/2015, UBND tỉnh Nghệ An 
ban hành Quy định tạm thời Bộ tiêu chí 
xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Nghệ An 
giai đoạn 2015 - 2020. Xác định Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 
một chương trình tổng thể mang tính dài 
hạn về phát triển kinh tế - xã hội, chính 
trị và an ninh - quốc phòng ở nông thôn, 
các xã đã chủ động quyết tâm đổi mới 
cách làm, phát động phong trào xây 
dựng nông thôn mới đến mọi người dân. 
Tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, trong 
quá trình triển khai, Đảng ủy, UBND xã, 
UBMTTQ xã cùng các đoàn thể đã phát 
động phong trào hiến đất ở, góp đất sản 
xuất để mở rộng đường giao thông thôn 
xóm, giao thông nội đồng và xây dựng 
các công trình phúc lợi khác.  
Thu nhập bình quân đầu người đến nay 
đã đạt 45 triệu/người/năm gấp gần 1,8 
lần thu nhập bình quân khu vực nông 
thôn toàn tỉnh.  Đến nay, về Kim Liên, có 
thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi ở vùng 

quê giàu truyền thống cách mạng, trong 
đó đời sống văn hóa, tinh thần, kinh tế 
của người dân được nâng lên rõ rệt. 
Còn tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, 
trên cơ sở quy hoạch nông thôn mới 
kiểu mẫu, địa phương đã tiến hành điều 
chỉnh quy hoạch, công khai rộng rãi quy 
hoạch để nhân dân được biết và tổ chức 
thực hiện theo quy hoạch đến nay cơ 
bản đạt yêu cầu. Trong quá trình triển 
khai, người dân được bàn bạc, thống 
nhất và trực tiếp tham gia giám sát ở các 
phần việc cụ thể nên các công trình xây 
dựng đều được triển khai đúng tiến độ, 
chất lượng đảm bảo. Về giao thông xã đã 
tổ chức lồng ghép các chương trình, dự 
án kết hợp nguồn lực huy động sức dân, 
động viên nhân dân hiến đất, giải phóng 
tường bao, xây dựng tuyến đường giao 
thông kiểu mẫu.  
Thu nhập bình quân đầu người năm 
2019 đạt 57 triệu đồng/người/năm. Đến 
nay, xã Quỳnh Đôi đạt 19/19 tiêu chí 
hướng dẫn nông thôn kiểu mẫu. 
Có thể thấy rõ, xây dựng xã nông thôn 
mới kiểu mẫu ở Nghệ An là giai đoạn 
phát triển, bền vững, hướng đi trọng tâm 
mà nhiều địa phương đang hướng tới. 
Trong đó, chương trình liên kết “bốn 
nhà” gồm nhà nông, nhà doanh nghiệp, 
nhà khoa học, nhà nước được coi là “chìa 
khóa” để phát triển nền nông nghiệp 
hiện đại, tạo lực đẩy để đưa lộ trình xây 
dựng nông thôn mới của tỉnh tiến nhanh 
hơn, vững chắc hơn. Mục tiêu cao nhất là 
nông thôn Nghệ An phát triển bền vững, 
nông dân Nghệ An thật sự được hưởng 
những thành quả mà nông thôn mới 
đem lại. 

Tuệ Trang 
(Congannghean.vn) 

Chuyển biến tích cực tại các xã nông thôn mới kiểu mẫu 
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Huyện Xuân Lộc trở thành một trong 2 
địa phương cấp huyện đầu tiên cả nước 
“về đích” trong phong trào xây dựng 
nông thôn mới và đang là một trong 4 
địa phương được chọn để xây dựng 
huyện nông thôn mới kiểu mẫu. 

 
Phát triển hài hòa mọi mặt 
Nổi bật hơn cả là lĩnh vực nông nghiệp. 
Hiện nay huyện Xuân Lộc đã hình thành 
được nhiều vùng chuyên canh cây trồng, 
nhiều cánh đồng lớn. Trong đó, nhiều 
sản phẩm được cấp chứng nhận 
VietGAP, GlobalGAP, đủ tiêu chuẩn xuất 
khẩu như: xoài Suối Lớn; cam, quýt Xuân 
Hưng; sầu riêng Xuân Định; chôm chôm 
Bảo Hòa; lúa hữu cơ Xuân Phú... 
Theo bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Chủ tịch 
UBND H.Xuân Lộc, sau 45 năm giải 
phóng, tăng trưởng kinh tế bình quân 
của huyện hằng năm đạt khoảng 9%; kết 
cấu hạ tầng trường học, đường giao 
thông, điện lưới, nhà văn hóa được đầu 
tư đồng bộ; môi trường nông thôn ngày 
càng xanh - sạch - đẹp; thu nhập bình 
quân đầu người đạt 63 triệu 
đồng/người/năm, tăng hơn 20 lần so 
với khi mới thành lập huyện; không còn 
hộ nghèo nhóm A. 
 
 
 

Huyện Xuân Lộc cũng trở thành “thủ 
phủ” chăn nuôi mới của tỉnh với việc 
hình thành nhiều trang trại chăn nuôi 
tập trung, áp dụng khoa học, công nghệ. 
Chăn nuôi hiện đại vừa tạo nguồn năng 
lượng cho sinh hoạt, tạo phân bón cho 
cây trồng vừa giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường. Tính đến thời điểm này, địa 
phương đã thành lập được 56 HTX, hơn 
360 CLB năng suất cao, gần 50 tổ hợp tác 
và trên 500 trang trại chăn nuôi lớn. 
Ngọn cờ đầu trong xây dựng nông 
thôn mới kiểu mẫu 
Với thành tích ấn tượng trong xây dựng 
và phát triển, Xuân Lộc là huyện duy 
nhất ở phía Nam được Trung ương chọn 
điểm để xây dựng nông thôn mới kiểu 
mẫu vào năm 2025. 
Để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 
gắn với “Phát triển sản xuất hàng hóa 
nông nghiệp bền vững”, từ năm 2018 
huyện Xuân Lộc đã ban hành nghị quyết 
về phát triển kinh tế - xã hội cho giai 
đoạn 2018-2025.  Đến nay, đã thu được 
những kết quả nhất định. 2 xã Xuân Định 
và Bảo Hòa cơ bản hoàn thành các chỉ 
tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.  
“Với những kết quả vượt bậc trong quá 
trình xây dựng và phát triển, đặc biệt 10 
năm trở lại đây, chúng tôi tin rằng 
H.Xuân Lộc sẽ trở thành ngọn cờ đầu 
trong phong trào xây xây dựng nông 
thôn mới kiểu mẫu. Đời sống vật chất, 
tinh thần của người dân ngày càng được 
nâng lên, xứng danh là vùng “đất thép” 
của miền Nam”  

 Hoàng Lộc 
(Báo Đồng Nai) 

 
 

 
 

Đồng Nai: Vùng 'đất thép' nở hoa 
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Với tinh thần “lấy dân làm gốc”, phát huy 
tính dân chủ, đồng thời huy động sức 
mạnh tổng thể, huyện Đại Từ đã thành 
công trong xây dựng nông thôn mới. 

 
Có thể thấy từ khi triển khai chương 
trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện 
Đại Từ (Thái Nguyên), bộ mặt nông thôn 
đã đổi thay từng ngày. 
Bởi huyện luôn xác định rõ, đây là 
chương trình lớn mang tính toàn diện 
nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì 
thế, cần có sự đồng thuận của đông đảo 
tầng lớp nhân dân. 
Bên cạnh đó, huyện cũng xác định vai trò 
của người dân trong công cuộc xây dựng 
(NTM) vô cùng quan trọng, người dân 
chính là chủ thể chương trình này. 
Do đó, để thực hiện công cuộc xây dựng 
NTM đòi hỏi phải huy động tối đa mọi 
nguồn lực từ nhân dân, người dân tham 
gia đóng góp, chính quyền tổ chức họp 
bàn lấy ý kiến người dân trên cơ sở sự 
đồng thuận nhất trí cao các ý kiến của 
nhân dân trước khi triển khai các 
chương trình.    
Tuy nhiên với sự nỗ lực và quyết tâm 
của chính quyền địa phương và người 
dân nơi đây trong công cuộc xây dựng 
NTM, Khôi Kỳ đã từng bước vươn lên và 
có những bước tiến vượt trội. 
 
 

Về Khôi Kỳ hôm nay, mới thấy phong 
trào xây dựng NTM được bà con nhân 
dân tham gia hưởng ứng nhiệt tình, bộ 
mặt nông thôn khang trang, đổi mới 
từng ngày với hàng loạt các công trình 
mới mọc lên. Đi dọc khắp các đường 
làng, ngõ xóm của xã đều được bê tông 
hóa với những hàng hoa trồng san sát 
hai bên đường, tạo thành những con 
đường thơ mộng trải dài làm nên cảnh 
quan vô cùng sạch đẹp. 
Qua 7 năm thực hiện Chương trình xây 
dựng NTM, với chủ trương xã hội hóa 
nguồn vốn thực hiện các tiêu chí, cùng 
sự đồng thuận góp sức của người dân 
với chính quyền địa phương việc xây 
dựng cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ, 
khang trang đến nay, xã Khôi Kỳ đã hoàn 
thành 19/19 tiêu chí NTM và được công 
nhận là xã đạt chuẩn cuối tháng 3 vừa 
qua. 
Xác định được tầm quan trọng của 
chương trình xây dựng NTM trong phát 
triển kinh tế - xã hội địa phương, xã đã 
tập trung vào công tác tuyên truyền giúp 
người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, 
quyền và trách nhiệm của mình trong 
xây dựng NTM. 
Đồng thời thực hiện tốt công tác công 
khai, dân chủ bàn bạc trong nhân dân 
thông qua các hội nghị lấy ý kiến về quy 
hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng nông 
thôn ở các xóm. 

(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 

 

 

 
 

Đại Từ phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới 

 

javascript:void(0)


 

8 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Năm 2020, Văn Lãng phấn đấu là một 
trong những huyện đầu tiên có xã sau 
sáp nhập đạt chuẩn nông thôn mới 
(NTM). 

 
Theo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh 
tại hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng 
NTM năm 2020, đối với các xã đã đạt 
chuẩn NTM mà thực hiện sáp nhập đơn 
vị hành chính theo Nghị quyết số 818 
ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội cần chủ động rà soát điều 
chỉnh đề án quy hoạch, xây dựng kế 
hoạch, lộ trình phấn đấu giai đoạn 2020-
2021 sẽ đạt chuẩn NTM. 
Ngay trong năm 2020, huyện Văn Lãng 
đã chủ động và quyết tâm đưa xã Bắc 
Hùng (sáp nhập một phần các xã: Tân 
Lang, Trùng Quán, Tân Việt và toàn bộ xã 
An Hùng) đạt chuẩn NTM, sớm hơn chỉ 
đạo của tỉnh 1 năm. Đây là mục tiêu khó, 
bởi trước khi sáp nhập, xã An Hùng chưa 
đạt chuẩn, nhiều tiêu chí chưa hoàn 
thành. Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư 
của nhà nước hạn chế, chủ yếu tập trung 
cho xã Hoàng Việt (1 trong 13 xã điểm 
của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 
2020). 
Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra, 
ngay từ những tháng đầu năm 2020, 
UBND huyện Văn Lãng đã triển khai 
nhiều giải pháp cụ thể. Ông Bế Văn Nhớ, 

Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: 
UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban 
chuyên môn, UBND xã Bắc Hùng khẩn 
trương rà soát, đánh giá thực trạng các 
tiêu chí của xã sau sáp nhập. Từ đó, 
UBND huyện cũng như xã Bắc Hùng đã 
xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai 
thực hiện từng tiêu chí. 
Để triển khai thực hiện các tiêu chí chưa 
đạt, huyện chia thành 2 nhóm: nhóm thứ 
nhất gồm các tiêu chí cần nhiều nguồn 
lực đầu tư, hỗ trợ của nhà nước; thứ hai 
là nhóm liên quan đến sự chung sức của 
người dân. Đối với những tiêu chí liên 
quan đến đầu tư nguồn lực của nhà 
nước, năm 2020, huyện cân đối, bố trí 
khoảng 5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các 
công trình giao thông, trường học, 
điện…Đến nay đã hoàn thành các thủ tục 
đầu tư và sẽ khẩn trương triển khai xây 
dựng. 
Bên cạnh sự chủ động của huyện, xã và 
sự chung sức của người dân, để xã Bắc 
Hùng hoàn thành các tiêu chí theo kế 
hoạch đề ra rất cần sự quan tâm, hỗ trợ 
của các sở, ngành liên quan bởi việc 
triển khai xây dựng NTM ở xã sau sáp 
nhập còn mới, cơ sở gặp không ít lúng 
túng. 
Với sự hỗ trợ nguồn lực đầu tư của nhà 
nước cộng với sự chung tay, góp sức của 
nhân dân, hy vọng năm 2020, huyện Văn 
Lãng sẽ đạt được mục tiêu đưa xã Bắc 
Hùng đạt chuẩn NTM, qua đó trở thành 
một trong những huyện đầu tiên của 
tỉnh có xã sau sáp nhập đạt chuẩn NTM. 

Tân An  
(Báo Lạng Sơn Online) 

 

 

 

Văn Lãng chủ động xây dựng nông thôn mới ở xã           

sau sáp nhập 
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Thực hiện Chương trình MTQG về xây 
dựng nông thôn mới; Huyện ủy- HĐND- 
UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt, bằng 
nhiều giải pháp đồng bộ, huy động sức 
mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân 
dân với các phong trào thi đua sôi nổi 
chung tay đóng góp xây dựng hoàn 
thành các tiêu chí xã, khu dân cư NTM. 

 
Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính 
trị từ huyện đến cơ sở, nông thôn Thanh 
Sơn đã có những đổi thay căn bản và 
toàn diện. Diện mạo nông thôn khởi sắc 
rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất của 
người dân được nâng cao, nhận thức về 
nông thôn mới được tăng cường. Kết cấu 
hạ tầng phát triển, phục vụ thiết thực 
cho sản xuất và cuộc sống của người 
dân. Đời sống vật chất, tinh thần của 
người dân ngày một nâng lên. An ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội nông 
thôn được giữ vững. Công tác xây dựng 
nông thôn mới được quan tâm, đầu tư, 
toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới và 47 khu dân cư đạt khu dân cư 
nông thôn mới, 2 xã cơ bản đạt chuẩn 
nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 9- 
14 tiêu chí. 
 
 

 
 
 
 
 
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt 
được và phấn đấu thực hiện nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ 
trình, trong thời gian tiếp theo, UBND 
huyện tiếp tục chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ 
đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn 
mới cấp xã đối với các xã có khu mới sáp 
nhập. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
chú trọng đầu tư, xây dựng mô hình liên 
kết sản xuất- tiêu thụ sản phẩm về nông 
nghiệp để nâng cao thu nhập cho người 
dân, có giải pháp cho hệ thống giao 
thông, cống rãnh thoát nước, các thiết 
chế văn hóa đặc biệt là nhà văn hóa các 
khu dân cư, cải tạo môi trường và cảnh 
quan khu vực nông thôn. Đối với các xã, 
khu đã đạt chuẩn nông thôn mới, tập 
trung nâng cao các mục tiêu, tiêu chí để 
xây dựng khu dân cư nông thôn mới 
kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, 
kiểu mẫu.Toàn huyện phấn đấu đến năm 
2020 có 52 khu dân cư đạt chuẩn nông 
thôn mới (tăng 05 khu so với năm 
2019), đặc biệt tập trung chỉ đạo quyết 
liệt các xã chưa có khu dân cư đạt chuẩn 
nông thôn mới (đến hết năm 2020 mỗi 
xã có ít nhất 01 khu dân cư đạt chuẩn 
nông thôn mới); bình quân toàn huyện 
đạt 14,5 tiêu chí/xã. 

Ngân Hà 
(Trang TTĐT huyện Thanh Sơn) 

 

 

 

 

 

 

Thanh Sơn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong 

xây dựng nông thôn mới 
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Sau sáp nhập, huyện Nga Sơn còn 23 xã 
thì đến nay, 100% số xã trên địa bàn 
huyện đã được công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới (NTM). Chiếu theo các 
tiêu chí của “Huyện NTM”, tính đến giữa 
tháng 4–2020, huyện Nga Sơn tự đánh 
giá đã hoàn thành tất cả 9 tiêu chí. 

 
Tiêu chí dễ nhận thấy nhất chính là hệ 
thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện 
ngày càng khang trang, hiện đại, đáp ứng 
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 
Những tuyến đường đôi rộng mở với dải 
phân cách và cây xanh được trồng quy 
củ, những khu phố mới hiện hữu bên bờ 
kênh Hưng Long đã tạo ấn tượng về 
không gian kiến trúc và sự phát triển ở 
thị trấn Nga Sơn. Những con đường liên 
xã cũng thênh thang rộng mở và hoàn 
thiện.  
Cùng với phát triển hạ tầng và các tiêu 
chí liên quan, cơ cấu sản xuất của huyện 
đã có sự chuyển dịch đúng hướng: Giảm 
tỷ trọng các ngành nông – lâm - thủy sản, 
tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây 
dựng và dịch vụ, thương mại. Sản xuất 
nông - lâm - thủy sản phát triển theo 
hướng nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả kinh tế.  
 
 
 

 
 
 
Sau các đợt dồn điền, đổi thửa, hiện 
trung bình mỗi hộ nông dân trên địa bàn 
chỉ còn 1,53 thửa ruộng. Đó chính là điều 
kiện để các xã đẩy mạnh áp dụng tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật, đưa các loại giống có 
năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. 
Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 
các địa phương đã tập trung đẩy mạnh 
tích tụ tập trung đất đai, sản xuất quy 
mô lớn. Đến nay, các xã đã tổ chức thực 
hiện tích tụ đất đai phục vụ cho trồng 
trọt được 155 ha, chuyển đổi được 
1.106,1 ha đất canh tác lúa, cói kém hiệu 
quả sang cây trồng khác mang lại hiệu 
quả kinh tế cao hơn. Tổng sản lượng 
lương thực hàng năm trên địa bàn huyện 
đạt từ 56 đến 58 nghìn tấn. 
Thu nhập bình quân đầu người của 
huyện Nga Sơn đã đạt hơn 43 triệu 
đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 
khoảng 2%. Cùng với những thay đổi 
trong tư duy sản xuất, cải tạo môi 
trường xanh – sạch – đẹp, hơn 9.300 tỷ 
đồng huy động cho xây dựng NTM đã 
giúp cho diện mạo các làng quê ở Nga 
Sơn ngày càng khang trang. Với quyết 
tâm chính trị cao, Nga Sơn đang nỗ lực 
để sớm được công nhận danh hiệu 
“Huyện NTM”. 

Lê Hồng 
(Báo Thanh Hóa)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nga Sơn trước “ngưỡng cửa” huyện nông thôn mới 
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Nhà nước và nhân dân cùng làm  
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Huyện Mai Sơn (Sơn La) đang trong quá 
trình xây dựng nông thôn mới và đạt 
được kết quả nhất định. Nhờ đẩy mạnh 
phát triển những nguồn lực sẵn có, bộ 
mặt nông thôn và đời sống người dân đã 
chuyển biến tích cực. 

 
Hiện nay, huyện đã có 6 xã đã đạt chuẩn 
nông thôn mới với 19/19 tiêu chí gồm: 
Chiềng Ban, Mường Chanh, Hát Lót, 
Mường Bon, Chiềng Sung và Cò Nòi. Đây 
là những tấm gương trong xây dựng 
nông thôn mới và phát triển kinh tế xã 
hội. 
Động lực xây dựng nông thôn mới 
Hiện nay, HTX Mé Lếch có 20 thành viên, 
canh tác trồng na trên diện tích đất 50 
ha. HTX đảm nhiệm các khâu kỹ thuật, 
đầu ra quảng bá sản phẩm, ký hợp đồng 
tiêu thụ sản phẩm với thương lái. HTX 
đăng ký tem nhãn sản phẩm chung, kiểm 
soát quy trình sản xuất và cấp tem nhãn 
truy xuất nguồn gốc cho các hộ dán lên 
từng quả na. 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể thấy, với diện tích trên 93.000 ha 
đất nông nghiệp, Mai Sơn là vùng đất 
giàu tiềm năng để phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là nông 
nghiệp hữu cơ. Đây cũng là nền tảng để 
các xã hình thành các HTX sản xuất theo 
chuỗi giá trị, phát triển các lợi thế của 
từng địa phương. 
Tuy nhiên, để làm được điều này, đòi hỏi 
phải có cái bắt tay bền chặt giữa người 
dân và doanh nghiệp. Thay vì làm việc 
với từng nông dân, các doanh nghiệp rất 
mong muốn được làm việc thông qua các 
HTX, tổ hợp tác. 
Chính vì điều đó, cùng với chủ trương 
phát triển kinh tế hàng hóa của tỉnh, Mai 
Sơn đã đẩy mạnh thành lập các HTX , tổ 
hợp tác. Qua đó, từng bước giúp người 
nông dân thay đổi nhận thức sản xuất, 
từng bước hướng đến phát triển nông 
nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị. 
Trong đó, các HTX sản xuất cây ăn quả 
giúp các xã xây dựng thương hiệu từ sản 
phẩm, khẳng định được lợi thế của 
huyện Mai Sơn. Từ cao nguyên đến đồi 
dốc, đồi đá, phát triển các loại cây ăn quả 
ngoài mục đích phát triển kinh tế, còn 
làm tăng độ che phủ, chống xói mòn, bảo 
vệ môi trường. 
Từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tham 
gia HTX, tổ hợp tác, người dân vươn lên 
làm giàu. Có thu nhập khá, người dân hồ 
hởi đóng góp tài chính và công sức xây 
dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn 
có những bước chuyển biến rõ rệt, hệ 
thống cơ sở hạ tầng nông thôn được tập 
trung đầu tư đồng bộ, hiệu quả. 

Huyền Trang 
(Thời báo Kinh doanh) 

 
 
 

 

Phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới 
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Nhờ chủ động đổi mới và sáng tạo trong 
sản xuất kinh doanh theo chủ trương 
của địa phương và thích ứng với cơ chế 
thị trường, khu vực kinh tế hợp tác tại 
tỉnh Kon Tum những năm gần đây đã 
phát huy được vai trò nòng cốt trong 
nhiều phong trào như xây dựng nông 
thôn mới, tái cơ cấu nông ngành nông 
nghiệp, xóa đói giảm nghèo. 

 
Sản phẩm của nhiều tổ hợp tác, HTX 
không chỉ được người  tiêu dùng tín 
nhiệm, mà còn được đánh giá cao trong 
các cuộc bình chọn thuộc Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu... 
Ghi dấu ấn từ nhiều tiêu chí 
Đặc biệt, các HTX đã ghi dấu ấn đậm nét 
trong cuộc bình chọn năm nay, với các 
sản phẩm: Cà phê tinh (Tinh COFFEE) 
của HTX Nông nghiệp, Sản xuất và 
Thương mại Sáu Nhung, Cà phê nhân của 
HTX Nông nghiệp Công Bằng Pô Kô 
(huyện Đăk Hà). 
Sau khi được công nhận, các sản phẩm 
này sẽ được hưởng một số quyền lợi 
như: In logo của chương trình lên sản 
phẩm bao bì, ưu tiên xét chọn hỗ trợ 
kinh phí khuyến công địa phương và 
quốc gia; tham gia các hội nghị kết nối 
cung - cầu hàng hóa giữa cơ sở sản xuất 
với các nhà phân phối trên cả nước để 
tìm kiếm hợp đồng, ký kết thỏa thuận 
hợp tác kinh doanh... 
 

Vươn xa thị trường bằng chất lượng 
Kon Tum hiện có 112 HTX, tỉnh đã và 
đang xây dựng mô hình HTX kiểu mới, 
chủ động liên kết với các hộ nông dân, 
doanh nghiệp để xây dựng chuỗi giá trị 
sản phẩm, trong đó có  sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, giúp 
đẩy mạnh sản xuất và xây dựng thương 
hiệu, góp phần nâng cao thu nhập cho 
các thành viên và nông dân. 
Việc hoàn thành chuỗi giá trị sản xuất 
gắn với tiêu thụ theo chương trình sản 
xuất cà phê có chứng nhận là cơ sở để 
HTX nâng cao được chất lượng, giá trị và 
uy tín sản phẩm. Với việc sản phẩm được 
cấp chứng nhận HACCP (phân tích mối 
nguy và điểm kiểm soát tới hạn) tạo điều 
kiện rất thuận lợi cho HTX trong việc 
bán hàng, xúc tiến thương mại và đưa 
sản phẩm vào những thị trường khó 
tính. 
Cũng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đề ra 
của cuộc bình chọn và đủ điều kiện để đề 
nghị UBND tỉnh công nhận là sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu Kon 
Tum năm 2020 là HTX Dược liệu Hữu cơ 
Tu Mơ Rông (xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ 
Rông) với sản phẩm Cà phê rang xay. 
Hiện nay, HTX sản xuất các mặt hàng đặc 
sản núi rừng như cà phê 100% tự nhiên, 
táo mèo khô, hạt tiêu, đặc biệt là các loại 
sâm, cam kết sản xuất theo quy trình 
hữu cơ. 

Đức Nguyễn 
(Thời báo Kinh doanh) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Động lực mới với sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
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 Sau hơn một năm thực hiện, Chương 
trình OCOP Đăk Lăk đã đạt được kết quả 
bước đầu; nhận được sự đồng tình, ủng 
hộ của các cấp chính quyền, của các hợp 
tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt 
là của người tiêu dùng… 

 
Theo Sở NNPTNT tỉnh Đăk Lăk, đến nay 
tỉnh đã có 15/15 huyện, thị xã, thành 
phố xây dựng kế hoạch triển khai 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) và thành lập Hội đồng đánh giá, 
phân hạng sản phẩm.  
Có được kết quả trên là nhờ chương 
trình được thực hiện theo nguyên tắc 
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ 
hưởng”. Có thể nói đây thực sự là một 
“sân chơi” nhằm khuyến khích phát triển 
sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao giá 
trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu trên 
thị trường. 
Theo Sở NNPTNT Đăk Lăk, trong năm 
2020 tỉnh tiếp tục triển khai Chương 
trình OCOP đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ 
sở theo đúng chu trình. Trong đó tập 
trung đẩy mạnh công tác truyền thông, 
hỗ trợ các tổ chức kinh tế và người dân 
tích cực tham gia. 
 
 

 
 
 
 
Qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, khai thác có hiệu quả các lợi thế 
so sánh của địa phương trong sản xuất 
hàng hóa.  
Mục tiêu cụ thể là công nhận, chứng 
nhận 10 - 12 sản phẩm đạt 3 - 4 sao cấp 
tỉnh, tập trung vào đa dạng hóa, chế biến 
sâu các sản phẩm theo chuỗi giá trị. Phát 
triển và củng cố các tổ chức sản xuất, 
kinh doanh sản phẩm OCOP gắn với 2 
chuỗi giá trị và phát triển 3 - 5 chuỗi giá 
trị sản phẩm chủ lực giai đoạn tiếp theo. 
Kế hoạch cũng đặt mục tiêu phấn đấu 
mỗi huyện, thị xã, thành phố ở Đăk Lăk 
có ít nhất 1 - 2 ý tưởng sản phẩm được 
hỗ trợ theo chương trình OCOP. Tùy 
mức độ đơn giản hay phức tạp và điều 
kiện sẵn có, mỗi ý tưởng có thể nhận 
được một hoặc nhiều hỗ trợ như tập 
huấn, tư vấn, huy động vốn, vay vốn, xây 
dựng và triển khai các dự án phát triển 
sản phẩm, đề tài khoa học công nghệ, 
hợp đồng với các nhà khoa học, tham gia 
các khóa đào tạo… 
Ngoài ra, sau khi hình thành được sản 
phẩm, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ các khâu 
như hỗ trợ quản lý nhãn hiệu (bao gồm 
cả chi phí đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, 
thiết kế nhãn hiệu sản phẩm tham gia 
chu trình OCOP, in tem, giấy chứng 
nhận); hỗ trợ tổ chức xúc tiến thương 
mại, quảng bá sản phẩm OCOP thông qua 
các hội chợ, triển lãm, các trang thương 
mại điện tử... 

Phạm Ly 
(Báo Dân việt) 

 
 
 
 
 

OCOP - "sân chơi" mới của nông sản, tăng chuỗi giá trị 
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Đưa nông sản lên sàn thương mại điện 
tử đã mở ra cánh cửa tiêu thụ mới cho 
các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất tiêu 
thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên. 

 
Xác định thương mại điện tử là hướng đi 
mới giúp sản phẩm nông nghiệp, trong 
đó có sản phẩm OCOP (Chương trình 
Mỗi xã một sản phẩm) cạnh tranh trên 
thị trường và kết nối trực tiếp với người 
tiêu dùng nên trong thời gian vừa qua, 
rất nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 
HTX trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã 
chủ động tìm đến các sàn giao dịch để 
đăng ký, tìm đầu ra cho mình nhờ đó đã 
tiếp cận được với các kênh phân phối 
lớn. 
Từ khi tham gia sàn giao dịch điện tử và 
được hỗ trợ thực hiện hệ thống truy 
xuất nguồn gốc điện tử, các sản phẩm 
chè của HTX được thị trường ngoài tỉnh 
biết đến nhiều hơn, đối tác cũng được 
mở rộng, do vậy mà số lượng hàng hóa 
sản xuất, tiêu thụ đã tăng lên đáng kể. 
Đồng thời cảm thấy yên tâm hơn khi 
mua hàng hóa qua mạng, bởi sản phẩm 
 
 
 
 
 

 

 
được cơ quan chức năng kiểm soát chặt 
chẽ về chất lượng cũng như có giấy 
chứng nhận an toàn thực phẩm. 
Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Chủ tịch Hội 
Nông dân tỉnh khẳng định: Trong thời 
đại công nghiệp 4.0, việc đẩy mạnh ứng 
dụng thương mại điện tử để hỗ trợ, mở 
rộng thị trường tiêu thụ đang thực sự 
trở thành một xu thế kinh doanh tất yếu, 
rất cần thiết. 
Hiện nay, để kinh doanh nông sản, đòi 
hỏi nhiều yếu tố, ngoài việc sản xuất 
theo hình thức tập trung, có truy xuất 
nguồn gốc, mã code, đạt quy chuẩn an 
toàn thì việc giới thiệu sản phẩm cho các 
đối tác để ký kết rất quan trọng. Do đó, 
thời gian tới, cần đẩy mạnh hoạt động 
đưa nông sản an toàn lên nhiều sàn giao 
dịch điện tử. 
Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh sẽ tăng 
cường sự phối hợp với các đơn vị có liên 
quan trong công tác triển khai, kiểm tra, 
kiểm soát nguồn gốc thực phẩm trên thị 
trường. 
Bên cạnh đó, cần khuyến khích doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất, HTX triển khai 
truy xuất nguồn gốc điện tử, xây dựng 
website quảng bá sản phẩm để nâng cao 
tính minh bạch, tính cạnh tranh và phát 
triển bền vững thương hiệu. 
Đây cũng là kênh thông tin giúp doanh 
nghiệp quảng bá thương hiệu, hình ảnh 
sản phẩm của mình trên hệ thống chợ 
thương mại điện tử một cách dễ dàng, 
thuận lợi, chi phí thấp hoặc miễn phí... 

Kiều Hải 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 
 
 
 
 

Đưa nông sản lên sàn giao dịch 
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Hà Tĩnh lấy hiệu quả kinh tế phát triển 
các sản phẩm nông đặc sản đạt chuẩn 
theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP), tạo đầu ra ổn định, góp phần 
nâng cao thu nhập cho người dân nông 
thôn… là mục tiêu lớn trong xây dựng 
nông thôn mới. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nâng cao giá trị sản phẩm 
Huyện Hương Sơn là địa phương có số 
lượng sản phẩm được công nhận đạt 
chuẩn Chương trình OCOP nhiều nhất 
trong tỉnh với 18 sản phẩm. Năm 2019, 
người nuôi hươu trên địa bàn huyện đón 
nhận niềm vui “kép” khi cùng lúc sản 
phẩm nhung hươu Hương Sơn được Cục 
Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công 
nghệ) cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý 
và là 1 trong 3 sản phẩm OCOP đầu tiên 
của tỉnh được công nhận đạt 4 sao. Hà 
Tĩnh đã hoàn thành mục tiêu có 112 sản 
phẩm, dịch vụ tham gia chương trình 
OCOP. Đặc biệt, 72 sản phẩm được công 
nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao. 
Như vậy, chỉ sau hơn 1 năm thực hiện, 
Chương trình OCOP Hà Tĩnh đã đạt được 
những kết quả đáng ghi nhận cả về số 
lượng lẫn chất lượng, từng bước hình 
thành nhóm sản phẩm đặc sản vùng, 
miền; tạo động lực thúc đẩy phát triển  

 
 
 
 
 
kinh tế nông thôn. Đồng thời, đưa việc 
thực hiện xây dựng nông thôn mới đi 
vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, làm 
bệ đỡ cho các sản phẩm nông nghiệp 
vươn xa hơn thị trường truyền thống lâu 
nay. 
Tiếp tục nâng tầm sản phẩm 
Để tối ưu hóa, nâng cấp các tiêu chí đã 
đạt chuẩn, phấn đấu xây dựng tỉnh đạt 
chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, 
gần 2 năm nay, Văn phòng Điều phối xây 
dựng nông thôn mới Hà Tĩnh đã nghiên 
cứu, đưa công nghệ số vào quản lý hoạt 
động sản xuất ở các cơ sở tham gia 
OCOP. Trước mắt, có 10 sản phẩm OCOP 
được lắp “mắt thần” theo dõi quy trình 
sản xuất. 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. Cùng với việc sử 
dụng “mắt thần” để truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm, mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh 
đã ban hành Kế hoạch số 75 /KH-UBND 
về thực hiện Chương trình OCOP Hà 
Tĩnh năm 2020. Theo đó, tỉnh đặt mục 
tiêu có ít nhất 50 sản phẩm, dịch vụ 
được chứng nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 
đến 4 sao, trong đó, có 10 sản phẩm 
được công nhận là sản phẩm OCOP đạt 
từ 4 sao trở lên.  

Nguyễn Hạnh 
(Báo Công thương) 

 
 

 
 
 
 
 

Hà Tĩnh: Niềm vui nhân đôi 
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 Plêi Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pảh, 
là làng nông thôn mới kiểu mẫu trong 
vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai. 
Để có cuộc sống ấm no, xây dựng buôn 
làng ngày càng giàu đẹp, cùng với sự hỗ 
trợ của nhà nước, bà con Ja-rai ở đây đã 
không ngừng nỗ lực vươn lên, chăm chỉ 
làm ăn, học hỏi nâng cao trình độ sản 
xuất nông nghiệp.  

 
Ngày ngày, khi con gà đã ngủ yên trên 
cây, trời tối không rõ mặt người, ông 
Ksor Phái mới lái xe máy cày về tới nhà 
ở Plêi Bui. Ông bảo, phải ráng làm cho 
xong 1 ha lúa, gieo sạ kịp thời vụ thì mới 
yên tâm. 
Chăm chỉ làm ăn, gia đình ông đã có của 
ăn của để, cho cả 5 con đều học hết lớp 
12. Trong căn biệt thự mới xây bề thế, 
ông Ksor Phái cho biết, kinh tế gia đình 
mạnh nhất vẫn là nhờ 3 ha cà phê, đã tái 
canh sử dụng giống mới cho năng suất 
cao: “Muốn làm kinh tế tốt thì phải áp 
dụng theo khoa học kỹ thuật, thì khi xã 
tổ chức các lớp hội thảo, tập huấn…, cán 
bộ nông nghiệp hướng dẫn, chúng tôi 
học hỏi về áp dụng.  
Hiểu rõ chủ trương của nhà nước, bà con 
cùng đồng loạt hiến đất, góp công, góp 
của xây dựng đường làng thông thoáng 

khắp các khu dân cư và đường lên rẫy, ra 
ruộng. Bộ mặt nông thôn Plêi Bui nhanh 
chóng khởi sắc. Nhưng điều thay đổi lớn  
nhất là trong nhận thức, tư duy phát 
triển kinh tế và xây dựng nếp sống mới 
của người dân. Bà con không còn trông 
chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của nhà nước. 
Già làng Puih Bum, Plêi Bui, xã Nghĩa 
Hưng, huyện Chư Pảh, phấn khởi vì cuộc 
sống ở làg đổi thay từng ngày. Bà con 
trong làng bảo nhau phải quyết tâm xây 
dựng phát triển Plêi Bui ngày càng vững 
mạnh, xứng đáng là làng nông thôn mới 
kiểu mẫu của tỉnh Gia Lai:: “Quan sát từ 
nhiều khía cạnh, làng Bui chúng tôi hiện 
nay đã thay đổi rất nhiều, có đường xá 
khang trang tốt đẹp. Đây là kết quả mọi 
người dân trong làng đồng lòng thực 
hiện với sự giúp đỡ của Nhà nước. Cán 
bộ thôn làng, mặt trận là những người 
dẫn dắt đưa buôn làng chúng tôi đi lên, 
bộ mặt buôn làng đã thay đổi nên chúng 
tôi rất phấn khởi. Tất cả cùng cố gắng 
xây dựng buôn làng ngày càng to đẹp 
hơn, phát triển bền vững”. 
Với sự đồng lòng chung sức của người 
dân, sự hỗ trợ của nhà nước, làng  Plêi 
Bui sẽ ngày càng có cuộc sống ấm no 
tươi đẹp. Và những tiến bộ của bà con 
plêi Bui đang lan tỏa cùng những buôn 
làng dân tộc thiểu số ở xã Nghĩa Hưng 
phấn đấu nâng cao tiêu chí nông thôn 
mới, cùng góp phần xây dựng thành 
công huyện Chư Pảh đạt các tiêu chí 
nông thôn mới trong giai đoạn tới. 

Minh Huệ- Thu Hoa 
(VOV5) 

  

 

Plêi Bui -Làng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Gia Lai 
 

https://image.vovworld.vn/w730/uploaded/vovworld/znaeng/2020_04_16/chuyencualang_sjcs.jpg


 

20 
 

 

 

 

Trong chuyến công tác cùng Bộ Tư lệnh 
Vùng 1- Hải quân đến thăm đảo Trà Bản, 
huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, chúng 
tôi biết mấy tự hào về sự vươn lên mạnh 
mẽ của Bản Sen- một xã đảo mới ngày 
nào còn hoang sơ nhưng giờ đây đang 
chuyển mình hòa nhịp cùng cả nước 
trong việc thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng Nông thôn mới. 

 
Những con đường trên đảo được bê tông 
hóa sạch đẹp, những nếp nhà khang 
trang; ngôi trường với các lớp học trang 
bị đủ đầy thiết bị và ngăn nắp… là những 
hình ảnh đẹp chúng tôi cảm nhận được 
khi vừa đặt chân lên đảo. Do thực hiện 
tốt công tác tuyên truyền, kịp thời 
chuyển tải văn bản của cấp trên và ban 
hành một số văn bản liên quan đến 
chương trình xây dựng nông thôn mới 
(NTM), Bản Sen đã tăng cường tuyên 
truyền đến các thôn trên địa bàn xã về 
việc triển khai xã NTM nâng cao, vườn 
đạt chuẩn, thôn đạt chuẩn. 
Xã Bản Sen cũng tích cực phát động cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
NTM, đô thị văn minh” nhằm từng bước 
thay đổi tư duy, nhận thức của nhân dân  
 
 
 
 

 
 
 
 

và diện mạo nông thôn của địa phương. 
Vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch 
được đảm bảo; phát triển hạ tầng kinh tế 
xã hội được quan tâm. Phát triển sản 
xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
thôn, nâng cao thu nhập cho người dân,  
Điểm đặc biệt gây ấn tượng tại xã đảo 
Bản Sen hôm nay là giáo dục. Theo ông 
Đinh Trung Kiên, tỉ lệ phổ cập giáo dục 
mầm non cho trẻ 05 tuổi đạt 100%. Đối 
với cấp tiểu học và THPT đều được phổ 
cập nên trên địa bàn xã không có trường 
hợp trong độ tuổi đi học không được đến 
trường. 
Xã cũng quan tâm đến việc thực hiện 
Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch, 
các thôn đã được quan tâm, đầu tư xây 
dựng bể chứa nước sạch để cung cấp 
nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho 
nhân dân, số hộ dân trên địa bàn xã 
được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 
90.4%. Công tác giữ gìn vệ sinh môi 
trường, chỉnh trang ngõ xóm cũng được 
thực hiện đầy đủ, tạo bộ mặt mới cho 
Bản Sen. 
Nhờ những nỗ lực toàn diện trong việc 
thực hiện bộ tiêu chí xây dựng NTM, 
diện mạo của Bản Sen đã thay đổi từng 
ngày. Chỉ cần nhìn vào những khuôn mặt 
trẻ em với nụ cười tươi vui, người dân 
đôn hậu, yên tâm sản xuất, làng xóm 
bình yên… của Bản Sen, ai cũng cảm 
nhận được sự đổi thay và sức sống mãnh 
liệt đang được khơi dậy của một xã đảo 
hạnh phúc… 

Linh Anh 
(Tin247.com) 

 

Xã đảo Bản Sen tích cực xây dựng mục tiêu quốc gia 

Nông thôn mới 
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Cuối năm 2019, chị Lê Thị Thanh Thủy - 
chủ “thương hiệu” rau sạch An Nông 
được vinh danh tại Lễ trao giải Nhà nông 
trẻ tiêu biểu toàn quốc Lương Định Của - 
giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh tổ chức. Cùng thời điểm đó, 
chuỗi cửa hàng An Nông Farm được Sở 
Công thương tỉnh Quảng Bình chọn là 
điẻm giới thie ̣u và bán hàng sản phảm 
OCOP của tỉnh. Đây là một thành quả 
ngọt ngào với Chị - một người trẻ đã cần 
mẫn vun trồng để tạo nên một địa chỉ tin 
cậy đối với người tiêu dùng ở tỉnh Quảng 
Bình trong nhiều năm qua. 

 
Dù có hơn 10 năm chuyên nghiên cứu về 
các giống rau, nhưng việc trồng rau như 
một nông dân thực thụ vãn là một thử 
thách không hề nhỏ với đôi vợ chồng trẻ. 
Những ngày đầu cầm cuốc chưa quen, 
đôi bàn tay chị Thủy phồng rộp, không ít 
lần chị rơi nước mắt. Nhưng rồi vợ 
chồng lại động viên nhau cùng vững tâm 
với con đường đã chọn. Ngày này sang 
tháng khác, anh chị cật lực làm việc, cải 
tạo đất, đi khắp nơi thu thập những 
giống rau tốt, phù hợp với điều kiện khí 
hậu khắc nghiệt tại Quảng Bình, gieo hạt, 
đào mương lấy nước tưới rau… Đất 
không phụ công người, những mầm 
xanh đầu tiên đã nhú lên ngay trên mảnh  
 

 

 
đất vốn ngổn ngang đá sỏi, và sau 4 năm 
thì không còn ai nhận ra mảnh đất cằn 
cỗi năm nào chính là cả một vườn rau 
sạch rộng 2,5ha xanh tươi đẹp đẽ. 
Thương hiệu rau sạch cho người dân 
Quảng Bình 
Vốn là những cán bộ nghiên cứu sâu về 
nông nghiệp, anh Quả và chị Thủy xây 
dựng vườn rau sạch của mình theo tiêu 
chí “5 không”: không thuốc trừ sâu hóa 
học, không phân bón hóa học, không 
chất kích thích tăng trưởng, không giống 
biến đổi gen, không thuốc trừ cỏ. “Làm 
rau sạch phải đối diện với nhiều rủi ro, 
năng suất có thể thấp hơn, chi phí cho 
thuốc trừ sâu thảo mộc, nhà lưới, làm 
bẫy sinh học có thể cao hơn nhiều so với 
trồng rau sử dụng phân bón hóa học… 
Nhưng bù lại, sản phẩm làm ra luôn an 
toàn cho người dùng, dù rau trông 
không bắt mắt”. - chị Thủy chia sẻ. 
Sau 5 năm theo đuổi niềm đam mê trồng 
rau sạch của mình, chị Lê Thị Thanh 
Thủy và anh Lê Đình Quả giờ là những 
người tiên phong thành lập nên Cộng 
đồng khởi nghiệp tỉnh Quảng Bình, Câu 
lạc bộ thanh niên khởi nghiệp huyện Bố 
Trạch và thường xuyên tham gia các 
diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm với nhiều 
bạn trẻ cùng chí hướng. “Con đường 
phía trước còn dài và cần nhiều quyết 
tâm, vợ chồng tôi luôn động viên nhau 
phải nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ và 
để chung tay với cộng đồng nói không 
với thực phẩm bẩn, xây dựng và phát 
triển thương hiệu nông nghiệp xanh cho 
tỉnh Quảng Bình”. - chị Thủy chia sẻ. 
 

Lê  Tâm 
(Tạp chí Nông thôn Việt) 

 

Quả ngọt cho một thương hiệu nông nghiệp xanh 
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