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Ngày 31/5, UBND tỉnh Long An tổ chức 
lễ công bố quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ công nhận huyện Châu Thành 
đạt chuẩn nông thôn mới. 

 
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ tới dự và trao Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện 
nông thôn mới Châu Thành.  
Những năm vừa qua, tổng nguồn lực huy 
động cho Chương trình xây dựng NTM 
trên địa bàn huyện đạt trên 1.800 tỷ 
đồng. Tính đến nay, tất cả 12 xã của 
huyện Châu Thành đều đạt danh hiệu 
nông thôn mới. 
Về sản xuất, từ một huyện thuần nông 
chuyên sản xuất lúa, đến nay trên địa 
bàn huyện đã có gần 9.000 ha thanh 
long; bình quân mỗi ha thanh long đạt 
giá trị 500 triệu đồng. Thu nhập bình 
quân đầu người năm 2019 đạt gần 60 
triệu đồng. 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng 
Thường trực Chính phủ Trương Hòa 
Bình biểu dương những nỗ lực và kết 
quả kinh tế mà huyện đạt được. 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 
cho rằng sự kiện đón nhận Quyết định  
của Thủ tướng Chính phủ công nhận 
huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn  
mới thực sự là niềm vinh dự, tự hào của 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân  
 

 
huyện Châu Thành nói riêng, tỉnh Long 
An nói chung. 
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhắc 
nhở đó mới chỉ là kết quả bước đầu. Việc 
xây dựng nông thôn mới là quá trình 
nâng cao đời sống của người dân, cả về 
vật chất và tinh thần, nên cần được 
huyện tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa. 
Đặc biệt, huyện phải giữ cho được 
những nét đẹp văn hóa riêng, làm cho 
ngoài việc đời sống được nâng lên, bộ 
mặt làng quê đổi mới thì đây còn phải là 
nơi đáng sống của người dân trong 
huyện. 
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
huyện Châu Thành tiếp tục phát huy 
những kết quả đã đạt được, chung tay, 
góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp, 
bảo đảm các tiêu chí đạt được phải bền 
vững, tiến tới xây dựng huyện trở thành 
huyện nông thôn mới kiểu mẫu. 
Phó Thủ tướng tin tưởng với truyền 
thống cách mạng tốt đẹp cùng những 
thành tựu đã đạt được thời gian qua, 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh 
Long An nói chung, huyện Châu Thành 
nói riêng tiếp tục đoàn kết, chung sức, 
đồng lòng để đạt được nhiều kết quả to 
lớn hơn nữa, qua đó đóng góp cho sự 
nghiệp phát triển nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn của cả nước ngày càng 
bền vững. 
Nhân dịp này, thay mặt Chủ tịch nước, 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 
Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao 
động hạng Ba cho tập thể nhân dân và 
cán bộ huyện Châu Thành 

Mạnh Hùng 
(Chinhphu.vn) 

 

Trao quyết định công nhận huyện nông thôn mới          

đầu tiên của Long An 
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Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký 
Quyết định số 747/QĐ-TTg ngày 
03/6/2020 cộng nhận huyện Nam Sách, 
tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn 
mới năm 2019. 

 
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hải 
Dương có trách nhiệm công bố và khen 
thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện 
Nam Sách tiếp tục duy trì và nâng cao 
chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu 
chí về sản xuất và môi trường để bảo 
đảm tính bền vững trong xây dựng nông 
thôn mới (NTM). 
Để thực hiện các tiêu chí huyện NTM, 
cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho từng ban, ngành, đoàn thể đảm 
nhận từng tiêu chí; phát động phong 
trào thi đua chung sức xây dựng NTM, 
tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng 
lớp nhân dân. 
Do triển khai đồng bộ các giải pháp và 
cách làm phù hợp nên các xã trên địa 
bàn huyện đã sớm hoàn thành quy 
hoạch chung, quy hoạch chi tiết, dồn 
điền đổi thửa đất nông nghiệp xây dựng 
những cánh đồng mẫu lớn, chuyên canh 
cho hiệu quả kinh tế cao. Hệ thống giao 
thông nông thôn, thủy lợi nội đồng được 

đầu tư xây dựng. Cùng với sự hỗ trợ của 
tỉnh, sự vào cuộc của nhân dân khi tích 
cực hiến đất hiến công trình, hiến công 
góp của, các công trình như đường giao 
thông, trạm y tế, trường học, nhà văn 
hóa, sân thể thao khu dân cư, trụ sở xã 
được xây dựng khang trang. 
Cùng với đó, các xã trong huyện đã tập 
trung phát triển kinh tế toàn diện tạo 
tiềm lực xây dựng nông thôn phát triển 
bền vững; tuyên truyền, vận động nhân 
dân đưa cây con giống mới vào thâm 
canh; đẩy mạnh các hoạt động kinh 
doanh, phát triển nghề và làng nghề, thu 
hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn 
góp phần tạo việc làm, nâng cao thu 
nhập cho nhân dân. 
Đến nay, thu nhập bình quân đầu người 
trên địa bàn huyện đạt 51,1 triệu 
đồng/năm (tăng hơn 30 triệu đồng so 
với năm 2011). Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu 
chí NTM giảm xuống còn 0,75%; 18/18 
xã đã được công nhận xã NTM, riêng 2 xã 
Nam Hồng và Nam Tân đang đề nghị 
công nhận xã NTM nâng cao. 

Minh Hiển 
(Chinhphu.vn)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn             

nông thôn mới 
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Sáng 29/5, Bộ Nông nghiệp và PTNT 
phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Trị tổ 
chức Hội nghị toàn quốc về hệ thống Văn 
phòng Điều phối NTM các cấp năm 2020. 

 
Đến dự có Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh Ủy Quảng Trị Nguyễn Văn 
Hùng và lãnh đạo các tỉnh, thành phố 
trên cả nước. 
Phát biểu Hội nghị, Thứ Trưởng Bộ NN-
PTNT, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo 
Trung ương các chương trình mục tiêu 
quốc gia Trần Thành Nam cho biết, 
Quảng Trị hiện có hơn 50% số xã đạt 
chuẩn và có huyện Cam Lộ đạt chuẩn 
NTM nên đạt được yêu cầu đề ra về xây 
dựng NTM giai đoạn 2015-2020 của BCĐ 
Trung ương. 
Hội nghị lần này nhằm rà soát lại những 
chỉ tiêu Ban chỉ đạo đề ra trong giai đoạn 
2016-2020 mà các tỉnh, thành đã đạt 
được, đó là mỗi huyện phải có một xã 
đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, mỗi tỉnh phải 
có một huyện đạt chuẩn NTM. Hội nghị 
diễn ra trong thời gian các địa phương tổ 
chức Đại hội Đảng các cấp, vì vậy khi trở 
về từ hội nghị, các đồng chí trong BCĐ 
NTM cấp tỉnh tham mưu cho địa phương 
của mình bổ sung vào các văn kiện đại 
hội Đảng các cấp về những định hướng 
xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 sát 
với tình hình thực tế của địa phương. 
Hội nghị cũng rà soát lại các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ về xây dựng NTM mà các tỉnh 

thực hiện trong thời gian còn lại của 
năm 2020. 
Mục tiêu của giai đoạn 2021- 2025 cả 
nước phấn đấu tăng thêm 20% trong 
40% các xã còn lại đạt chuẩn NTM, 
không còn xã dưới 15 tiêu chí. Thu nhập 
của người dân nông thôn tăng ít nhất 
1,36 lần so với năm 2020. Trung ương 
đã đồng ý xây dựng 4 huyện kiểu mẫu ở 
Đồng Nai, Lâm Đồng, Nam Định và Nghệ 
An. 
Thứ trưởng nhắc nhở, để đạt được 20 % 
số xã đạt chuẩn trong giai đoạn tiếp theo 
là rất khó khăn. Các xã ở ĐBSCL, vùng 
Đông Nam bộ đạt tỷ lệ NTM rất cao, 
nhưng các xã miền núi phía Bắc và miền 
Trung đang gặp khó khăn. Vì vậy các địa 
phương cần phải có những cách làm hay, 
chủ động, sáng tạo. 
Dự kiến tổng nhu cầu vốn ngân sách 
Trung ương hỗ trợ trực tiếp để thực 
hiện chương trình giai đoạn 2021-2025 
hơn 106.458 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu 
tư phát triển, vốn sự nghiệp (tăng 
khoảng 1,68% so với giai đoạn 2016-
2020). 
Quan điểm xuyên suốt của Ban chỉ đạo 
Trung ương khi xây dựng NTM là không 
ngừng nâng cao hơn nữa đời sống vật 
chất và tinh thần cho người dân nông 
thôn. Xây dựng NTM chỉ có điểm khởi 
đầu chứ không có điểm kết thúc. Vì vậy, 
khi đạt được NTM mới rồi thì cần phải 
phấn đấu nâng cao, làm giàu các tiêu chí 
rồi mới đến xây dựng NTM kiểu mẫu, đó 
là điều kiện bắt buộc.   

Lâm Quang Bửu 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 
 
 

Hướng xây dựng NTM kiểu mẫu là làm giàu các tiêu chí 
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Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
(NTM) giai đoạn 2010-2020, đến nay, 
Vĩnh Phúc đã có 100% xã được công 
nhận đạt chuẩn NTM, kinh tế, xã hội có 
sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi diện 
mạo khu vực nông thôn. 

 
Lan tỏa phong trào xây dựng NTM 
Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước 
chung sức xây dựng NTM, tỉnh Vĩnh 
Phúc đã ban hành các quyết định, cơ chế, 
chính sách, kế hoạch tổ chức thực hiện 
phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu 
cầu xây dựng NTM của từng giai đoạn; 
tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các 
địa phương trong tỉnh phát huy sức 
mạnh của cả hệ thống chính trị, khơi dậy 
tinh thần thi đua yêu nước của các tầng 
lớp nhân dân và huy động nguồn lực 
tham gia xây dựng NTM của các thành 
phần kinh tế. 
Sau 10 năm thực hiện Chương trình 
MTQG  về xây dựng NTM, tỉnh Vĩnh Phúc 
đã đạt những thành tựu ấn tượng. Đến 
nay, toàn tỉnh có 100% số xã (112/112 
xã) đạt chuẩn NTM; 4/9 huyện, thành 
phố đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng NTM (5 địa phương còn lại đang 
được UBND tỉnh làm hồ sơ đề nghị trung 
ương công nhận đạt chuẩn). Diện mạo 
nông thôn Vĩnh Phúc thực sự đổi thay 

toàn diện, kinh tế nông nghiệp có sự 
chuyển biến rõ rệt, kết cấu hạ tầng nông 
thôn được tập trung đầu tư xây dựng 
đồng bộ, khang trang, đời sống của 
người dân ngày càng được cải thiện. 
Năm 2019, thu nhập bình quân đầu 
người khu vực nông thôn ước đạt hơn 
38 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ 
nghèo tiếp cận đa chiều còn 1,46%. 
Cũng sau 10 năm triển khai thực hiện, 
toàn tỉnh huy động được gần 13.000 tỷ 
đồng cho xây dựng NTM.  
Xây dựng nông thôn mới bền vững 
Tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định xây dựng 
nông thôn mới là chặng đường dài, có 
điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết 
thúc. Vì vậy, trên cơ sở kết quả đạt được 
sau 10 năm đầu triển khai thực hiện 
chương trình, UBND tỉnh đã đề ra những 
mục tiêu và giải pháp cho chặng đường 
mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới 
nâng cao, kiểu mẫu nhằm nâng cao hơn 
nữa đời sống vật chất và tinh thần cho 
nhân dân.  
Trong thời gian tới, mục tiêu của tỉnh 
Vĩnh Phúc là tiếp tục duy trì, giữ vững 
kết quả đạt chuẩn nông thôn mới của 
giai đoạn trước, đẩy mạnh phát triển 
nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 
kiểu mẫu, đảm bảo nông thôn phát triển 
ổn định và bền vững, dần tiến tới nông 
thôn mới giàu có, văn minh và hiện đại. 
Phấn đấu trong năm 2020, có 9/9 huyện, 
thành phố được công nhận đạt 
chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
NTM; 18 xã được công nhận đạt chuẩn 
xã NTM nâng cao; 2 xã được công nhận 
đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu... 

Vanhien.vn 

 

Vĩnh Phúc: “Quả ngọt” sau 10 năm xây dựng  

nông thôn mới 
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Từ xã thuần nông, Bình Lợi trở thành xã 
NTM đầu tiên của Đồng Nai, nhờ sự bứt 
phá về đích sớm trong xây dựng NTM 
kiểu mẫu duy nhất ở phía Nam. 

 
Đột phá phát triển sản xuất 
Những năm gần đây, hàng chục ha đất 
ruộng, đất trồng mía, tràm cho hiệu quả 
kinh tế kém trên địa bàn xã đã được 
nông dân chuyển đổi sang trồng cây có 
múi như cam, quýt, bưởi... mang lại hiệu 
quả kinh tế cao. 
Với mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
này đã giúp đời sống kinh tế của người 
dân trong xã ngày càng được cải thiện. 
Diện mạo nông thôn của Bình Lợi có 
nhiều khởi sắc bởi cơ sở hạ tầng giao 
thông, hệ thống trường, trạm y tế…phát 
triển đồng bộ, tạo nền tảng cho xã thuần 
nông xây dựng NTM kiểu mẫu. 
Là thế hệ nông dân đầu tiên chuyển đổi 
cây trồng, từ cây lúa sang cây bưởi da 
xanh, ông Bùi Văn Kịch (ấp 5, xã Bình 
Lợi) gặp chúng tôi và bắt đầu câu chuyện 
đột phá canh tác vườn giúp gia đình ông 
đổi đời: Từ 1,4 ha đất trồng lúa, canh tác 
đã nhiều đời nay nhưng do đất ruộng 
khô cằn nên mỗi năm chỉ được 1 vụ lúa, 
thu nhập sau khi trừ chi phí chăm sóc chỉ 
còn khoảng 12-14 triệu đồng/ha/năm. 
Thấy một số tỉnh miền Tây chuyển đổi 
cây trồng từ đất lúa sang trồng cây ăn 

trái mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông 
Kịch tìm đến học hỏi kinh nghiệm để áp 
dụng trên đất ruộng nhà mình. Lúc đầu 
ông quyết định trồng thử nghiệm 400 
gốc bưởi da xanh trên 4 sào ruộng, sau 3 
năm chăm sóc, vườn bưởi của ông cho 
thu hoạch vụ đầu tiên và bán được giá 
tương đối cao. Đến nay, trung bình mỗi 
năm gia đình ông Kịch có thu nhập 
khoảng 1 tỷ đồng/ha bưởi da xanh. 
Về đích sớm NTM kiểu mẫu 
Từ xã thuần nông, Bình Lợi trở thành xã 
đi đầu của huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) 
trong xây dựng NTM nâng cao. 
Trong đó, điểm nổi bật của địa phương 
này, tuy xuất phát điểm xây dựng NTM 
thấp nhưng đã tạo nên sự chuyển biến 
khá ấn tượng trong phát triển kinh tế 
nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu 
quả với mô hình trồng cây có múi như 
cam, quýt, bưởi... 
Chính sự nỗ lực phát triển kinh tế, nâng 
cao thu nhập của địa phương là một 
trong những lợi thế để xã thuần nông 
này vươn lên vị trí tốp đầu trong phong 
trào xây dựng NTM nâng cao rồi kiểu 
mẫu ở tỉnh Đồng Nai cũng như khu vực 
phía Nam. 
Gặp chúng tôi, người dân Bình Lợi không 
giấu được niềm tự hào khi thấy quê 
hương mình ngày càng khởi sắc, trở 
thành lá cờ đầu của tỉnh về xây dựng 
NTM kiểu mẫu. Tự hào khi có những 
nông dân đi tiên phong chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng hiệu quả, đã vinh dự được 
nhận bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ vì tích cực đóng góp xây dựng NTM. 

Minh Sáng 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam)

Mỗi người dân là một đại sứ nông thôn mới 
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Xác định “Dân vận khéo” là một trong 
những yếu tố quyết định sự thành công 
của Chương trình xây dựng nông thôn 
mới, thời gian qua, phong trào thi đua 
“Dân vận khéo” đã được cấp ủy đảng, 
chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính 
trị - xã hội huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 
chú trọng thực hiện có hiệu quả, qua đó 
góp phần thực hiện các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông 
thôn mới (NTM), đô thị văn minh, giảm 
nghèo bền vững… 

 
Từ thực tế đó, Huyện ủy Phú Tân xác 
định thực hiện tốt công tác dân vận là 
một trong những yếu tố quyết định sự 
thành công trong xây dựng nông thôn 
mới. Từ đó, phong trào thi đua “Dân vận 
khéo” đã được cấp ủy đảng, chính quyền, 
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 
huyện chú trọng thực hiện có hiệu quả. 
Trước tiên, Huyện ủy Phú Tân đã ban 
hành Nghị quyết chuyên đề số 04 về giao 
trách nhiệm đảng viên, cán bộ, hội viên 
hoàn thành tiêu chí nông thôn mới gắn 
với văn minh đô thị, làm trọng tâm thực 
hiện. Trong đó, gắn liền việc phân giao 
trách nhiệm và phát huy vai trò người 
đứng đầu cấp ủy để tiên phong cho đảng 
viên, quần chúng. Lấy hiệu quả việc thực 
hiện nghị quyết làm thước đo mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ của từng tổ chức  
 

 
đảng, đảng viên. Đồng thời, mỗi đảng 
viên phải có một mô hình cụ thể để tăng  
thu nhập và kèm cặp, giúp đỡ hộ nghèo, 
hộ cận nghèo làm theo. Thành quả đầu 
tiên từ xã nông thôn mới Tân Hải là 
minh chứng, bởi Tân Hải từng là xã “5 
không”. Bằng nỗ lực của chính quyền địa 
phương và hơn hết là phát huy tốt nội 
lực, đến năm 2015, xã được công nhận 
xã nông thôn mới. 
Đến nay, trên địa bàn huyện Phú Tân có 
gần 300 mô hình “Dân vận khéo”: Phát 
triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an 
ninh, hệ thống chính trị... Việc huy động 
nguồn vốn, vận động nhân dân thực hiện 
xây dựng nông thôn mới, văn minh đô 
thị được các cấp ủy đảng, chính quyền, 
MTTQ và các đoàn thể các cấp có sự phối 
hợp đồng bộ, tích cực vận động, kêu gọi 
các mạnh thường quân, các doanh 
nghiệp, các tổ chức, cá nhân khá, giàu 
trong và ngoài huyện có điều kiện tích 
cực ủng hộ. 3 năm gần đây, huyện đã vận 
động doanh nghiệp và nhân dân đóng 
góp trên 100 tỷ đồng xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, trên 
địa bàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới (Tân Hải, Tân Hưng Tây, Việt 
Thắng và Phú Mỹ). So trước khi có Kế 
hoạch số 09 của Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
tăng hơn 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Loan Phương  
(Tạp chí Dân vận) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Phú Tân: “Khéo” xây dựng nông thôn mới 
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Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cư M’gar 
(Đăk Lăk) có trên 27.000 hội viên, sinh 
hoạt ở 18 cơ sở hội đã tích cực thực hiện 
phong trào “Phụ nữ chung tay xây dựng 
NTM” 

 
Nổi bật trong phong trào xây dựng NTM 
của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cư 
M’gar là gắn kết hiệu quả với cuộc vận 
động xây dựng “Gia đình 05 không, 03 
sạch”. 
Cụ thể, “05 không” gồm không nghèo, 
không có người vi phạm pháp luật và tệ 
nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, 
không vi phạm chính sách dân số, không 
có trẻ em suy dinh dưỡng; “03 sạch” là 
sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp.  
Trong các tiêu chí “5 không”, Hội xác 
định tiêu chí “gia đình không nghèo” làm 
đòn bẩy để đạt các tiêu chí còn lại. Hàng 
năm, vận động cán bộ, hội viên tham gia 
các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học 
kỹ thuật, vận động chị em lựa chọn, đưa 
các loại cây, con giống mới vào sản xuất, 
tham gia học nghề. 
Đối với các tiêu chí “03 sạch”, các cấp 
Hội đã vận động xây dựng và nhân rộng 
được 197 đoạn đường phụ nữ tự quản, 
97 đoạn đường hoa, 02 con đường kiểu 

mẫu, 09 mô hình phụ nữ thu gom rác 
thải, vận động các gia đình hội viên phụ 
nữ đào 8.540 hố rác tự hoại, 118 hộ chăn 
nuôi heo xây dựng hầm biogas xử lý rác 
thải... 
Nhờ đó, cảnh quan môi trường ở các hộ 
gia đình, khu dân cư đã được cải thiện 
đáng kể. Không chỉ là đầu tàu trong đảm 
bảo vệ sinh môi trường, giảm nghè 
o, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ còn huy 
động tốt các nguồn lực đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống đường 
giao thông nông thôn. 

Trung Dũng 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phụ nữ Cư M’gar chung sức xây dựng nông thôn mới 
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