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“Tranh thủ ngoại lực, phát huy nội lực” 
cùng các nguồn lực đầu tư trọng tâm, 
trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực 
tế của địa phương trong công cuộc xây 
dựng nông thôn mới (NTM) là thuận lợi 
để Lạc Dương phấn đấu trở thành huyện 
NTM của Lâm Đồng vào năm 2020. 
Trong đó, vai trò của các tổ hợp tác, HTX 
được đánh giá cao, đặc biệt là những mô 
hình sản xuất nông nghiệp công nghệ 
cao, góp phần đáng kể vào việc hoàn 
thành và nâng cao các tiêu chí về sản 
xuất, thu nhập, môi trường và giảm 
nghèo. 

 
Đến nay, huyện Lạc Dương có 3/5 xã 
được công nhận đạt chuẩn NTM. Huyện 
đã hoàn thiện đề án xây dựng huyện Lạc 
Dương đạt chuẩn NTM vào năm 2020. 
UBND các xã đã xây dựng đề án xã đạt 
chuẩn NTM, trong đó xã Đạ Sar đang 
triển khai xây dựng đề án NTM kiểu 
mẫu, thị trấn Lạc Dương có đề án xây 
dựng và phát triển đô thị đạt chuẩn đô 
thị văn minh trên cơ sở vận dụng Bộ tiêu 
chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 
2017 - 2021. 
 Phát triển sản xuất, nâng cao thu 
nhập 
Với tiềm năng về đất đai, khí hậu, thổ 
nhưỡng là thế mạnh để thúc đẩy sản 
xuất nông nghiệp, huyện Lạc Dương đã  

 
quan tâm đầu tư để phát triển sản xuất 
nâng cao thu nhập cho người dân. Theo 
đó, thu nhập bình quân đầu người không 
ngừng nâng lên: năm 2010 đạt 12 triệu 
đồng/người/năm, năm 2019 đạt 38 
triệu đồng/người/năm;  
Tận dụng lợi thế nông nghiệp công 
nghệ cao 
Huyện Lạc Dương đã xác định có thế 
mạnh đặc trưng về phát triển nông 
nghiệp nên phải đi lên từ nông nghiệp, 
mà muốn phát triển nông nghiệp phải 
chú trọng đầu tư vào nông nghiệp CNC 
và nông nghiệp hữu cơ. 
Thấy được lợi ích của những mô hình 
sản xuất xanh, trong thời gian tới, huyện 
lạc Dương tiếp tục nâng cao năng lực cho 
doanh nghiệp, HTX và nông hộ trong 
việc chuyển giao, nhân rộng quy trình kỹ 
thuật canh tác không hóa chất, xây dựng 
các chuỗi sản xuất nông sản gắn với thị 
trường tiêu thụ ổn định và bền vững. Từ 
đó, hình thành các vùng sản xuất nông 
sản sạch tập trung gắn với du lịch canh 
nông. 
Ngoài cung cấp sản phẩm quả tươi, HTX 
còn nghiên cứu chế biến quả phúc bồn 
tử thành nước cốt, mứt, trà, socola và 
đặc biệt là sản phẩm rượu vang phúc 
bồn tử được UBND tỉnh Lâm Đồng 
chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao. 

Đức Nguyễn 
(Thời báo Kinh doanh) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Lạc Dương trên đường về đích huyện nông thôn mới 
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Thành phố Hải Phòng vừa phê duyệt Đề 
cương đề án Phát triển du lịch nông thôn 
gắn với xây dựng nông thôn mới tại Hải 
Phòng giai đoạn 2021-2025. 

 
Theo đó, đề án này sẽ tập trung đánh giá 
tiềm năng và thực trạng phát triển du 
lịch nông thôn, dự báo xu hướng, nhu 
cầu tiêu dùng sản phẩm du lịch…. Để từ 
đó đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để phát 
triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng 
nông thôn mới tại Hải Phòng. 
Cụ thể, sẽ tập trung nghiên cứu hiện 
trạng, tiềm năng phát triển du lịch tại 
các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, 
Thủy Nguyên, Kiến Thụy, An Dương từ 
năm 2016 đến nay và đề xuất giải pháp 
phát triển du lịch nông thôn Hải Phòng 
giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 
năm 2030. 
Hiện nay, Hải Phòng có 139/139 xã đã 
hoàn thành Chương trình xây dựng nông 
thôn mới. Đến năm 2025, Hải Phòng 
phấn đấu có 100% số xã hoàn thành xây 
dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, 04 
huyện hoàn thành xây dựng huyện nông 
thôn mới kiểu mẫu.  
Hải Phòng đang tập trung xây dựng NTM 
theo hướng gắn phát triển kinh tế với 
giữ gìn bản sắc văn hóa đặc thù của 
thành phố Cảng, xây dựng các giải pháp 

hiệu quả để triển khai Nghị quyết 45 của 
Bộ Chính trị về xây dựng TP Hải Phòng 
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045. 
Trong đó, cần quan tâm đến việc nâng 
cao đời sống cho người dân khu vực 
nông thôn, tiếp tục xây dựng NTM theo 
hướng hiệu quả, bền vững. Cùng với đó, 
các cơ quan hành chính công cần tiếp tục 
nâng cao chất lượng phục vụ người dân 
nông thôn 
Còn về triển du lịch nông thôn, hiện tại 
TP Hải Phòng có trên 50% số dân sống ở 
nông thôn, những năm gần đây, du lịch 
cộng đồng được phát triển và đã phát 
huy được hiệu quả, nâng cao thu nhập 
cho người dân. Tuy nhiên, về cơ bản vẫn 
mang tính tự phát, quy mô nhỏ, sức lan 
tỏa hạn chế, hiệu quả kinh tế chưa tương 
xứng với tiềm năng. 
Do đó đề án này sau khi được đưa ra, đã 
nhanh chóng nhận được đồng thuận từ 
phía người dân và chính quyền các địa 
phương. Đây được xem là 1 trong những 
bước quan trọng để cụ thể hóa việc xây 
dựng nông thôn mới theo hướng gắn 
phát triển kinh tế gắn với giữ gìn bản sắc 
văn hóa đặc thù của thành phố Cảng như 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội 
nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới. 

Đinh Mười 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hải Phòng: Phát triển du lịch nông thôn gắn với        

nông thôn mới 
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Ở vùng DTTS và miền núi hiện đã có 
nhiều thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới 
(NTM) nâng cao, kiểu mẫu. Đây là những 
“đầu tàu”, là những mô hình cần được 
nhân rộng để các địa phương tiếp tục 
đẩy mạnh xây dựng NTM. 

 
Xã Bản Vược, huyện Bát Xát (Lào Cai) có 
9 thôn thì hiện đã có 5 thôn được công 
nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có được 
kết quả này một phần là nhờ tinh thần 
học hỏi lẫn nhau giữa các thôn, cùng thi 
đua với nhau trong xây dựng NTM. 
Năm 2016, thôn San Bang được công 
nhận là thôn NTM kiểu mẫu. Sau khi đạt 
chuẩn, thôn tiếp tục duy trì, nâng cao các 
tiêu chí, nhất là về thu nhập. Toàn thôn 
có 103 hộ thì hiện chỉ còn 3 hộ nghèo, 1 
hộ cận nghèo; có 4 hộ giàu, 40 hộ khá; 
thu nhập bình quân của người dân thôn 
San Bang đạt gần 40 triệu đồng/năm. 
Tiếp nối thôn San Bang, các năm sau đó, 
xã Bản Vược có thêm thôn 2, thôn 3 và 
thôn Mường Đơ được công nhận đạt 
chuẩn NTM kiểu mẫu. Gần đây nhất, 
trong năm 2019 thôn Km0 cũng đã được 
công nhận đạt NTM kiểu mẫu và là thôn 
kiểu mẫu thứ 5 của xã Bản Vược.  
Theo ông Phàn Ton Khé, Phó Chủ tịch 
UBND xã, kinh nghiệm hay được xã Bản 

Vược rút ra trong xây dựng NTM kiểu 
mẫu là chọn những thôn có tiềm lực 
mạnh làm trước, các tiêu chí dễ thực 
hiện trước, các tiêu chí khó như nhà ở, 
vệ sinh môi trường, nâng cao thu nhập… 
làm sau. Và quan trọng hơn là đúc rút 
kinh nghiệm từ các thôn đã đạt chuẩn để 
các thôn khác làm theo.  
Cách làm của xã Bản Vược, huyện Bát 
Xát là một kinh nghiệm quý trong xây 
dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu cho các 
địa phương vùng DTTS và miền núi. Với 
xuất phát điểm hạ tầng kinh tế thấp thì 
quan trọng nhất vẫn là khơi dậy ý chí 
của người dân, nhất là tinh thần thi đua, 
học tập lẫn nhau để xây dựng NTM. 

Khánh Thư 
(Báo Dân tộc và Phát triển) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lan tỏa kinh nghiệm xây dựng thôn, bản nông thôn mới 

kiểu mẫu 
 

https://baodantoc.vn/nong-dan-huyen-bat-xat-lao-cai-tich-cuc-ung-dung-cong-nghe-cao-vao-san-xuat-28957.htm
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Ngày 11-6, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) 
phối hợp với cấp ủy, chính quyền các 
ban ngành, đoàn thể xã Mỹ Lương, 
huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội tổ chức 
phát động “Ngày Môi trường quân-dân, 
chung tay hành động vì môi trường 
xanh-sạch đẹp” năm 2020. 

 
Hoạt động hướng tới kỷ niệm 72 năm 
Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi 
thi đua ái quốc (11-6-1948 / 11-6-2020) 
và hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày 
Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-
2020). Tham dự chương trình có Thiếu 
tướng Nguyễn Văn Bình, Phó chính ủy 
TCKT; lãnh đạo, chỉ huy Cục Xe-Máy, 
TCKT; đại diện cấp ủy, chính quyền địa 
phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ 
đơn vị; đoàn viên thanh niên trên địa 
bàn đơn vị đóng quân. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi phát động, 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình yêu cầu 
cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong 
TCKT nói chung, Đảng ủy, chỉ huy Kho 
J106, Cục Xe-Máy nói riêng chủ động 
phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính 
quyền và nhân dân địa phương trong 
công tác bảo vệ môi trường; xây dựng 
cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ văn hóa 
ứng xử, thân thiện với môi trường, trên 
cơ sở đổi mới tư duy, cách làm. Không 
ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
giáo dục bộ đội nâng cao ý thức trách 
nhiệm bảo vệ môi trường, tài nguyên 
thiên nhiên; giữ gìn vệ sinh, phòng, 
chống dịch bệnh, xây dựng cảnh quan 
môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp. Bên 
cạnh đó, hằng năm có kế hoạch phối hợp 
với địa phương tổ chức vệ sinh đường 
làng, ngõ xóm, nghĩa trang liệt sĩ, xây 
dựng các công trình phúc lợi công cộng, 
xử lý rác thải...  
Nhân dịp này, lãnh đạo TCKT đã trao 10 
xe đạp, 30 ba lô tặng học sinh vượt khó, 
học giỏi trên địa bàn xã Mỹ Lương. Tiếp 
đó, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị 
cùng tuổi trẻ địa phương đã tiến hành tu 
sửa nghĩa trang liệt sĩ xã Mỹ Lương; giúp 
dân nạo vét kênh mương nội đồng; tập 
trung củng cố, vệ sinh toàn bộ đường 
làng, ngõ xóm và trồng hàng trăm cây 
xanh. 

Hồng Sáng  
(QĐND Online)  

 

 

 

 

 

Tổng cục Kỹ thuật chung sức xây dựng nông thôn mới 
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Ngày 11-6, tại Hà Nội, Cơ quan Liên hợp 
quốc về bình đẳng giới và trao quyền 
cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với 
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 
(LHPN) Việt Nam và các đơn vị liên quan 
tổ chức Hội thảo “Lồng ghép giới trong 
Chương trình MTQG về xây dựng nông 
thôn mới”. 

 
Hội thảo nhằm chia sẻ kết quả nghiên 
cứu về các vấn đề giới và trao quyền cho 
phụ nữ giai đoạn 2010-2020. Từ đó, đưa 
ra các khuyến nghị về lồng ghép giới 
trong xây dựng Chương trình Mục tiêu 
Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (gọi 
tắt là Chương trình) giai đoạn tiếp theo. 
Theo bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó chủ tịch 
Hội LHPN Việt Nam, phụ nữ Việt Nam 
đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh 
vực phát triển kinh tế-xã hội của đất 
nước nói chung, trong xây dựng nông 
thôn mới nói riêng. Phụ nữ vừa là chủ 
thể tham gia xây dựng nông thôn mới, 
vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả 
của Chương trình. 
 
 
 
 
 

Tuy nhiên, một trong những kết quả 
quan trọng được nhóm nghiên cứu chia 
sẻ và thảo luận tại hội thảo là công tác 
lồng ghép giới còn chưa đầy đủ, chưa 
phải là vấn đề có tính xuyên suốt. Cụ thể, 
bình đẳng giới chỉ được giới hạn trong 
một chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới 
(chỉ tiêu 18.6) trong khi giới không được 
đề cập đến trong hệ thống 48 chỉ tiêu 
còn lại của 19 tiêu chí nông thôn mới. Do 
đã có chỉ tiêu bình đẳng giới trong một 
nội dung riêng biệt nên có xu hướng cho 
rằng giới không phải là vấn đề cần quan 
tâm và ưu tiên trong các tiêu chí xây 
dựng nông thôn mới. Đây chính là hạn 
chế lớn cho việc đạt được mục tiêu bình 
đẳng giới trong Chương trình. 
Một trong những nội dung quan trọng 
được đưa ra tại hội thảo là vấn đề giới 
cần được quan tâm trong giai đoạn xây 
dựng nông thôn mới thời gian tới. Theo 
đó, bình đẳng giới nên được phản ánh 
trong các nội dung của Chương trình 
cũng như các tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới, ở tất cả các nội dung, lĩnh vực 
phù hợp và có liên quan. Điều này có thể 
thực hiện bằng cách lồng ghép giới trong 
các hoạt động khác nhau của Chương 
trình. 

Mai Thu Hương 
(Báo Quân đội Nhân dân Online) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển nông thôn mới  

tại Việt Nam 
 

https://image.vovworld.vn/w730/uploaded/vovworld/thpsplu/2020_06_11/01-thucdaybinhdanggioitrongphattrienntmtaivn_zsct.jpg
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 Hai tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (tiêu 
chí số 6 và tiêu chí số 16) trong Bộ tiêu 
chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới 
(NTM) mang đến nhiều khởi sắc cho các 
địa phương. Tuy nhiên, để có một môi 
trường văn hóa nông thôn lành mạnh, 
ngoài nỗ lực của chính quyền và người 
dân, rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía. 

 
Khởi sắc 
Một chiều cuối tuần, tại Trung tâm VH-
TT xã Điện Hồng (thị xã Điện Bàn), rất 
đông thanh thiếu niên tập trung trong 
khuôn viên để hoạt động thể thao. Trung 
tâm VHTT xã Điện Hồng được đánh giá 
là một trong các nơi duy trì và tổ chức 
tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 
thể thao thu hút nhân dân tham gia. 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa”. Tất cả nhà văn hóa thôn của xã 
hiện nay đều có sân thể thao đơn giản, 
nhà vệ sinh, hệ thống âm thanh… đáp 
ứng yêu cầu sinh hoạt, hội họp, góp phần 
thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, 
thể dục thể thao trong nhân dân… 
 
 
 
 

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, 
vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy 
kinh tế - xã hội phát triển, trong quá 
trình thực hiện Chương trình MTQG về 
xây dựng NTM, các địa phương trên địa 
bàn tỉnh đã quan tâm bố trí nguồn lực, 
triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh việc 
thực hiện 2 tiêu chí số 6 và 16. Điều này  
 
góp phần xây dựng đời sống văn hóa, 
nâng cao đời sống tinh thần, bảo tồn và 
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 
trên địa bàn tỉnh. 
Theo đánh giá từ Sở VH-TT&DL, hằng 
năm các địa phương đều xây dựng kế 
hoạch, chương trình công tác và triển 
khai các hoạt động tuyên truyền, sinh 
hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 
phục vụ nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ 
văn hóa của nhân dân. Ngoài ra, việc tổ 
chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, 
thể thao được chính quyền địa phương 
thực hiện thường xuyên, phong phú về 
hình thức và nội dung. Các hoạt động 
này đã thúc đẩy và nâng cao chất lượng 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng 
NTM, đô thị văn minh và phong trào 
“Toàn dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại”... tại nhiều nơi trên 
địa bàn tỉnh. 
 

Tùng Thư 
(Báo Quảng Nam Online) 

 

 

 

 

 
 
 

 

Trợ lực cho hoạt động văn hóa cơ sở 
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Trở thành huyện nông thôn mới (NTM) 
năm 2020 là mục tiêu lớn mà cả hệ 
thống chính trị và nhân dân huyện Yên 
Mỹ đang quyết tâm thực hiện. Để đạt 
được mục tiêu này, huyện Yên Mỹ đang 
nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách 
thức, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 
tiêu chí. 

 
 Sau hơn 9 năm triển khai, thực hiện, 
toàn huyện đã huy động được trên 4,1 
nghìn tỷ  đồng để xây dựng các hạng 
mục, công trình như: Hệ thóng giao 
thông, thủy lợi, trường học, trạm y té, 
các thiét ché văn hóa, tập huấn kỹ thuật, 
quy hoạch vùng sản xuất... Trong đó, vốn 
do nhân dân đóng góp đạt hơn 1,5 nghìn 
tỷ đồng. Quá trình triển khai, nhân dân 
đã hiến trên 52,9 nghìn m2 đất các loại, 
trên 2,4 nghìn ngày công lao động. 
Tháng 11 năm 2019, 16/16 xã của 
huyện đã được công nhận xã đạt chuẩn 
NTM. Đây là cơ sở quan trọng để huyện 
thực hiện 9 tiêu chí huyện NTM. 
Thời gian này, huyện tập trung rà soát, 
kiểm tra lại từng tiểu mục các tiêu chí 
mà huyện tự đánh giá đã đạt, đồng thời 
dồn sức hoàn thành tiêu chí còn yếu là 
tiêu chí môi trường. Đối với tiêu chí số 7 
về môi trường, xác định là một trong 
những tiêu chí khó thực hiện nhất  nên 

ngay từ khi bắt đầu triển khai xây dựng 
NTM, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban 
chức năng, chính quyền các địa phương 
tăng cường công tác tuyên truyền sự cần 
thiết phải thực hiện tiêu chí môi trường, 
vận động nhân dân nâng cao ý thức 
nhằm từng bước thay đổi nhận thức, 
thói quen, tập quán của cộng đồng về 
bảo vệ môi trường nông thôn. 
  Tại nhiều địa phương, tiêu chí bảo vệ 
môi trường được gắn với việc đánh giá, 
phân loại tổ chức cơ sở đảng, danh hiệu 
làng văn hóa, gia đình văn hóa, đưa tiêu 
chí bảo vệ môi trường vào quy ước, 
hương ước của thôn. Nhiều phong trào, 
mô hình về bảo vệ môi trường được duy 
trì có hiệu quả như: "Vệ sinh môi trường 
đường làng, ngõ xóm”, phong trào "5 
không, 3 sạch” do Hội liên hiệp phụ nữ 
làm nòng cốt; "Ngày thứ bảy tình 
nguyện”, "Ngày chủ nhật xanh” của Đoàn 
Thanh niên; "Xanh - sạch - đẹp” trong 
các trường học... đã từng bước cải thiện 
chất lượng môi trường. Đến nay, 100% 
số ho ̣  dân trên địa bàn huyện dùng nước 
hợp ve ̣  sinh.  
Mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ 
tại hộ gia đình đã được triển khai từ năm 
2015 trên địa bàn huyện với 100% số xã, 
thị trấn đã tham gia triển khai thực hiện.  
Huyện Yên Mỹ quyết tâm phấn đấu sẽ 
trở thành huyện NTM trong năm 2020. 
Trong thời gian tới, cùng với ngân sách 
hỗ trợ của Nhà nước, huyện phấn đấu 
phát huy nội lực, huy động sự tham gia 
đóng góp của cộng đồng dân cư, doanh 
nghiệp và các dự án để thực hiện tiêu chí 
môi trường và các tiêu chí huyện NTM 
tốt hơn nữa.  
  

Đặng Xuân Lương 

Yên Mỹ: Nỗ lực trở thành huyện nông thôn mới 
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