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Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới (NTM) trên địa bàn huyện Phú Giáo, 
tỉnh Bình Dương đã góp phần thúc đẩy 
kinh tế - xã hội nông thôn ngày càng 
phát triển, an ninh trật tự được ổn định, 
thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần 
của người dân nông thôn ngày càng nâng 
cao. 

 
Nâng cao tiêu chí 
Huyện Phú Giáo triển khai Chương trình 
xây dựng NTM từ năm 2011. Đến nay, 
huyện đã có 10/10 xã được công nhận 
đạt chuẩn và hướng đến xã NTM nâng 
cao, kiểu mẫu. Nhìn chung, cơ sở hạ tầng 
kinh tế - xã hội ở nông thôn tiếp tục 
được đầu tư, cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
theo hướng nông nghiệp, công nghiệp và 
dịch vụ. 
Năm 2019, bình quân thu nhập đầu 
người của xã An Bình đạt 55 triệu 
đồng/người/năm. 
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
Theo lãnh đạo UBND huyện Phú Giáo, 
quá trình phát triển nông nghiệp và kinh 
tế nông thôn gắn với xây dựng NTM 
được Đại hội Đảng bộ huyện khóa IV, 
nhiệm kỳ 2015-2020 xác định là nhiệm 
vụ ưu tiên hàng đầu, đưa vào nghị quyết 
và được cụ thể hóa bằng chương trình 
hành động “Phát triển nông nghiệp và 

xây dựng nông thôn mới gắn với phát 
triển du lịch sinh  
 
 
thái giai đoạn 2016-2020”. Trên cơ sở 
đó, huyện đã chỉ đạo các ngành và địa 
phương rà soát xây dựng kế hoạch triển 
khai thực hiện chương trình, nghị quyết 
Đảng bộ huyện gắn với nông nghiệp theo 
hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, thúc đẩy và triển khai chính sách hỗ 
trợ trong nông nghiệp cả về chuyên 
môn, kỹ thuật, vốn vay. Từ đó hình thành 
các mô hình kinh tế kiểu mẫu, tạo sự lan 
tỏa sâu rộng. Nhờ đó, giá trị sản xuất 
nông lâm nghiệp năm 2019 đạt hơn 
4.200 tỷ đồng, mức tăng bình quân hàng 
năm đạt trên 5,5%. 
Ông Tô Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Phú Giáo, cho biết trong thời gian 
tới, địa phương tiếp tục xây dựng NTM 
giàu đẹp, văn minh, tiến tới các xã đạt 
NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Từ đó 
xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
ngày càng hiện đại, đồng bộ, chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế và tổ chức sản xuất hợp lý. 
Huyện xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu 
lại kinh tế bảo đảm an sinh xã hội; đồng 
thời, triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp trên địa bàn, gắn với 
thực hiện sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, huyện 
tập trung xây dựng và nhân rộng mô 
hình tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị 
với các nông sản chủ lực trên địa bàn, 
tạo ra bước phát triển sản xuất nông 
nghiệp theo hướng hàng hóa đạt năng 
suất, chất lượng, an toàn thực phẩm, 
nâng cao thu nhập và đời sống người 
dân. 

Thoại Phương  
(Báo Bình Dương) 

 

 

 

Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu            

ngành nông nghiệp 
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Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã 
luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với 
đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung 
và đồng bào Khmer nói riêng… 

 
Cùng với các địa phương khác trong cả 
nước, các cấp chính quyền vùng đồng 
bào Khmer khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long đã tập trung đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng nông thôn mới. Từ đó, giúp bà con 
Khmer phát triển kinh tế, xóa đói giảm 
nghèo. Nhiều địa phương làm tốt 
chương trình này như Sóc Trăng, Trà 
Vinh, Cà Mau, Kiên Giang…. Tỉnh Sóc 
Trăng có hơn 30% dân số là đồng bào 
dân tộc Khmer và có 29 xã, 158 ấp nằm 
trong danh sách Chương trình 135, đến 
nay nhiều xã của Sóc Trăng đã được 
công nhận xã nông thôn mới. Điển hình 
là xã An Hiệp, huyện Châu Thành, nơi có 
trên 65% dân số là đồng bào Khmer. 
Kiên Giang là địa phương có đông đồng 
bào dân tộc Khmer đứng thứ 3 ở Đồng 
bằng sông Cửu Long, chỉ sau hai tỉnh Sóc 
Trăng và Trà Vinh và có hơn 56km biên 
giới bộ giáp với Campuchia. Từ năm 
2014 đến nay, địa phương này đã tập 
trung sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn 
của Trung ương, của tỉnh và các nguồn 
vốn khác để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã 
hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói 
chung, đồng bào Khmer nói riêng.  
 

 
 
 
Theo ông Danh Phúc, Trưởng Ban Dân 
tộc tỉnh Kiên Giang, các chương trình 
quốc gia về giảm nghèo, Chương trình 
135 và các chương trình dự án khác đã 
đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng 
cầu, đường giao thông, trạm y tế, trường 
học… 
Đặc biệt, thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới, Uỷ ban Nhân 
dân tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các 
ngành, các cấp tập trung nguồn lực để 
thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống 
của nhân dân. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo 
dân tộc thiểu số của Kiên Giang giảm 
bình quân 3%/năm.  
Đồng thời, tỉnh Sóc Trăng thực hiện hỗ 
trợ đất ở, vay vốn chuộc lại đất sản xuất 
và hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, phát triển 
sản xuất… cho đồng bào dân tộc đúng 
theo quy đinh. Ông Lâm Sách, Trưởng 
Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho rằng, 
thông qua thực hiện chính sách của 
Đảng, Nhà nước đã cơ bản giải quyết 
tình trạng nhà tạm, nhà dột nát của đồng 
bào dân tộc. Từ đó, tạo điều kiện giúp 
các hộ thiếu đất sản xuất đầu tư chuyển 
đổi nghề, phát triển kinh tế hộ gia đình 
một cách bền vững. 
Có thể thấy, tại các địa phương ở Đồng 
bằng sông Cửu Long, nơi có đông đồng 
bào Khmer sinh sống, đều dành nguồn 
lực lớn đầu tư cho nông thôn. Cùng với 
đó là hàng trăm chính sách, văn bản liên 
quan đến đồng bào dân tộc thiểu số ở 
khu vực này đang được triển khai thực 
hiện với mục tiêu chủ yếu là phát triển 
cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển sản 
xuất, xóa đói giảm nghèo… 

(Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) 

 

Giúp đồng bào Khmer vươn lên thoát nghèo 
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Huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) đã 
từng bước hoàn thiện các tiêu chí huyện 
nông thôn mới (NTM) và về đích trước 
một năm so với kế hoạch tỉnh giao. Để 
giữ vững và nâng cao chất lượng NTM, 
huyện sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện các 
tiêu chí NTM, trong đó có việc phát huy 
vai trò đóng góp từ khu vực kinh tế HTX, 
đặc biệt là HTX nông nghiệp. 

 

Nhờ xây dựng NTM mà hộ nghèo trên 
địa bàn huyện giảm đáng kể. Nếu năm 
2011, toàn huyện có 14% hộ nghèo, thì 
nay chỉ còn trên 3%. 
Hướng đến mục tiêu mới 
Sau hơn 9 năm thực hiện Chương trình 
NTM đã đạt được nhiều kết quả như: hạ 
tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông 
nghiệp được đầu tư nâng cấp hoàn 
chỉnh, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi 
sắc, nhiều dự án phát triển sản xuất, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, 
hình thành những vùng sản xuất hàng 
hóa, lúa hữu cơ chất lượng cao, lúa 
giống, các gia trại, trang trại chăn nuôi 
ngày càng phát triển, công tác dồn điền 
đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng được 
triển khai đồng bộ, môi trường sinh thái  
được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ 
vững; đời sống vật chất và tinh thần của 
người dân càng được nâng cao. 
Để có được kết quả đó phải kể đến vai 
trò rõ nét của HTX. Trong đó phải kể đến  
 

 
 
 
 
HTX nông nghiệp rau sạch Mầm Việt 
(thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa). Bằng 
nhiều chính sách hỗ trợ kết nối các khâu 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa doanh 
nghiệp, HTX với siêu thị, cửa hàng thực 
phẩm sạch, kết hợp với việc lựa chọn các 
loại giống chất lượng cao như cải Việt - 
Nhật, xà lách Hà Lan, rau dền, rau 
muống, tần ơ, dưa leo...  
Ông Nguyễn Tấn Phụng - Giám đốc HTX 
cho biết: “Trong thời gian tới, HTX dự 
kiến mở rộng quy mô sản xuất, kinh 
doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị 
trường, đồng thời hoàn thiện các dịch vụ 
vật tư, giống cây trồng, tư vấn kỹ thuật 
sản xuất an toàn, an toàn lao động, vệ 
sinh thực phẩm... nhằm mở rộng thị 
trường và liên kết với đơn vị để tiêu thụ 
sản phẩm, giải quyết việc làm cho xã 
viên HTX và người dân địa phương” 
Hiện tại, huyện vẫn đang tiếp tục triển 
khai xây dựng thêm 6 khu dân cư, phấn 
đấu trong năm 2020, các xã trên địa bàn 
huyện đều có khu dân cư kiểu mẫu, tiến 
đến xây dựng xã NTM nâng cao. 
Để đạt mục tiêu trên, bên cạnh nỗ lực 
của chính quyền huyện, xã, cũng cần có 
sự hợp sức của các tầng lớp nhân dân 
trong quá trình xây dựng NTM, nhất là 
đảm bảo môi trường nông thôn xanh, 
sạch, đẹp. Huyện tiếp tục tranh thủ các 
nguồn lực hỗ trợ của tỉnh, trung ương để 
đầu tư phát triển sản xuất, nhằm nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần cho 
người dân, thúc đẩy phát triển bền vững 
kinh tế- xã hội của huyện. 

Nhật Nam 
(Thời báo Kinh doanh) 

 
 
 

Tư Nghĩa hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới có vai trò rõ 

nét của HTX 
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Huyện Yên Sơn hiện có 6 xã về đích nông 
thôn mới (NTM), đề nghị công nhận 2 xã 
hoàn thành xây dựng NTM. Thành quả 
đạt được có phần đóng góp không nhỏ 
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội các cấp của huyện trong 
tham gia xây dựng NTM. 

 
MTTQ và các đoàn thể huyện đã đổi mới 
nội dung, phương thức hoạt động, nâng 
cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập 
hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn 
kết toàn dân. Thông qua đó, từng tiêu chí 
trong xây dựng NTM đã được chuyển 
hóa thành nội dung cụ thể gắn với thực 
hiện trong các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua trọng tâm để triển khai thực 
hiện ở địa bàn dân cư. Trong đó, hệ 
thống mặt trận với cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh”; các cấp Hội Nông dân 
huyện với phong trào “Nông dân thi đua 
sản xuất, kinh doanh giỏi”; tổ chức Hội 
CCB với “Cựu chiến binh gương mẫu”; tổ 
chức Đoàn Thanh niên với “Tuổi trẻ 
huyện Yên Sơn chung sức xây dựng 
NTM”; tổ chức Hội Phụ nữ với “Xây dựng 
gia đình 5 không, 3 sạch”...  
Một trong những nội dung mà hệ thống 
mặt trận phối hợp với các đoàn thể của 
huyện nỗ lực thực hiện cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh” là vận động nhân 
dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế,  

tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, 
nâng cao đời sống, khuyến khích làm 
giàu chính đáng là nội dung then chốt.  
Thực hiện tiêu chí về nhà ở trong xây 
dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ 
huyện đã thẩm định 54 hộ nghèo, cận 
nghèo có nhà ở tạm hỗ trợ làm nhà ở 
mới. Ủy ban MTTQ huyện phát động ủng 
hộ Qũy Vì người nghèo trong toàn huyện 
được gần 480 triệu đồng. Hệ thống mặt 
trận, các đoàn thể các cấp đã nhận đỡ 
đầu các hộ nghèo; vận động, huy động, 
tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ làm nhà ở 
mới cho hộ nghèo.  
Thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường, 
MTTQ và các đoàn thể các cấp của huyện 
phối hợp hiệu quả vận động, xây dựng 
mới và duy trì hoạt động của các tổ tự 
quản trên địa bàn dân cư. Hiện nay, toàn 
huyện đã thành lập được 562 tổ, nhóm 
tự quản về môi trường, an ninh trật tự, 
an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, 
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, sáng 
xanh sạch đường quê NTM, phát triển 
kinh tế với 4.183 thành viên.  
Theo đồng chí Phạm Thị Linh, Phó Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ huyện, để nâng cao 
chất lượng, phát huy vai trò của MTTQ 
và các tổ chức thành viên trong xây dựng 
NTM, thời gian tới, MTTQ và các tổ chức 
chính trị tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền về Chương trình xây dựng 
NTM cho các tầng lớp nhân dân bằng 
nhiều hình thức phong phú, cụ thể hóa 
các phần việc sát với điều kiện thực tiễn. 
Đồng thời chú trọng hoạt động giám sát 
của MTTQ, các thành viên trong xây 
dựng NTM. 

(Báo Tuyên Quang) 
 

 

 

Yên Sơn phát huy vai trò của MTTQ và các Đoàn thể trong 

xây dựng nông thôn mới 
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 Trong Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới, tỉnh Quảng Ninh đầu tư 
nhiều ngân sách, huy động nguồn vốn từ 
nhiều hình thức khác nhau nhằm phát 
triển mạng lưới hạ tầng thương mại 
nông thôn (Tiêu chí số 7), góp phần đưa 
thương mại, dịch vụ trên địa bàn phát 
triển. 

 
Thúc đẩy hàng hóa lưu thông, phân 
phối 
Hiện, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 
tổng số 133 chợ, trong đó, 22 chợ hạng 
1, 23 chợ hạng 2 và 88 chợ hạng 3; 31 
chợ có Ban quản lý, 62 chợ có tổ quản lý 
(xã, phường quản lý); 40 chợ do doanh 
nghiệp/HTX/hộ kinh doanh khai thác và 
quản lý.  
Cùng với chợ, tỉnh và các địa phương đã 
tăng cường tạo điều kiện đầu tư vào địa 
bàn, như: Cải cách thủ tục hành chính, 
tạo mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, mở 
rộng thị trường... Nhờ đó, hệ thống trung 
tâm thương mại, siêu thị tiếp tục được 
đầu tư xây dựng theo hướng văn minh, 
hiện đại. Toàn tỉnh hiện có 26 siêu thị; 6 
trung tâm thương mại; 44 cửa hàng tiện 
ích Vinmart+ (tăng 12 cửa hàng so với 
năm 2018). Hệ thống này đã thu hút rất 
đông người dân trên địa bàn cũng như 
du khách đến tham quan, mua sắm. 
Trung tâm Thương mại Vincom ở Uông 

Bí, Cẩm Phả cũng đang được đầu tư xây 
dựng. 
Bên cạnh đó, để khuyến khích phát triển, 
đưa hàng hóa của các xã, phường, thị 
trấn trên địa bàn đến được du khách 
trong và ngoài nước, tỉnh tập trung xây 
dựng phương án hình thành và phát 
triển Trung tâm trưng bày, giới thiệu và 
bán các sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm 
OCOP của tỉnh tại Cảng hàng không quốc 
tế Vân Đồn. Các địa phương: Hạ Long, 
Uông Bí, Móng Cái, Quảng Yên, Tiên 
Yên... cũng có phương án phát triển hệ 
thống chuỗi cửa hàng tiện ích Vinmart+ 
kết hợp với quảng bá, giới thiệu và tiêu 
thụ sản phẩm OCOP; một số địa phương 
còn phát triển Trung tâm OCOP trở 
thành địa chỉ tham quan để thu hút 
những khách hàng ngoài tỉnh. 
Để phát triển hạ tầng thương mại nông 
thôn đồng bộ, văn minh, hiện đại, Sở 
Công Thương Quảng Ninh cho rằng, cần 
sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan 
phù hợp với điều kiện thực tế nhằm 
khuyến khích, thu hút đầu tư; mở rộng 
quy định, cho phép các chợ chưa có điều 
kiện xã hội hóa được sử dụng ngân sách 
nhà nước để đầu tư xây dựng, nâng cấp 
theo quy hoạch. Đồng thời, xây dựng quy 
định cụ thể về quy trình chuyển đổi mô 
hình quản lý chợ và đầu tư xây dựng 
chợ, tạo cơ sở pháp lý, thống nhất trong 
quá trình triển khai thực hiện… Tỉnh 
cũng cần xây dựng các chính sách phát 
triển thương nhân, khai thác cơ sở vật 
chất, cơ chế quản lý chợ…, giúp quản lý, 
xây dựng và phát triển các chợ trên địa 
bàn ngày càng tốt hơn. 

Nguyễn Hạnh 
(Báo Công thương) 

 

 

Hạ tầng thương mại nông thôn tại Quảng Ninh: Phát triển 

cả lượng và chất 
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Nhiều phong trào thi đua (PTTĐ) trong 
tỉnh Long An lan tỏa trên các lĩnh vực 
đời sống xã hội, góp phần thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát 
triển KT-XH tại địa phương. 

 
Theo đó, MTTQ và các tổ chức thành 
viên các cấp trong tỉnh tập trung phát 
động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông, bảo vệ môi trường 
với nhiều mô hình tiêu biểu. Đó là tuyến 
đường văn minh đô thị; khu dân cư tự 
quản về bảo vệ môi trường, ứng phó 
biến đổi khí hậu; cơ sở thờ tự sáng - 
xanh - sạch - đẹp; tuyến đường tự quản 
bảo vệ môi trường; tuyến đường hoa, 
camera giám sát an ninh, trật tự;...Ngoài 
ra, Mặt trận và các đoàn thể vận động 
các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng 
các công trình nông thôn mới như hiến 
đất, hỗ trợ tiền giặm vá, nâng cấp, 
bêtông hóa đường giao thông nông thôn, 
xây dựng cầu bêtông (xây dựng, sửa 
chữa 46 cầu, trị giá hơn 24,3 tỉ đồng); 
đóng góp trên 15.700 ngày công lao 
động; góp tiền, vật chất trên 95,7 tỉ đồng 
và hiến trên 852.000m2 đất. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nâng cao đời sống người dân 
Nhớ lời dặn của Bác: “Đảng phải có kế 
hoạch thật tốt để nâng cao đời sống cho 
nhân dân”, huyện Cần Giuộc phát động 
nhiều PTTĐ gắn với phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân 
dân. 
“Nói chung là người người, nhà nhà thi 
đua để góp phần tăng thu nhập, xây 
dựng quê hương ngày càng phát triển. 
Với tôi,  
bây giờ thi đua để làm đẹp cho đời bằng 
những việc làm ý nghĩa, thiết thực. Đó là 
cùng chung tay hoàn thiện các tiêu chí 
trong xây dựng xã nông thôn mới nâng 
cao tại địa phương. Thông qua những 
việc làm giữ gìn vệ sinh môi trường xung 
quanh nơi ở, các tuyến đường trong ấp, 
phân loại, xử lý rác qua lò đốt rác tại gia 
đình,...”  
Theo ông Thanh, thời gian tới, PTTĐ của 
Cần Giuộc hướng đến chào mừng Đại hội 
Đảng lần thứ XII của huyện (đơn vị điểm 
của tỉnh); tập trung về cơ sở, bám sát 
nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm; 
hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH năm 
2020;... Mặt trận và các đoàn thể thường 
xuyên tuyên truyền sâu, rộng trong đoàn 
viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều 
hình thức, gắn với phát động thực hiện 
các mô hình, PTTĐ chào mừng đại hội 
Đảng các cấp,..../. 

Thanh Nga 
(Báo Long An Online) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước 
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Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), 
chợ được đánh giá là tiêu chí quan trọng. 
Phú Yên đang nỗ lực thực hiện Tiêu chí 
số 7 - về cơ sở hạ tầng thương mại nông 
thôn, góp phần xây dựng bộ mặt NTM 
bền vững. 

 
Nhà nước và nhân dân cùng làm 
Tại huyện Tuy An, chợ Yến cũ nhếch 
nhác, xuống cấp giờ đã được xây dựng 
mới khang trang, đảm bảo quá trình 
hoạt động  
mua bán diễn ra thuận lợi, an toàn. Ông 
Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện 
Tuy An - cho biết: Chợ Yến mới là một 
trong những hạng mục của trung tâm 
thương mại xã An Hòa (huyện Tuy An), 
được xây dựng nhằm ổn định, phát triển 
kinh tế - xã hội nói chung, phát triển dịch 
vụ thương mại địa phương nói riêng và 
là một trong 19 tiêu chí xây dựng NTM. 
Có được kết quả trên là do, ngay từ giai 
đoạn đầu, Phú Yên luôn chú trọng xây 
dựng tiêu chí chợ bên cạnh các tiêu chí 
khác.  
Trong đó, yếu tố quan trọng trong quy 
hoạch chợ gắn với quy hoạch chung của 
địa phương, tránh tình trạng chợ xây 
xong bỏ hoang, không sử dụng được. 
Một số nơi, nhân dân nhiệt tình đóng 
góp cùng xây mới chợ, nâng cấp chợ cũ 
đạt chuẩn. Đáng chú ý, tỉnh Phú Yên đầu 
tư phát triển chợ theo phương châm 
“Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhà  

 
 
 
nước hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư 
chợ để đảm bảo đạt chỉ tiêu số 7 về chợ 
nông thôn thuộc Chương trình Mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới.  
Hạ tầng cơ sở nông thôn phát triển đưa 
đời sống nhân dân nâng cao. Theo kết 
quả điều tra khảo sát mức sống hộ gia 
đình trên phạm vi toàn tỉnh khu vực 
nông thôn, thu nhập bình quân đầu 
người năm 2018 là 36 triệu đồng/người. 
Đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân 
đầu người ở khu vực nông thôn là 39 
triệu đồng/người/năm. 
Nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng 
thương mại nông thôn trong thời gian 
tới, từ nguồn vốn đầu tư được phân bổ 
từ các cấp và vốn xã hội hóa, ngành Công 
Thương Phú Yên tiếp tục đầu tư hoàn 
thiện hạ tầng chợ nông thôn tại các xã 
chưa đạt chuẩn; phấn đấu đến năm 
2020, có 80/88 xã hoàn thành tiêu chí số 
7, chiếm 91% tổng số xã trên địa bàn 
tỉnh. Bên cạnh đó, sẽ thực hiện tốt quy 
hoạch hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh để 
làm cơ sở cho các địa phương kêu gọi 
đầu tư. Phối hợp với các địa phương 
tăng cường huy động vốn từ tổ chức, cá 
nhân tham gia đầu tư, kinh doanh, quản 
lý để cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ 
tầng thương mại hiện có.  

Nguyễn Hạnh 
(Báo Công thương) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Phú Yên: Xã hội hóa chợ nông thôn 
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Sau 10 năm thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), 
tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết 
quả đáng ghi nhận. Diện mạo nông thôn 
được đổi mới, khang trang, sạch đẹp 
hơn, tạo được không khí xây dựng NTM 
rộng khắp các vùng nông thôn. Đời sống 
của người dân được cải thiện; văn hóa 
xã hội, môi trường khu vực nông thôn có 
nhiều tiến bộ; dân chủ được mở rộng; hệ 
thống chính trị ngày càng vững mạnh; 
an ninh trật tự xã hội được giữ vững. 

 
Từ một tỉnh có xuất phát điểm thấp, 
bình quân 3,6 tiêu chí/xã, đến năm 
2019, tiêu chí đạt được bình quân/xã là 
16,1 tiêu chí.  
Nhiều địa phương đã bước vào giai đoạn 
xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, quan 
tâm chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi, triển khai liên kết sản xuất theo 
chuỗi giá trị. Phong trào khu dân cư kiểu 
mẫu, vườn mẫu ở nhiều địa phương đã 
thúc đẩy NTM đi vào thực chất. Ngoài ra, 
Chương trình "Mỗi xã mỗi sản phẩm" 
OCOP cũng đã bước đầu đạt được những  
kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy  
phát triển những sản phẩm đặc thù của 
địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 28 sản  
phẩm được tham gia đánh giá, phân 
hạng, đạt trên 47% so với mục tiêu giai 
đoạn 2018 - 2020. Cụ thể, 10 năm qua, 
người dân trong toàn tỉnh đã đóng góp 
trên 870 tỷ đồng, trong đó hiến đất, tài 
sản, ngày công,  

 
 
 
công trình quy đổi thành tiền trên 504 tỷ 
đồng; tiền mặt trên 366 tỷ đồng. 
Đây là một cách làm mới, góp phần làm 
chuyển biến nhận thức, ý thức của người 
dân về phát triển kinh tế, tập quán sản 
xuất, chỉnh trang nhà ở, xây dựng hàng 
rào xanh, bảo vệ môi trường. Qua đó, 
phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng 
đồng dân cư và huy động được sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây 
dựng NTM, hướng tới mục tiêu đưa 
nông thôn trở thành “nơi đáng sống” và 
“nơi muốn sống”. 
Năm 2020, tỉnh tiếp tục phấn đấu có 
thêm tối thiểu 11 xã đạt chuẩn NTM, 12 
xã đạt xã NTM nâng cao, 03 xã đạt xã 
nông thôn mới kiểu mẫu, 147 - 157 
vườn mẫu NTM, 25 khu dân cư kiểu 
mẫu; đánh giá, xếp hạng 35 sản phẩm 
hiện có theo hướng sản phẩm OCOP; 
mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 
03 - 05 sản phẩm đạt từ 01 - 03 sao theo 
tiêu chuẩn sản phẩm OCOP”. 
Ngoài ra, tỉnh sẽ đẩy mạnh và nâng cao 
chất lượng công tác tuyên truyền; tổ 
chức thực hiện chương trình bảo đảm 
chất lượng, thực chất, không chạy theo 
thành tích; tập trung phát triển sản xuất, 
tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là 
người dân vùng sâu, vùng xa. Mặt khác, 
tỉnh cũng yêu cầu các xã đạt chuẩn NTM 
có kế hoạch, lộ trình cụ thể giữ vững 
nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng 
tới mục tiêu xã NTM nâng cao, NTM kiểu 
mẫu; đối với những xã phấn đấu đạt 
chuẩn năm 2020,  

Đặng Hà 
(Báo Quảng Bình) 

 

 

  

 

Quảng Bình sau 10 năm xây dựng nông thôn mới  
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Tây Giang có hai xã A Nông và Lăng về 
đích nông thôn mới (NTM) giai đoạn 
2011 - 2015, ngoài ra vào tháng 6.2020 
này, xã A Tiêng cũng sẽ cán đích. Trong 
thực hiện chương trình xây dựng NTM ở 
Tây Giang, tiêu chí số 13 về tổ chức sản 
xuất được xem là thế mạnh của địa 
phương và được triển khai thực hiện 
khá hiệu quả. 

 
HTX Nông nghiệp dược liệu Tây Giang 
kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Trong 
đó,  
ngoài những sản phẩm rượu đặc sản của 
địa phương như ba kích, đẳng sâm…, từ 
năm 2019, HTX đã mạnh dạn mở thêm 
mô  
hình thu mua, chế biến các sản phẩm từ 
măng điền trúc, chế biến trà đẳng sâm... 
Thực tế tại Tây Giang nguồn nguyên liệu 
măng điền trúc và đẳng sâm rất dồi dào. 
Song, suốt thời gian dài không có người 
thu mua, thị trường đầu ra bế tắc. Do đó, 
bà con không còn mặn mà với việc trồng 
măng điền trúc hay cây đẳng sâm. 
Trước thực tế đó, HTX đã đầu tư hơn 
700 triệu đồng để mua máy móc chế 
biến các sản phẩm mang thương hiệu 
Tây Giang. Và cuối năm 2019, sản phẩm 
măng khô điền trúc Tây Giang được công 
nhận 3 sao và trà đẳng sâm được công  

 
 
 
 
nhận 4 sao theo chuẩn sản phẩm OCOP 
của tỉnh. 
“HTX có rất nhiều sản phẩm khác như 
măng ka đông sấy, các loại trà thảo 
dược… Chúng tôi thực hiện chuỗi liên 
kết giá trị với 10 xã của huyện Tây Giang 
để tạo công ăn việc làm cho bà con” - ông 
Bùi Nam Chính, Chủ nhiệm HTX Nông 
nghiệp dược liệu Tây Giang cho biết 
thêm. 
Thế mạnh nông sản và dược liệu 
Tại huyện Tây Giang, giai đoạn 2011 - 
2015 có hai xã về đích NTM là A Nông và 
Lăng. Theo đánh giá, phát huy lợi thế về 
nguồn nông sản, dược liệu quý, 2 xã 
NTM này và 8 xã còn lại của huyện đã 
hình thành 7 mô hình HTX và 50 tổ hợp 
tác, giải quyết việc làm cho hơn 500 lao 
động thường xuyên và hàng nghìn lao 
động thời vụ. 
Các mô hình này góp phần thay đổi nhận 
thức của người dân Cơ Tu trong sản xuất 
quy mô nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung 
theo hướng hàng hóa. Từ đó góp phần 
rất lớn trong giảm nghèo bền vững, tăng 
thu nhập bình quân đầu người. Qua đánh 
giá, tiêu chí số 13 tại 10 xã của huyện 
Tây Giang đều đạt chỉ tiêu đề ra. 
“Trong quá trình xây dựng NTM, có một 
số tiêu chí khó đối với miền núi, như tiêu 
chí số 13. Song, bằng nhiều cách làm 
riêng của mình, chúng tôi đã hình thành 
nhiều HTX và hoàn thành tiêu chí số 13 
về hình thức tổ chức sản xuất tại 10 xã. 
Các HTX này chủ yếu hoạt động trên lĩnh 
vực nông nghiệp, dược liệu, đó là thế 
mạnh của huyện Tây Giang.  
 

Tấn Sỹ 
(Báo Quảng Nam Online) 

 

Thực hiện tiêu chí số 13 về nông thôn mới: Cách làm từ 

Tây Giang tỉnh Quảng Nam 
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Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang có 9/23 
xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn 
NTM. Năm nay, huyện chọn 6 xã: Đồng 
Yên, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hảo, Quang Minh, 
Việt Vinh và xã Tân Quang làm điểm chỉ 
đạo xây dựng xã NTM nâng cao. Các tiêu 
chí: Số 10, nâng cao thu nhập; số 13, tổ 
chức lại sản xuất và tiêu chí số 17 về môi 
trường và an toàn thực phẩm được Ban 
Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Bắc Quang 
đánh giá là những tiêu chí còn nhiều khó 
khăn cần phấn đấu để đạt được mục tiêu 
đề ra. 

 
Mới đây, Vĩnh Phúc đồng loạt mở đợt ra 
quân phát động toàn dân làm đường bê 
tông nông thôn. Tại 10 thôn, bản; nhà 
nước hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp 
vật liệu làm đường bê tông xong trước 
mùa mưa bão. Lãnh đạo xã Vĩnh Phúc đã 
phân loại rõ từng công việc cho các thôn 
đảm nhận, việc nào thuộc trách nhiệm 
của dân do nhân dân vận động nhau 
cùng đóng góp, cùng làm; việc nào thuộc 
lĩnh vực nhà nước đầu tư như quy hoạch 
bãi rác, xây dựng trường học, hỗ trợ xi 
măng... UBND xã sẽ kết hợp chặt chẽ với 
các cơ quan chức năng thực hiện. Hiện 
nay, tiêu chí về môi trường của xã Vĩnh  
Phúc đang được gấp rút thực hiện để 
hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Chủ 
tịch UBND xã Hoàng Hải Chư, khẳng 
định: Phong trào xây dựng NTM nâng  
 

 
 
cao đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ 
nhân dân, các HTX, doanh nghiệp 
trong, ngoài địa phương. Mỗi nhà đóng 
góp một ít cả công lẫn của; mỗi HTX, 
doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã dốc 
lòng ủng hộ phong trào xây dựng Vĩnh 
Phúc thành xã NTM nâng cao ngày một 
xanh, sạch, đẹp. Tin tưởng, thời gian 
không xa  người dân Vĩnh Phúc sẽ có đời 
sống vật chất phong phú hơn, đời sống 
tinh thần sẽ ngày một chan hòa yêu 
thương, một miền quê đáng sống. 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ 
đạo xây dựng NTM huyện Bắc Quang, 
Nguyễn Hồng Tuyên cho biết: Đối với 6 
xã xây dựng NTM nâng cao, huyện tập 
trung chỉ đạo dồn điền, đổi thửa, xây 
dựng nhà lưới, các mô hình trang trại, 
gia trại để thúc đẩy nhanh sản xuất theo 
chuỗi giá trị. Trong đó, từng bước tái đàn 
gia súc, gia cầm đạt mục tiêu 110.000 
con gia súc gồm, trâu trên 22.500 con, dê 
trên 18.000 con, lợn trên 77.000 con; giá 
trị thịt hơi xuất chuồng đạt 10.100 tấn; 
chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP 
theo đơn vị xã hoặc thôn theo thế mạnh 
của địa phương như sản phẩm chè hữu 
cơ, cam đặc sản, cá đặc sản... Còn lại, Ban 
Chỉ đạo huyện sẽ tập trung nguồn lực hỗ 
trợ cơ sở hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu 
về môi trường đối với các xã xây dựng 
NTM nâng cao. Để có thêm nguồn lực 
đầu tư, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM 
huyện đã kết hợp với Ủy ban MTTQ 
huyện, các xã, thị trấn phát động phong 
trào “Toàn dân chung tay xây dựng NTM 
năm 2020”. Nguồn lực kêu gọi được sẽ 
hỗ trợ xây dựng thành công 6 xã NTM 
nâng cao năm 2020 theo đúng kế hoạch 
đề ra.  

Nguyễn Hùng 
(Báo Hà Giang Online) 

 

Xây dựng Nông thôn mới nâng cao ở Bắc Quang 
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Năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu có 
100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới 
và có 18 xã được công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao. 

 
Để đạt được mục tiêu đó, Vĩnh Phúc chỉ 
đạo các cấp, các ngành, địa phương đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, vận động 
nhân dân tích cực, tự giác tham gia đóng 
góp nguồn lực thực hiện các tiêu chí 
nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. 
Cùng với công tác chỉ đạo, Vĩnh Phúc sẽ 
dành khoảng hơn 1.300 tỷ đồng cho các 
địa phương hoàn thành và nâng cao chất 
lượng các tiêu chí nông thôn mới. Tỉnh 
Vĩnh Phúc cũng tăng cường triển khai, 
thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi 
cơ cấu lao động nông thôn, tạo bước đột 
phá trong phát triển sản xuất. Tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát việc 
quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện 
xây dựng nông thôn mới. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã có 112/112 
xã hoàn thành chương trình xây dựng 
nông thôn mới và có 4 huyện, thành phố 
được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến 
hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu  
người khu vực nông thôn của tỉnh đạt 
trên 47 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ 
nghèo đa chiều là 1,46%; tỷ lệ người dân 
tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 91,5%; 
toàn tỉnh có trên 98,6% người dân nông 
thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. 
Năm 2020, cùng với việc tập trung phấn 
đấu đưa 5 huyện còn lại là huyện Tam 
Đảo, huyện Vĩnh Tường, huyện Tam 
Dương, huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô 
đạt 100% tiêu chí huyện nông thôn mới, 
tỉnh Vĩnh Phúc đề ra mục tiêu có 2 xã và 
26 thôn được công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới kiểu mẫu, 18 xã được công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Lê Trang 
(Báo Pháp luật Việt Nam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vĩnh Phúc phấn đấu 100% huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới trong năm 2020 
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Nhà nước và nhân dân cùng làm  
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Hậu Giang là tỉnh còn nhiều khó khăn 
trong phát triển kinh tế-xã hội. Tuy 
nhiên, đây lại là địa phương đi đầu trong 
xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Đồng 
bằng sông Cửu Long. Một trong những 
nguyên nhân đem đến kết quả đó là nhờ 
sự chung tay, góp sức, đồng lòng của cả 
hệ thống chính trị, trong đó có sự tham 
gia của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh 
Hậu Giang. 

 
Nhiều mô hình hiệu quả 
Trong thực hiện phong trào thi 
đua “Quân đội chung sức xây dựng 
NTM”, “Cả nước chung tay vì người 
nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ 
CHQS tỉnh Hậu Giang đã xác định cụ thể 
5 nội dung LLVT tham gia, gồm: Xây 
dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội; thực 
hiện việc chuyển dịch cơ cấu, chuyển 
giao khoa học-kỹ thuật, nâng cao hiệu 
quả sản xuất, thu nhập, đặc biệt là lực 
lượng DBĐV, DQTV; thực hiện công tác 
giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe người 
dân, bảo vệ môi trường, công tác chính 
sách xã hội; xây dựng tổ chức đảng, 
chính quyền, mặt trận và các đoàn thể 
vững mạnh; phối hợp, tham gia đấu 
tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn 
an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 
Có rất nhiều mô hình mang lại hiệu quả 
thiết thực như: Mô hình “Về cùng nhân 
dân” của Ban CHQS huyện Châu Thành, 
với phương châm của mô hình là “Mỗi 

quý một đợt, một ngày một phần việc”. 
Để thực hiện mô hình này, hằng quý, Ban 
CHQS huyện xây dựng kế hoạch phối 
hợp với các ban, ngành, đoàn thể của các 
xã, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ Ban 
CHQS huyện và lực lượng dân quân 
thường trực các xã tham gia giúp một ấp 
làm công trình phúc lợi xã hội. Hiệu quả 
từ mô hình này được cấp ủy, chính 
quyền địa phương rất tín nhiệm, nhân 
dân tích cực hưởng ứng, càng thắt chặt 
mối quan hệ đoàn kết quân dân. Đến 
nay, các đơn vị thuộc LLVT tỉnh Hậu 
Giang đã ký kết tham gia hỗ trợ xây 
dựng NTM với 28/31 xã đạt chuẩn; tham 
gia trên 32.000 ngày công, hỗ trợ 537 
phương tiện và số tiền hơn 760 triệu 
đồng, tặng hơn 2.700 giống vật nuôi các 
loại, xây dựng 436 căn nhà tình nghĩa, 
nhà đồng đội… 
Đánh giá về thực hiện Phong trào “Quân 
đội chung sức xây dựng NTM” của LLVT 
tỉnh Hậu Giang, ông Đồng Văn Thanh, 
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Hậu Giang cho rằng: "Với sự tham gia 
tích cực, bằng những biện pháp, cách 
làm hay của Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang 
trong tham gia xây dựng NTM thời gian 
qua đã làm thay đổi diện mạo của vùng 
quê giàu truyền thống cách mạng, giúp 
địa phương từng bước vượt qua khó 
khăn, không ngừng hội nhập và phát 
triển, góp phần quan trọng xây dựng các 
tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, 
nhất là củng cố thế trận lòng dân ngày 
càng vững chắc, luôn xứng đáng là lực 
lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền 
địa phương, được nhân dân yêu mến". 

Nguyễn Bá 
(Báo Quân đội Nhân dân Online) 

 

 

Đồng lòng, chung sức cùng nhân dân xây dựng         

nông thôn mới 
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Sự chung tay, góp sức của người dân đã 
góp phần không nhỏ vào kết quả xây 
dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn 
huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 

 
Năm 2019, xã Bình La được chọn là xã 
điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM. Địa hình 
rộng, dân cư thưa thớt khiến việc thực 
hiện các tiêu chí về hạ tầng, đặc biệt là 
tiêu chí giao thông gặp rất nhiều khó 
khăn. Ông Hoàng Văn Thải, Chủ tịch 
UBND xã cho biết: Xác định khó khăn 
như vậy nên xã đã tập trung đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động nhân dân thông 
qua các cuộc họp, sinh hoạt từ xã đến 
thôn, cử cán bộ tuyên truyền đến từng 
hộ gia đình. Từ đó, người dân từng bước 
hiểu và tích cực cùng chung sức thực 
hiện các tiêu chí. 
Năm 2019, nhân dân trong thôn đã hiến 
hơn 720 m2 đất nông nghiệp và 810 m2 
đất vườn, đóng góp hơn 140 triệu đồng 
để thuê máy nâng cấp 3 km đường trục 
thôn. Từ sự chung sức của người dân 
trong thôn, nhiều tiêu chí khó đã nhanh 
chóng được hoàn thiện, qua đó đã góp 
phần quan trọng vào việc giúp xã Bình 
La được công nhận đạt chuẩn NTM năm 
2019. 
 
 
 
 
 

Cùng với Bình La và Hồng Thái, trong 
những năm qua, người dân nhiều xã trên 
địa bàn huyện Bình Gia, đặc biệt là các xã 
điểm xây dựng NTM đã đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động, qua đó 
người dân hiểu và tích cực đóng góp 
công sức, tiền của, hiến đất để cùng 
chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí 
NTM. Cụ thể, giai đoạn 2011-2019, nhân 
dân trên địa bàn huyện đã đóng góp gần 
5 tỷ đồng mua vật liệu đối ứng làm 
đường giao thông nông thôn; đóng góp 
280.000 ngày công lao động; hiến 
556.400 m2 đất để xây dựng các công 
trình công cộng. 
Ông Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Bình Gia cho biết: Sự chung 
tay, góp sức của người dân đã góp phần 
không nhỏ vào kết quả xây dựng NTM 
chung trên địa bàn huyện. Tính đến hết 
năm 2019, trên địa bàn huyện có 5 xã 
được công nhận đạt chuẩn NTM và hiện 
nay đang hoàn thiện hồ sơ trình công 
nhận xã Vĩnh Yên đạt chuẩn NTM. 

Tân An 
(Báo Lạng Sơn Online) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sức dân vùng khó 
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 Đề án Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre giai đoạn 
2020-2021 và định hướng đến năm 
2025 được Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre 
Cao Văn Trọng vừa ký Quyết định số 
737/QĐ-UBND phê duyệt . 
Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Bến Tre Trương Quốc Phong, 
mục tiêu của Đề án là xây dựng Làng Văn 
hóa du lịch trở thành một trung tâm du 
lịch, tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi 
giải trí mang tầm quốc gia trên cơ sở 
khai thác lợi thế có sẵn về tài nguyên văn 
hóa bản địa, tài nguyên thiên nhiên, sản 
phẩm nông nghiệp chủ lực, tạo động lực 
cho sự phát triển bền vững ngành Du 
lịch tỉnh Bến Tre. 
Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách gồm 4 ấp 
thuộc 4 xã trên địa bàn huyện Chợ Lách 
là: Vĩnh Nam (Vĩnh Thành), Đông Kinh 
(Vĩnh Hòa), Lân Đông (Phú Sơn) và An 
Hòa (Long Thới). 
Đây là mô hình làng điểm của vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long được Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn 
thí điểm xây dựng. 
Tổng diện tích của Làng Văn hóa gần 
1.500 ha, với tổng kinh phí thực hiện 
hơn 242,2 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự 
nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới và các nguồn 
vốn khác. 
Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách được quy 
hoạch chi tiết trên cơ sở định hướng 
phát triển không gian du lịch, cảnh quan 
và quy hoạch cơ sở hạ tầng. Làng được 
xây dựng để trở thành “vương quốc” của 
cây giống, cây ăn trái và hoa kiểng. 
Mô hình Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách 
là sản phẩm của chương trình “Mỗi xã 
một sản phẩm” (OCOP) thuộc nhóm sản 
phẩm dịch vụ du lịch nông thôn hướng 

đến mục tiêu kiến tạo điểm đến du lịch 
đặc thù miệt vườn, kích thích sản xuất, 
nâng cao giá trị và quảng bá sản phẩm 
nông nghiệp. 
Diện mạo Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách 
được xây dựng dựa trên những thế 
mạnh vốn có của vùng đất “cây lành, trái 
ngọt”, giàu truyền thống lịch sử, địa linh 
nhân kiệt, vùng đất của nơi hội tụ tiềm 
năng du lịch sông nước với hai con sông 
lớn là Hàm Luông và Cổ Chiên. 
Theo UBND tỉnh Bến Tre, việc xây dựng 
và phát triển Làng Văn hóa du lịch Chợ 
Lách nhằm xây dựng điểm đến đặc thù 
miệt vườn của vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long có tính hấp dẫn, cạnh tranh 
cao của khu vực và quốc gia. 
Các kết quả vận hành của Làng Văn hóa 
du lịch Chợ Lách ngoài góp phần đa dạng 
hóa sản phẩm du lịch còn đẩy mạnh đặc 
thù hóa sản phẩm du lịch cho Bến Tre 
nói riêng và Đồng bằng sông Cửu 
Long nói chung. 
Ngoài ra, mô hình góp phần nâng cao 
năng lực cộng đồng, tạo thêm các giá trị 
kinh tế cho địa phương, hoàn thiện cơ sở 
vật chất hạ tầng nhằm kích thích, giữ 
vững những thành quả của phong trào 
xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 
Huyện Chợ Lách được biết đến là 
“Vương quốc cây giống, hoa kiểng” lớn 
nhất cả nước. Nghề trồng kiểng, trồng 
cây ăn trái, tạo giống cây tại Chợ Lách đã 
hình thành lâu đời và có thương hiệu uy 
tín trên thị trường. 

Công Trí 
(TTXVN) 

 
 
 
 
 
 

Bến Tre xây dựng Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách 
 

 

https://bnews.vn/tag/dong-bang-song-cuu-long/127788/1.html
https://bnews.vn/tag/dong-bang-song-cuu-long/127788/1.html
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Với quyết tâm thực hiện hiệu quả 
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP), huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 
đang tích cực xây dựng vùng nguyên liệu 
sản xuất lúa sạch, lúa hữu cơ phù hợp 
với xu thế người tiêu dùng, tạo đầu ra ổn 
định cho các sản phẩm, nâng cao thu 
nhập cho người dân. 

 
Theo Đề án tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp, con tôm và cây lúa là những 
ngành hàng chủ lực của địa phương. 
Cùng với đó, những năm qua, huyện 
Thới Bình nỗ lực xây dựng, nhân rộng 
mô hình sản xuất lúa sạch, lúa hữu cơ 
kết hợp với nuôi tôm sinh thái, không 
chỉ giúp nông dân nâng cao giá trị, giảm 
giá thành sản xuất, mà còn tạo ra sản 
phẩm an toàn cho người sử dụng, phù 
hợp với xu thế người tiêu dùng, bảo vệ 
môi trường sản xuất bền vững. 
Thới Bình là địa phương có diện tích sản 
xuất lúa trên đất nuôi tôm chiếm gần 
50% tổng diện tích của toàn tỉnh.  
Song song với quá trình xây dựng 
thương hiệu lúa sạch, Thới Bình đang 
xây dựng thí điểm mô hình lúa hữu cơ 
trên đất nuôi tôm bước đầu mang lại 
hiệu quả với hơn 327 ha  
tại các xã: Thới Bình, Trí Lực và Tân Lộc 
Bắc. Với hiệu quả mang lại, cuối năm 
2018, địa phương này đã xây dựng Đề án 
bảo hộ nhãn hiệu "Lúa sạch Thới Bình", 
với mục tiêu đạt từ 10.000-20.000 ha  

 
 
 
mỗi năm, được Cục Sở hữu trí tuệ công 
nhận và cấp chứng nhận.  
Mục tiêu của đề án đặt ra là đến cuối 
năm 2020, huyện Thới Bình phải tiêu 
chuẩn hoá ít nhất 6 sản phẩm trên địa 
bàn huyện, trong đó có 4 sản phẩm thực 
hiện theo kế hoạch của tỉnh và huyện 
phấn đấu thêm 2 sản phẩm. Công nhận, 
chứng nhận ít nhất 1 sản phẩm đạt 3-4 
sao. Phát triển, nâng cấp ít nhất 2 tổ 
chức kinh tế tham gia Chương trình 
OCOP. 
Ông Lý Minh Vững cho biết thêm: "Địa 
phương xác định Chương trình OCOP là 
nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện Chương trình 
Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 
mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Do 
đó, việc chỉ đạo, điều hành và triển khai 
thực hiện Chương trình OCOP phải có 
trọng tâm, trọng điểm; trong đó, lãnh 
đạo địa phương và người dân phải nhìn 
nhận rõ nét về thế mạnh, đặc trưng của 
sản phẩm chủ lực để định hướng chiến 
lược phát triển đúng đắn, phù hợp với 
từng địa phương. Hiện nay, huyện đang 
đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan 
trọng, mục đích, ý nghĩa của Chương 
trình OCOP để huy động, phát huy tối đa 
sức mạnh của cả hệ thống chính trị và 
Nhân dân cùng tham gia thực hiện thành 
công mục tiêu của đề án. Chương trình 
này đang được đặt nhiều kỳ vọng sẽ thổi 
luồng gió mới góp phần đổi thay đời 
sống Nhân dân, góp sức đẩy nhanh tiến 
độ xây dựng nông thôn mới và mục tiêu 
giảm nghèo bền vững tại địa phương"./. 

Trung Đỉnh 
(Báo Cà Mau Online) 

 
 

 

Sản xuất sạch bước tiên phong cho sản phẩm OCOP 

06/04/2020 10:17 
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Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả 
của Chương trình OCOP trên địa bàn 
tỉnh Yên Bái năm 2020, UBND tỉnh yêu 
cầu các ngành có liên quan và các địa 
phương trong tỉnh tập trung chỉ đạo, 
triển khai thực hiện Đề án mỗi xã một 
sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh. 

 
Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, 
phối hợp với các sở, ngành, địa phương 
liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả 
Đề án “Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm tỉnh Yên Bái giai đoạn  2019-2020, 
định hướng đến năm 2030” đã được Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê 
duyệt tại Quyết định số 1147/QĐ-UBND 
ngày 01/7/2019; tăng cường tập huấn, 
hỗ trợ triển khai tại các địa phương nhất 
là cấp xã, kiểm tra việc tuân thủ các cam 
kết về chất lượng của các chủ thể kinh tế 
sau khi đã có sản phẩm đạt sao OCOP; 
nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân 
dân tỉnh có chính sách cụ thể hỗ trợ các 
sản phẩm mới chưa đạt chuẩn OCOP 
nhưng có tiềm năng để phát huy lợi thế 
về thổ nhưỡng, cảnh quan, văn hoá và 
tính cộng đồng của các địa phương; rà 
soát và nâng cao chất lượng công tác 
đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 
đảm bảo minh bạch và chất lượng, 
không chạy theo thành tích; phối hợp  

 
 
 
 
với Sở Công Thương xây dựng kế hoạch 
về xúc tiến thương mại cho Chương 
trình OCOP trên địa bàn tỉnh… 
Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
xã, thành phố triển khai thực hiện quyết 
liệt Chương trình OCOP tại địa phương, 
tuân thủ đúng Chu trình OCOP theo các 
văn bản hướng dẫn của Trung ương và 
của tỉnh đã ban hành; tăng cường rà soát, 
khuyến khích và hướng dẫn người dân, 
các chủ thể kinh tế tham gia Chương trình 
OCOP, đảm bảo sản phẩm OCOP có tính 
cộng đồng cao, sản phẩm chủ lực, lợi thế 
của địa phương, vùng miền và chất lượng 
tốt; tổ chức rà soát, đánh giá kết quả 
công tác triển khai Chương trình OCOP 
trên địa bàn trong thời gian vừa qua, ban 
hành kế hoạch thực hiện năm 2020 đi 
vào thực chất, hiệu quả, tránh hình thức 
gây tốn kém về thời gian và kinh phí 
thực hiện. 
Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ chuyên môn cấp huyện, cấp xã 
hiểu rõ bản chất của chương trình OCOP; 
phân công rõ trách nhiệm cán bộ theo 
dõi, chỉ đạo chương trình, đặc biệt quan 
tâm chú ý đến chủ trương phát triển các 
chủ thể kinh tế, làng nghề, ngành nghề 
nông thôn làm cơ sở để phát triển các 
sản phẩm OCOP. 

(CTTĐT Yên Bái) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh 
06/04/2020 10:17 
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Điểm sáng nông thôn mới 
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Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương 
trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 
(NTM), các buôn làng ở tỉnh Đăk Lăk đã 
khoác lên mình diện mạo mới; đặc biệt 
người dân vùng sâu, vùng xa đã thay đổi 
cách nghĩ, cách làm trong lao động, sản 
xuất. 

 
Buôn Kiều, xã Yang Mao (huyện Krông 
Bông) từng được ví như “ốc đảo” giữa 
núi rừng, không đường, không điện, 
người dân ở trong những ngôi nhà tranh 
vách nứa tạm bợ… Nhưng nay, buôn căn 
cứ cách mạng này đã đổi khác, đường 
nhựa, bê tông chạy ra tận cánh đồng, 
điện đến tận nhà; người dân ở trong 
những ngôi nhà xây, mái ngói kiên cố. 
Ông Y Phú Êban, Bí thư Chi bộ buôn Kiều 
chia sẻ: Buôn Kiều hiện có 110 hộ, đều là 
đồng bào dân tộc M’nông. Nhờ Chương 
trình NTM, diện mạo buôn Kiều đã khác 
xưa rất nhiều. 90% các tuyến đường nội 
buôn được bê tông rộng rãi; nhà văn hóa 
cộng đồng xây dựng kiên cố; trường học 
mầm non và tiểu học được đầu tư khang 
trang… 
Vui nhất là người dân buôn Kiều đã thay 
đổi cách nghĩ, cách làm từng bước 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, 
tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, 
phát triển kinh tế. Đặc biệt, thời gian gần 
đây, buôn Kiều đã thu hút bạn trẻ đến du 
lịch, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, trải 

nghiệm nét đẹp văn hóa của đồng bào 
M’nông. Chủ trương của huyện, xã là xây 
dựng buôn Kiều thành khu dân cư kiểu 
mẫu, thực hiện tốt các tiêu chí như: Môi 
trường, an ninh trật tự, giáo dục, y tế, 
văn hóa, đưa buôn Kiều trở thành điểm 
du lịch sinh thái nông thôn mới gắn với 
văn hóa dân tộc M’nông. 
Tương tự, xã Anh hùng lực lượng vũ 
trang Nhân dân Cư Pơng (huyện Krông 
Buk) có trên 2.100 hộ với gần 11.000 
khẩu, trong đó trên 80% là đồng bào 
DTTS, chủ yếu là người Ê-đê. Năm 2012, 
xã Cư Pơng mới chỉ đạt 3/19 tiêu chí 
NTM gồm: Y tế, hệ thống chính trị và an 
ninh - quốc phòng. 
Những tiêu chí chưa đạt đều liên quan 
đến nguồn lực đầu tư, với một xã nghèo 
như Cư Pơng thì đường về đích NTM còn 
xa vời. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà 
nước, trong đó có sự đóng góp của người 
dân, diện mạo Cư Pơng đã thay đổi rõ 
nét. 
Theo báo cáo của UBND tỉnh Đăk Lăk, 
hiện toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn NTM 
và TP. Buôn Ma Thuột hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng NTM. Nhìn lại tổng thể, diện 
mạo nông thôn trên toàn tỉnh đã có sự 
đổi thay rõ rệt. Đặc biệt, hệ thống cơ sở 
hạ tầng tại các xã vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào DTTS được đầu tư đồng 
bộ, góp phần không nhỏ vào phát triển 
kinh tế - xã hội của các địa phương. Hiện 
nay, 100% xã đã có đường ô tô đến 
trung tâm xã; 100% xã có điện lưới quốc 
gia; thu nhập bình quân đầu người đạt 
45,5 triệu đồng. 

Lê Hường 
(Báo Dân tộc và Phát triển) 

 
 

 

Buôn làng đổi thay từ xây dựng Nông thôn mới 
 

http://baodantoc.vn/thay-gi-tu-viec-xay-dung-ntm-kieu-mau-o-vung-dtts-1582512045382.htm
http://baodantoc.vn/thay-gi-tu-viec-xay-dung-ntm-kieu-mau-o-vung-dtts-1582512045382.htm
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Sau 10 năm thực hiện Chương trình 

MTQG về xây dựng nông thôn mới, nay 

đưa khoa học công nghệ vào đồng ruộng, 

giảm sức người, đường xá giao thương hội 

nhập, người dân không còn độc canh cây 

lúa, một số dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp 

đã khởi sắc đưa lại nguồn thu mức sống 

của người dân năm sau cao hơn năm trước. 

 
Đời sống người dân được nâng cao 

Những năm trước, nói về xã Thụy Duyên, 

Thái Thụy là nghĩ tới vùng đất nghèo khó 

về cơ sở hạ tầng, đời sống của người dân 

thiếu thốn... Xã cách thành phố Thái Bình 

gần 20km, nguồn thu nhập chủ yếu từ 

trồng lúa mà đất lại bạc màu, thêm nữa là 

vùng trũng thường xuyên gập lụt về mùa 

mưa, nên kinh tế toàn xã rất khó khăn. 

Nhưng nay, đời sống người dân đã được 

đổi mới toàn diện, kinh tế, văn hóa tinh 

thần được nâng lên, cơ sở hạ tầng được đầu 

tư khang trang sạch đẹp. Sự đổi thay này là 

nhờ kết quả thực hiện Chương trình quốc 

gia về xây dựng nông thôn mới. 

Thúc đẩy sự phát triển toàn diện 

Những con số sau 10 năm thực hiện 

Chương trình MTQG về xây dựng nông 

thôn mới thật sự ấn tượng. Toàn tỉnh đã 

huy động tổng nguồn lực xây dựng nông 

thôn mới (gồm: Tiền mặt, ngày công, xi 

măng tỉnh hỗ trợ, hiến đất, tài sản...) ước 

đạt 22.236 tỷ đồng. Từ nguồn vốn huy 

động được, tỉnh đã cứng hóa hơn 1.275km 

kênh mương; xây dựng, nâng cấp hơn  

 

 

 

 

3.780km đường giao thông nội đồng và 

hơn 8.408km đường trục xã, trục thôn, 

đường nhánh cấp 1 trục thôn, đường ngõ 

xóm; Thu nhập của người dân nâng cao, tỷ 

lệ hộ nghèo giảm. Nếu như năm 2010, thu 

nhập bình quân của người dân đạt 13.55 

triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 

9,91% thì hết năm 2018 thu nhập bình 

quân đầu người khu vực nông thôn đã đạt 

40.776 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ 

nghèo năm 2019 còn 2,66%. 

Đến nay, Thái Bình nằm trong danh sách 8 

tỉnh thành trong cả nước hoàn thành 

Chương trình MTQG về xây dựng nông 

thôn mới. Đây thật sự là niềm tự hào của 

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh. 

Từ kết quả của chương trình nông thôn 

mới góp phần vào thành công Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 

2015 – 2020.Những kết quả đạt được trong 

xây dựng nông thôn mới của tỉnh là minh 

chứng sinh động, chân thực về đường lối 

lãnh đạo sáng suốt của Đảng, là động lực 

mạnh mẽ để mỗi cán bộ, đảng viên, người 

dân tiếp tục tin tưởng và phát huy tinh thần 

đoàn kết, truyền thống cách mạng, tiếp tục 

xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp 

phần tô thắm bức tranh Thái Bình thêm 

khang trang, trù phú. 

Kim Oanh 
(Báo Xây dưng Online)  
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