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Năm 2019, huyện Lạc Thủy huy động 
nguồn vốn xây dựng nông thôn mới 
(XDNTM) đạt gần 1.352.900 triệu đồng. 
Trong đó, ngoài ngân sách T.Ư, ngân 
sách địa phương, huyện đã linh hoạt 
lồng ghép các nguồn vốn được trên 155 
tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 975,5 tỷ đồng, 
vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp 25 tỷ 
đồng, cộng đồng dân cư đóng góp trên 
35,9 tỷ đồng. Với sự huy động tổng lực 
này, huyện Lạc Thủy tiếp tục triển khai 
thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 
XDNTM, tạo đà phấn đấu đạt huyện NTM 
trong năm nay. 

 
 Từ các nguồn lực, huyện ưu tiên đầu tư 
hạ tầng KT-XH, nhất là với những tiêu 
chí tạo lực đẩy cho phát triển, sản xuất  
của người dân. Song song với đó, huyện 
chỉ đạo 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. Nhờ đó, thu nhập 
bình quân đạt 44,7 triệu 
đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn 
huyện giảm còn 7,03%, với 92,3% xã đạt 
tiêu chí này, 100% xã đạt tiêu chí về thu 
nhập, cũng như lao động có việc làm 
thường xuyên. 
Huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo phát 
triển kinh tế, tổ chức sản xuất, tập trung 
phát triển các sản phẩm chủ lực, thế 
mạnh của địa phương, sản phẩm OCOP;  

 
triển khai các công việc đề nghị chứng 
nhận nhãn hiệu tập thể 3 sản phẩm là: 
dê Lạc Thủy, na Lạc Thủy, chè sông Bôi. 
Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu huyện 
Lạc Thủy đạt chuẩn NTM, địa phương 
đang gặp khó khăn về nguồn vốn, cũng 
như sử dụng hiệu quả nguồn vốn lồng 
ghép từ các chương trình, dự án để đầu 
tư hạ tầng KT-XH... 
Theo đó, thực hiện tiêu chí huyện NTM, 
tính đến tháng 4/2020, Lạc Thủy đạt 5/9 
tiêu chí, gồm: thuỷ lợi, điện, sản xuất, an 
ninh, trật tự xã hội và tiêu chí chỉ đạo 
XDNTM. Còn 4 tiêu chí chưa đạt là quy 
hoạch, giao thông, y tế - văn hóa - giáo 
dục; môi trường. Để hoàn thành các chỉ 
tiêu, kế hoạch, huyện đã, đang tập trung 
chỉ đạo đa dạng hóa các nguồn vốn huy 
động, huy động lồng ghép các nguồn lực 
đầu tư xã hội, vốn của các chương trình, 
dự án; huy động nguồn đầu tư từ NSNN. 
Đồng thời, quan tâm phát huy nội lực 
trong Nhân dân, vận động vốn đầu tư 
của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong 
và ngoài địa bàn, cũng như các khoản 
đóng góp tự nguyện của Nhân dân, để 
hoàn thành Bộ tiêu chí quốc gia về NTM. 
Bên cạnh đó, Huyện ủy, UBND huyện chỉ 
đạo, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để 
triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp theo hướng liên kết 
chuỗi giá trị, nhằm nâng cao giá trị gia 
tăng và phát triển bền vững; tiếp tục 
thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị sản 
xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm; xây 
dựng mô hình liên kết sản xuất, gắn với 
tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền 
vững; khuyến khích doanh nghiệp đầu 
tư vào nông nghiệp, nông thôn… 

Thu Hiền 
(Báo Hòa Bình Online) 

 

Huyện Lạc Thủy dồn lực về đích nông thôn mới 
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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; 
Tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 
130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh; Triển khai có hiệu quả công tác 
thông tin tuyên truyền phục vụ bạn đọc 
nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 
nước và địa phương là những thông tin 
văn hóa tiêu biểu tại các tỉnh Lạng Sơn 

 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban 
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Lạng Sơn thống nhất 
Chương trình phối hợp xây dựng đời 
sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 
2025. 
Chương trình nhằm nâng cao chất lượng 
phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa", cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh" với những nội dung 
thiết thực, phù hợp, đảm bảo sự thống 
nhất trong xây dựng đời sống văn hóa ở 
cơ sở gắn với xây dựng Nông thôn mới, 
đô thị văn minh. Phát huy vai trò của 
MTTQ, ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, các tổ chức thành viên của Mặt trận 
trong phối hợp thực hiện Phong trào 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống  

 
 
 
 
văn hóa", cuộc vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh". Đồng thời, huy động các nguồn 
lực trong xây dựng đời sống văn hóa ở 
cơ sở; phát huy vai trò tự quản của cộng 
đồng thông qua thực hiện quy ước, 
hương ước để nâng cao chất lượng xây 
dựng nếp sống văn hóa, nông thôn mới, 
đô thị văn minh; kịp thời biểu dương, 
nhân rộng cách làm hay trong thực hiện 
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa", cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh". 
Nội dung triển khai bao gồm: Tuyên 
truyền chủ trương, đường lối 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" và các 
tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; tiêu 
chuẩn công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, tiêu chuẩn xã đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao; 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. 
Ngoài ra, hai đơn vị sẽ tổ chức tập huấn, 
xây dựng các mô hình ở cơ sở; Phối hợp 
tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết các dân 
tộc ở khu dân cư (18/11); Nâng cao chất 
lượng Gia đình văn hóa, khu dân cư văn 
hóa. 

Hằng Đinh 
(Báo Tổ quốc) 

 

Lạng Sơn: Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn 

với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 
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Đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng 
nông thôn mới (NTM) ở các cấp, nhất là 
từ thôn, khu có vai trò hết sức quan 
trọng để cụ thể hóa các chủ trương vào 
cuộc sống, đi đầu phát động phong trào 
từ mỗi khu dân cư. 

 
Do vậy, việc quan tâm bồi dưỡng, nâng 
cao chất lượng hoạt động của đội ngũ 
này về mọi mặt sẽ góp phần đáp ứng 
được nhiệm vụ xây dựng NTM mỗi địa 
phương. 
Từng chi bộ nắm chắc tình hình thực 
tiễn và các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm 
trong xây dựng NTM kiểu mẫu của địa 
phương để lựa chọn vấn đề, nội dung 
đưa vào xây dựng nghị quyết lãnh đạo 
phù hợp. Nhờ đó đã nhận sự hưởng ứng 
trong đông đảo nhân dân, mang lại hiệu 
quả cao trong từng nhiệm vụ. 
Ở cấp xã, cấp huyện, vai trò của đội ngũ 
cán bộ trong xây dựng NTM được gắn cụ 
thể với lĩnh vực phụ trách, công việc 
chuyên môn. Việc đánh giá hiệu lực, hiệu 
quả của bộ máy chính quyền nói chung 
được quyết định một phần bởi phẩm 
chất, năng lực, thái độ của từng cán bộ, 
công chức, viên chức. 
Yếu tố đạo đức công vụ và kỷ luật, kỷ 
cương hành chính, hiệu quả trong giải 
quyết công việc, thái độ trong giao tiếp... 
góp phần tạo sự hài lòng, đồng thuận 
trong nhân dân. 

Thực tế những năm qua, Quảng Ninh đã 
rất quan tâm đến công tác đào tạo, tập 
huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, nhận 
thức cho cán bộ, người dân triển khai 
xây dựng NTM. Chương trình tập huấn 
đều kết hợp với tham quan các mô hình 
thực tế, điển hình như vào năm 2016, 
13/13 địa phương tổ chức cho cán bộ 
các cấp, người dân đi học tập kinh 
nghiệm xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu 
tại Hà Tĩnh. 
Đặc biệt giai đoạn II (2016-2020) tỉnh đã 
thay đổi cách thức tập huấn, từ chỉ đào 
tạo, tập huấn đến cán bộ cấp huyện, nay 
đẩy mạnh tới cấp xã, thôn, doanh nghiệp 
và các hộ dân. 
Hằng năm, tỉnh đều chỉ đạo đồng bộ đến 
các huyện, thị xã, thành phố tiến hành 
họp đánh giá và tuyên truyền phổ biến 
kinh nghiệm xây dựng NTM đến cán bộ 
các cấp và người dân. 
Trong đó, bao gồm những nội dung chủ 
yếu như: Hướng dẫn triển khai các cơ 
chế, chính sách mới; giám sát, đánh giá 
thực hiện chương trình; trang bị kỹ năng 
về xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, vận 
động... cho cán bộ các cấp... 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán 
bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp 
trong tỉnh không ngừng được nâng cao 
chất lượng hoạt động. Tuy nhiên, yếu tố 
quan trọng nhất vẫn phải đến từ nhận 
thức chính trị, ý thức trách nhiệm của 
mỗi người cán bộ đối với nhiệm vụ được 
giao. 

Hoàng Giang 
(Báo Quảng Ninh) 

 

 
 

 
 

 

Nâng tầm cán bộ nông thôn mới 
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Bằng những chủ trương đúng đắn, 
phương pháp triển khai khoa học, quyết 
liệt và hợp lòng dân, Thái Nguyên đã trở 
thành điểm sáng của cả nước trong quá 
trình thực hiện Chương trình MTQG xây 
dựng Nông thôn mới (NTM). 

 
Chương trình MTQG về xây dựng nông 
thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên đã đạt được những kết quả toàn 
diện; nhiều nội dung, lĩnh vực đạt kết 
quả cao và có tính đột phá. Với cách làm 
chủ động, sáng tạo, bài bản, sâu sát, 
quyết liệt và hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh 
đã có 70% số xã đạt chuẩn xã NTM. Kết 
quả trên khẳng định những nỗ lực của 
các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân 
dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên trong chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng NTM.. 
Đén hét năm 2019, toàn tỉnh đã có 70% 
số xã đạt xã nông thôn mới, có 91 xã đạt 
19 tiêu chí; trong đó có 88 xã (61,5%) 
được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 48 
xã so với năm 2015; cao hơn 2,3 lần so 
với khu vực Miền núi phía Bắc (26,45%) 
và cả nước (50,26%).  
Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2010 - 2020, toàn tỉnh Thái 
Nguyên đã huy động được trên 21.357 
tỷ đồng thực hiện tiêu chí nông thôn 
mới.  
Do vậy, các mục tiêu, nội dung cơ bản 
thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra. 
Công tác tuyên truyền, vận động để 

người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa vai 
trò của mình trong quá trình triển khai 
xây dựng NTM cũng được quan tâm đặc 
biệt. Qua đó, đã nhận được sự đồng tình, 
ủng hộ kịp thời và tích cực của đông đảo 
các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh 
thần tự lực, làm chủ của người dân Thái 
nguyên chung tay, chung sức xây dựng 
NTM. Coi công tác tuyên truyền, vận 
động gắn với phong trào thi đua, khen 
thưởng là "Chìa khoá” giải quyết khó 
khăn, thực hiện triệt để nguyên tắc "Dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 
Việc phát triển sản xuất, nâng cao thu 
nhập cho người dân luôn được HĐND, 
UBND tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo và 
ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ 
phát triển. Trong những năm qua, thu 
nhập của người dân nông thôn năm sau 
cao hơn năm trước. Tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ 
vững và ổn định, phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh tổ quốc đạt kết quả tốt, 
hệ thống chính trị vững mạnh. Nhân dân 
trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn 
kết, đồng tình, ủng hộ các chủ trương 
của Đảng và Nhà nước, các chương trình, 
kế hoạch của tỉnh, của huyện về chương 
trình xây dựng NTM. 
Với quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính 
quyền cùng sự đồng lòng của người dân, 
Thái Nguyên sẽ luôn là điểm sáng trong 
phong trào xây dựng NTM. Nhờ đó góp 
phần nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần cho người dân, xây dựng bộ mặt 
nông thôn Thái Nguyên ngày càng giàu 
đẹp văn minh. 

Ngọc Khanh 
(Báo Thanh niên Việt) 

 
 
 
 
 

Thái Nguyên: Điểm sáng nông thôn mới 
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 Là một tỉnh có số lượng xã xây dựng 
nông thôn mới lớn nhất cả nước với 573 
xã, trong đó có 100 xã đặc biệt khó khăn, 
thế nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết 
liệt của Tỉnh ủy, sự sáng tạo trong cách 
triển khai thực hiện của chính quyền, sự 
đồng lòng hưởng ứng từ phía người dân, 
tỉnh Thanh Hóa dần khắc phục những 
khó khăn, từng bước vươn mình bứt 
phá. Sau hơn 10 năm thực hiện chương 
trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, 
tỉnh đạt được nhiều thành tựu, kết quả 
nổi bật. 

 
“Xây dựng nông thôn mới đó thì cũng là 
trách nhiệm của mọi người dân. Người 
dân mình tự thấy làm sao cho quê hương 
mình đẹp lên”, ông Tùng nói. 
Bên cạnh quan tâm đầu tư các công trình 
dân sinh, nhờ thực hiện đồng bộ, có hiệu 
quả các nhóm giải pháp về xây dựng 
nông thôn mới, toàn tỉnh đã đạt được 
nhiều kết quả nổi bật và ấn tượng. Tính 
đến hết tháng 12-2019, toàn tỉnh có 6 
huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn 
mới; 341 xã được Chủ tịch UBND tỉnh 
quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông 
thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao; có 897 thôn, bản đạt chuẩn 
nông thôn mới. 
Tổng huy động nguồn lực xây dựng nông 
thôn mới đạt 56.000 tỷ đồng, trong đó 
người dân tham gia đóng góp gần 12.000 
nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực 

nông thôn chỉ còn 3,7%; thu nhập bình 
quân người dân khu vực nông thôn đạt 
trên 37 triệu đồng; 1 huyện ra khỏi danh 
sách huyện nghèo đặc biệt khó khăn. 
Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Kết 
quả xây dựng nông thôn mới đã góp 
phần quan trọng tạo tiền đề, động lực 
cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 
Sau hơn 10 năm thực hiện xây dựng 
nông thôn mới, bằng nỗ lực cố gắng của 
cả hệ thống chính trị và nhân dân các 
dân tộc trong tỉnh, chương trình xây 
dựng nông thôn mới đã đạt được những 
kết quả quan trọng. Toàn tỉnh đến nay có 
khoảng 60% số xã đạt chuẩn nông thôn 
mới vượt trước 1 năm so với kế hoạch 
đã đề ra”. 
Thông qua thực hiện các mô hình phát 
triển sản xuất, đã góp phần chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất 
nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất và 
thế mạnh của từng vùng, từng địa 
phương. Thu nhập bình quân đầu người 
khu vực nông thôn theo đó tăng từ 8,9 
triệu đồng năm 2010 lên 32,5 triệu đồng 
năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông 
thôn giảm từ 26,96% năm 2010 xuống 
còn 3,7% năm 2019. 
Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có 
điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết 
thúc, kết quả của chặng đường hơn 10 
năm qua mà tỉnh Thanh Hóa đạt được sẽ 
tiếp tục là tiền đề để thực hiện thành 
công trong giai đoạn tới. Đối với chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới, Thanh Hóa đặt kỳ vọng là làm 
sao thay đổi diện mạo vùng nông thôn, 
nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho 
người dân, góp phần hiện thực hóa mục 
tiêu trở thành tỉnh kiểu mẫu. 

(Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp) 

Thanh Hóa vươn mình từ chương trình nông thôn mới 
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Là xã bãi ngang, Khánh Tiến (huyện U 
Minh) bắt tay vào xây dựng nông thôn 
mới (NTM) với không ít khó khăn. Tuy 
nhiên, từ khi triển khai chương trình, xã 
Khánh Tiến đổi thay chưa từng có: 
nhiệm kỳ 2015-2020, xã Khánh Tiến 
thực hiện hoàn thành đạt và vượt 14/14 
chỉ tiêu nghị quyết. Kết quả đáng phấn 
khởi nhất mà Đảng bộ xã đánh giá là 
hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM 
trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ mới, Đảng 
bộ xã tiếp tục phấn đấu trở thành xã 
NTM nâng cao. 

 
Mặc dù mới đạt chuẩn xã NTM vào năm 
2019, xã Khánh Tiến không dừng lại với 
kết quả hiện có mà xem việc xây dựng 
NTM là việc làm thường xuyên, liên tục, 
có điểm khởi đầu mà không có điểm kết 
thúc nhằm không ngừng nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, 
đảm bảo sự phát triển nông thôn bền 
vững.   
Đổi thay từ NTM 
Điều dễ dàng nhận thấy nhất khi trở lại 
xã ven biển Khánh Tiến hôm nay là 
những tuyến lộ thông thương bằng 
đường ô-tô về đến trung tâm xã. Làng 
xóm được trang hoàng hơn. Những hàng 
rào cây xanh được người dân cắt tỉa, 
chăm chút điểm tô thêm cho nét tươi 
mới của các trục lộ. 

Sự phát triển của người dân được phản 
ánh qua những kết quả mà xã Khánh 
Tiến đã đạt được trong nhiệm kỳ qua 
như: thu nhập  
bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng; 
99% hộ dân sử dụng điện an toàn; 100% 
hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh và nhà 
ở cơ bản, lâu bền đạt gần 82%. Qua đó, 
số hộ nghèo trên địa bàn xã hiện còn 85 
hộ, chiếm 2,74%. 
Nâng chất thành xã NTM nâng cao 
Khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã Khánh 
Tiến được sự quan tâm, giúp đỡ đóng 
góp của các cấp, các ngành, đặc biệt là 
công tác xã hội hoá xây dựng quê hương. 
Tuy nhiên, chặng đường xây dựng các 
tiêu chí nâng cao gần như xã phải tự 
thân vận động, cái chính là phát huy nội 
lực trong dân. Do đó, xã chú trọng xây 
dựng mô hình kinh tế, nhất là đối với hộ 
nghèo. 
Kinh tế của người dân phát triển là động 
lực quan trọng để xã phát triển trong 
thời gian tới. Vì khi đời sống nâng cao, 
người dân sẽ tích cực chung tay, đóng 
góp cùng Nhà nước thực hiện các chỉ 
tiêu đề ra.  
Với chủ đề: “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, 
phát triển, phấn đấu xây dựng xã đạt 
chuẩn NTM nâng cao”, Đảng bộ xã Khánh 
Tiến đang thể hiện quyết tâm cao nhất 
để phát triển toàn diện đời sống Nhân 
dân, bởi đây là mục tiêu bao trùm kéo 
theo nhiều mục tiêu khác. Song, để đạt 
được kết quả trên, xã rất cần sự phối 
hợp chặt chẽ trong khâu thực hiện, gắn 
kết giữa “ý Đảng và lòng dân”./. 

Trần Chương 
(Báo Cà Mau Online) 

 
 
 

Nhộn nhịp bãi ngang 
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Trên hành trình thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới, ngành 
Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Chợ 
Gạo đã không ngừng nỗ lực vượt khó, 
góp sức hoàn thiện bức tranh nông thôn 
mới huyện Chợ Gạo bằng những ngôi 
trường đạt chuẩn quốc gia tươi màu 
ngói mới, cũng như từng bước nâng cao 
chất lượng dạy và học cho học sinh, góp 
phần hoàn thành sứ mệnh "trồng người" 
như lời Bác Hồ căn dặn. 

 
Hơn 5 năm chung tay xây dựng nông 
thôn mới, ngành GD-ĐT huyện đã nỗ lực 
thực hiện các tiêu chí số 5 về trường học 
và tiêu chí số 14 về GD-ĐT... Bên cạnh sự 
tranh thủ nguồn vốn từ chính quyền các 
cấp để đầu tư xây dựng trường đạt 
chuẩn quốc gia, ngành GD-ĐT huyện 
cũng không ngừng nâng cao chất lượng 
giảng dạy và học tập. 
Toàn huyện Chợ Gạo có 54 trường công 
lập, gồm: 19 trường mầm non, 19 
trường tiểu học, 12 trường trung học cơ 
sở (THCS), 04 trường trung học phổ 
thông (THPT). Với hệ thống trường, lớp 
học được tăng cường đầu tư theo hướng  
 
 

 
 
 
 
 
đạt chuẩn quốc gia đã góp phần quan 
trọng vào công tác đào tạo nguồn nhân 
lực, cũng như phát triển văn hóa, xã hội 
của huyện. 
Từ năm 2011 đến nay, bằng nhiều nguồn 
kinh phí, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng 
GD-ĐT và các trường đã thực hiện xây 
mới nâng cấp, sửa chữa các công trình 
trường học, với tổng kinh phí 215 tỷ 
đồng (trong đó xây dựng mới trên 184 tỷ 
đồng, sửa chữa nâng cấp trên 30 tỷ 
đồng). Đến nay, huyện có 22 trường học 
đạt chuẩn quốc gia (03 trường mầm 
non,13 trường tiểu học, 04 trường THCS, 
02 trường THPT), chiếm tỷ lệ 40%, các 
xã, thị trấn có trường học từ mầm non, 
tiểu học, THCS đều nằm ở trung tâm xã, 
thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho học 
sinh đến trường. 
Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới, huyện Chợ Gạo đã có 18/18 xã 
được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 
mới và đang tiếp tục nâng chất các tiêu 
chí để tập trung đi lên xây dựng xã nông 
thôn mới nâng cao, kiểu mẫu... nhằm 
không ngừng cải thiện chất lượng cuộc 
sống của người dân. Trong thành tích 
chung đó, ngành GD-ĐT huyện đã góp 
một phần không nhỏ cho bức tranh nông 
thôn mới ngày càng hoàn thiện.  

Ngọc Xuyên 
(Cổng TTĐT tỉnh Tiền Giang) 

 
 
 
 

 

 

Những nỗ lực của ngành giáo dục huyện Chợ Gạo trong 

xây dựng huyện nông thôn mới 
 



 

 

 
 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


