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Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký 
Quyết định số 901/QĐ-TTg ngày 
26/6/2020 công nhận thành phố Yên 
Bái, tỉnh Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới. 

 
UBND tỉnh Yên Bái có trách nhiệm công 
bố và khen thưởng theo quy định, chỉ 
đạo thành phố Yên Bái tiếp tục duy trì và 
nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú 
trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo 
tính bền vững trong xây dựng nông thôn 
mới. Thành phố Yên Bái có 8 xã là Tuy 
Lộc, Minh Bảo, Tân Thịnh, Âu Lâu, Giới 
Phiên, Phúc Lộc, Văn Tiến và Văn Phú. 
Đến nay 100% các xã đã được công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mới. 
Giao thông nông thôn của các xã đã có 
bước phát triển với 100% đường liên xã, 
đường đến thành phố được kiên cố hóa 
đạt chuẩn; tất cả các tuyến đường trục 
chính liên thôn được kiên cố hóa đảm 
bảo đi lại thuận tiện cho nhân dân. Trong 
giai đoạn xây dựng nông thôn mới vừa 
qua, thành phố Yên Bái đã được đầu tư 
nâng cấp, xây mới được gần 212 km 
đường nhựa, đường bê tông xi măng; 
đầu tư xây dựng, sửa chữa được 12 công 
trình thủy lợi, kiên cố hóa trên 10 km  
 

 
 
kênh mương; hệ thống thủy lợi của xã 
đảm bảo nhu cầu tưới tiêu cho trên 900 
ha đất sản xuất nông nghiệp. 
Trong giai đoạn 2011-2019, thành phố 
Yên Bái đã tập trung ưu tiên các nguồn 
vốn hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh và 
thành phố để đầu tư hỗ trợ cho các xã 
xây dựng nông thôn mới với 780 dự án 
chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ máy móc 
phát triển ngành nghề nông thôn, thực 
hiện an toàn thực phẩm… với tổng kinh 
phí hỗ trợ là 13,8 tỷ đồng. 
Trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xuất 
hiện nhiều mô hình điển hình sản xuất 
nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế 
cao và có khả năng nhân rộng như: mô 
hình sản xuất rau an toàn của HTX sản 
xuất rau an toàn trên địa bàn các xã Âu 
Lâu, Tuy Lộc, Văn Phú với quy mô trên 
10ha; mô hình trồng đào cảnh của các hộ 
dân xã Giới Phiên, mô hình chăn nuôi 
lợn rừng Thái Lan tại xã Văn Phú; mô 
hình chăn nuôi gà tại thôn Trấn Ninh… 
Việc triển khai các chính sách hỗ trợ 
phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, 
thủy sản của tỉnh đã giúp người chăn 
nuôi, trồng trọt có điều kiện mở rộng 
quy mô sản xuất góp phần tạo việc làm 
và nâng cao thu nhập cho người dân. 

Chí Kiên 
(Chinhphu.vn) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng       
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Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký 
Quyết định số 905/QĐ-TTg ngày 
29/6/2020  công nhận huyện Mỹ Xuyên, 
tỉnh Sóc Trăng đạt chuẩn nông thôn mới 
năm 2019 và Quyết định số 904/QĐ-TTg 
ngày 29/6/2020 công nhận huyện Tân 
Yên, tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn 
mới năm 2020. 

 
UBND tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Bắc Giang có 
trách nhiệm công bố và khen thưởng 
theo quy định, chỉ đạo huyện Mỹ Xuyên, 
huyện Tân Yên tiếp tục duy trì và nâng 
cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng 
tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính 
bền vững trong xây dựng nông thôn mới. 
* Đến nay, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 
Trăng có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí 
huyện nông thôn mới. 
Sản xuất của huyện hàng năm đều tăng 
trưởng khá. Nổi bật như: diện tích các 
giống lúa thơm đặc sản chiếm 65,3%, 
đặc biệt là thương hiệu giống lúa ST25 
đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới; 
chăn nuôi gia súc (chủ yếu là đàn bò) là 
mô hình giúp bà con thoát nghèo; mô 
hình tôm - lúa được xem là mô hình 

thông minh và là thế mạnh của địa 
phương, với gần 8.000 ha. 
Huyện đã huy động được trên 5.962 tỉ 
đồng trong xây dựng nông thôn mới. Bên 
cạnh đó, huyện đề ra mục tiêu năm 
2025, duy trì và nâng chất 10/10 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới (trong đó, có 1 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu) và 
hoàn thành huyện NTM nâng cao. 
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới, 
huyện Tân Yên đã đạt được những kết 
quả nổi bật. Đến nay, số xã đã được công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới là 20/20 
xã, đồng thời hoàn thành 9/9 tiêu chí 
huyện nông thôn mới theo Bộ tiêu chí 
Quốc gia. Đến hết tháng 8/2019, địa 
phương không có nợ đọng xây dựng cơ 
bản trong xây dựng nông thôn mới. 
Thu nhập bình quân đầu người khu vực 
nông thôn của huyện Tân Yên năm 2019 
đạt 37,2 triệu đồng/người/năm (gấp 
2,66 lần so với năm 2011); tỷ lệ hộ 
nghèo trên địa bàn huyện là 2,96%; tỉ lệ 
người dân tham gia BHYT đạt 99,2%, 
20/20 xã xây dựng nông thôn mới đều 
đạt trên 98%; tỉ lệ người có việc làm trên 
dân số trong độ tuổi lao động đạt 
96,54%, các xã đều có tỉ lệ lao động có 
việc làm đạt trên 90%. 

Chí Kiên 
(Chinhphu.vn) 

 
 

 

 

 

 

 

Hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới 
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Ngày 30-6, tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện 
Đức Trọng, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức 
công bố Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ công nhận huyện Đức Trọng đạt 
chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân 
chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch 
nước trao tặng. 

 
Huyện Đức Trọng là cửa ngõ phía nam 
TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, có điều kie ̣n 
hạ tàng kết nối thuận lợi, với quóc lộ 27, 
20, 28B và sân bay Liên Khương, nằm 
trên trục giao lưu kinh tế trong vùng 
kinh té trọng điẻm các tỉnh, thành phố 
phía nam, khu vực miền trung - Tây 
Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ, có lợi 
thế trong phát triển kinh tế - xã hội. 
Qua 10 năm thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới huyện 
Đức Trọng đã đổi thay vượt bậc, từ cơ sở 
hạ tầng đến tăng trưởng kinh tế và chất 
lượng cuộc sống nhân dân. Thu nhập 
bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng,  
 
 
 
 

tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%; tốc độ 
tăng trưởng hằng năm từ 6-7%, giá trị 
sản xuất nông nghiệp đạt 240 triệu 
đồng/ha/năm; truyền thống văn hóa tốt 
đẹp được gìn giữ và phát huy; chất 
lượng giáo dục, y tế được bảo đảm; cảnh 
quan, môi trường nông thôn được cải 
thiện và an ninh - chính trị được giữ 
vững. 
Năm 2018, huyện Đức Trọng có 14/14 
xã được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mới; huyện thực 
hiện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông 
thôn mới. Giai đoạn 2011-2019, tổng 
nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn 
mới tại Đức Trọng hơn 5.018 tỷ đồng. 
Tiếp tục huy động hiệu quả các nguồn 
lực, đưa ra các giải pháp để phát triển 
nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng 
các tiêu chí huyện nông thôn mới, Đức 
Trọng đặt mục tiêu, đến năm 2025, phấn 
đấu đạt tiêu chí đô thị loại 4 và tiêu 
chuẩn thị xã. 
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch 
nước, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng 
Đoàn Văn Việt trao Huân chương Lao 
động hạng Ba tặng Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân huyện Đức Trọng, về thành 
tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 
mới, giai đoạn 2016-2020”. 

Mai Văn Bảo 
(Báo Nhân dân Online) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huyện Đức Trọng ở Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới 
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Những năm qua, phong trào thi đua Dân 
vận khéo được các cấp, các ngành 
TP.Tân An, tỉnh Long An phát động sâu, 
rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân 
dân. Nhiều cách làm sáng tạo, mang ý 
nghĩa thiết thực đã được khơi dậy, góp 
phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị của địa phương. 

 
Vận động xây dựng kết cấu hạ tầng 
Nhằm mang lại diện mạo mới cho thành 
phố, nhất là khu vực nông thôn, Ban Chỉ 
đạo Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) 
đã xác định đầu tư phát triển hệ thống 
giao thông là yêu cầu cấp thiết. Qua 9 
năm xây dựng, với phương châm “Nhà 
nước và nhân dân cùng làm”, các trục 
đường giao thông nông thôn được đầu 
tư ngày càng hoàn chỉnh, đáp ứng khá 
tốt yêu cầu lưu thông, vận chuyển hàng 
hóa của nhân dân và tạo điều kiện thuận 
lợi để thu hút các nhà đầu tư đến với 
thành phố. Cùng với phát triển hạ tầng 
giao thông, cơ sở vật chất trường học 
trên địa bàn các xã cũng được nâng cấp 
đạt chuẩn 100%.  
 
 
 
 
 

Lấy sức dân để chăm lo cho dân 
Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy - Lê 
Thành Phước, để đạt kết quả như hôm 
nay, công tác tuyên truyền, vận động 
giúp người dân hiểu được ý nghĩa, mục 
đích của chương trình XDNTM đóng vai 
trò hết sức quan trọng. Những năm qua, 
thành phố đã lắp đặt 25 panô tuyên 
truyền trên địa bàn 5 xã; đăng, phát 986 
tin, 48 bài phóng sự, 488 bài viết chuyên 
mục về XDNTM; tổ chức 120 cuộc hội thi 
tìm hiểu về Chương trình MTQG xây 
dựng NTM; cấp phát 695 tài liệu tuyên 
truyền về NTM;… 
Điều đáng phấn khởi nhất trong quá 
trình XDNTM của xã là người dân đã 
hiểu chủ trương và đồng thuận rất cao 
khi xã triển khai, thực hiện các công 
trình. Điển hình là nhân dân hiến đất xây 
dựng các đài lắng lọc nước, góp tiền xây 
dựng cổng ấp văn hóa, tham gia trồng, 
chăm sóc cây xanh,... 
Năm 2019, thu nhập bình quân đầu 
người toàn thành phố đạt 69,4 triệu 
đồng, trong đó, khu vực nông thôn đạt 
58,46 triệu đồng; hộ nghèo giảm còn 
0,57%, khu vực nông thôn giảm còn 
1,20%. 
Có thể thấy, công tác dân vận đã tác 
động tích cực đến quá trình xây dựng 
NTM của TP.Tân An trong thời gian qua. 
Việc huy động được sự vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị và nhân dân đã giúp 
thành phố thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, chỉ tiêu đề ra./. 

An Kỳ 
(Báo Long An Online) 

 

 

Dân vận khéo góp phần hoàn thành chương trình        

nông thôn mới 
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Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh 
công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, 
các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ 
trang (LLVT) tỉnh đã chủ động lồng ghép 
hoạt động công tác dân vận gắn với tham 
gia xây dựng nông thôn mới và đã đạt 
được nhiều kết quả tích cực. 

Từ năm 2011 đến nay, các cơ quan, đơn 
vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã trực tiếp tham 
gia sửa chữa và làm mới 68 km đường 
giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét 
hơn 47 km kênh, mương, thủy lợi;  
Thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy; Đảng ủy, Bộ CHQS 
tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban CHQS các 
huyện, thị xã, thành phố phối hợp với 
cấp ủy, chính quyền, ban nganh, đoàn 
thể rà soát nhu cầu về nhân lực tham gia 
xây dựng làng nông thôn mới; trên cơ sở 
đó Bộ CHQS tỉnh triển khai lực lượng, 
đồng thời đề nghị các đơn vị quân đội 
đóng quân trên địa bàn tỉnh huy động 
lực lượng bộ đội giúp địa phương xây 
dựng làng nông thôn mới.  
Đối với các đơn vị quân đội đóng quân 
trên địa bàn tỉnh đã huy động trên  
 
 
 

 
15.657 lượt cán bộ, chiến sỹ giúp dân lao 
động sản xuất phát triển kinh tế, khắc 
phục hậu quả thiên tai; phối hợp với 
chính quyền làm mới và nâng cấp 113,27 
km đường giao thông nông thôn; làm 
mới 24,5 km đường điện phục vụ dân 
sinh; xây mới 02 trường học, nâng cấp 
09 phòng học; làm mới 4 nhà văn hóa 
thôn, làng; xây dựng 172 nhà Đại đoàn 
kết cho đồng bào vùng biên giới; nhận 
giúp 105 hộ gia đình xóa đói, giảm 
nghèo; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn 
phí cho trên 12.875 lượt người. 
Phát huy những kết quả đạt được, trong 
thời gian tới với khả năng của LLVT tỉnh 
sẽ tiếp tục khẳng định là lực lượng đi 
đầu trong công tác dân vận tham gia xây 
dựng nông thôn mới. Xác định cần tập 
trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động làm cho cán bộ, chiến sĩ và 
nhân dân nhận rõ ý nghĩa của chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 
Nhân rộng và phổ biến những hình thức, 
cách làm hay để địa phương, đơn vị học 
tập, nghiên cứu. Tiếp tục phối hợp cấp 
ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xây 
dựng Chỉ tiêu 19.1 thuộc Tiêu chí 19 
(Quốc phòng và An ninh) của các xã trên 
địa bàn tỉnh và giúp các xã xây dựng 
nông thôn theo kế hoạch của UBND tỉnh. 
Phát huy vai trò là cơ quan thường trực, 
trung tâm hiệp đồng, cầu nối giữa cấp 
ủy, chính quyền địa phương với các đơn 
vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh, 
không ngừng nâng cao hiệu quả, chất 
lượng công tác dân vận, tham gia xây 
dựng nông thôn mới của các đơn vị quân 
đội. 

Nguyễn Hoàng 
(Báo Gia Lai Online) 

 

Gia Lai: Quân đội tích cực chung sức xây dựng             

nông thôn mới 



7 
 

 

 

 

 

Những năm qua, Hội Nông dân (HND) 
TX. Ba Đồn đã gắn phong trào thi đua 
của Hội với phong trào xây dựng nông 
thôn mới (NTM), đồng thời, chủ động 
triển khai thực hiện nhiều nội dung, việc 
làm cụ thể, sáng tạo, mang lại hiệu quả 
thiết thực, đóng góp vào thành công 
chung của Chương trình MTQG xây dựng 
NTM trên địa bàn. 

 
Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước 
chung sức xây dựng NTM”, HND các cấp 
của thị xã đã tích cực vận động cán bộ, 
hội viên phát triển kinh tế, bảo vệ môi 
trường, đóng góp tiền, ngày công. 
 Bên cạnh các hình thức tuyên truyền, 
như: thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ 
hội; tổ chức sân khấu hóa tại các hội thi, 
hội diễn; hoạt động văn hóa, văn nghệ; 
cấp phát tài liệu; tuyên truyền qua các 
phương tiện thông tin đại chúng, Hội còn 
trực tiếp triển khai các mô hình Chi hội 
nông dân tự quản đoạn đường sáng-
xanh-sạch-đẹp, thu gom rác thải làm 
sạch môi trường, phát triển các mô hình 
kinh tế... 
Nhằm tạo điều kiện giúp hội viên vươn 
lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, 
các cấp hội đã đẩy mạnh thực hiện  
 
 
 

phong trào “Nông dân thi đua sản xuất 
kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm 
giàu và giảm nghèo bền vững”. Phong 
trào đã thu hút đông đảo hội viên tham 
gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong sản 
xuất nông nghiệp. 
Các cấp HND còn triển khai nhiều hoạt 
động thiết thực khác hỗ trợ hội viên, 
như: thực hiện ủy thác với Ngân hàng 
chính sách xã hội giúp hội viên vay vốn; 
tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, 
mở các lớp dạy nghề ngắn hạn nhằm 
cung cấp kiến thức trồng trọt, sản xuất 
chăn nuôi giúp hội viên nâng cao thu 
nhập...  
Với phương châm "Nhà nước và nhân 
dân cùng làm”, hội viên nông dân tích 
cực tham gia hiến đất làm đường, vận 
động nhân dân đồng thuận, không trông 
chờ, ỷ lại vào Nhà nước. 
 Song song với đó, Hội phối hợp với các 
ngành, đoàn thể, đơn vị huy động sức 
người, sức của, cùng sự đầu tư của Nhà 
nước xây dựng kết cấu hạ tầng nông 
thôn, như: hệ thống thủy lợi, cầu, đường. 
 Qua công tác tuyên truyền, vận động của 
Hội, trong giai đoạn từ 2015-2020, cán 
bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thị xã 
đã đóng góp tiền, tài sản và ngày công 
lao động quy đổi thành tiền là 50,7 tỷ 
đồng để thực hiện các tiêu chí NTM mới, 
góp phần cùng với xã: Quảng Hòa, Quảng 
Văn, Quảng Hải, Quảng Tân, Quảng 
Trung, Quảng Tiên, Quảng Thủy về đích 
NTM. 

 (Báo Quảng Bình Online) 
 

 

 

 

 

 

 

Nông dân Ba Đồn chung sức xây dựng nông thôn mới 
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Đối tượng được tập huấn là cán bộ phụ 
trách Chương trình OCOP cấp huyện, cấp 
xã, chủ thể tham gia OCOP và đại diện 
một số đơn vị tư vấn. 

 
Sáng nay (30/6), Văn phòng Điều phối 
NTM tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn 
phổ biến kiến thức Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm (OCOP). Tham gia lớp tập 
huấn các học viên được lãnh đạo Văn 
phòng Điều phối NTM tỉnh giới thiệu các 
các chuyên đề: Kiến thức chung về 
Chương trình OCOP; giới thiệu bộ tiêu 
chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; 
một số chính sách hỗ trợ Chương trình 
OCOP; tổng quan về phương án sản xuất 
kinh doanh, hướng dẫn lập phương án 
sản xuất kinh doanh. 
Theo Chánh Văn phòng điều phối NTM 
Hà Tĩnh Trần Huy Oánh, sau hơn 1 năm 
triển khai Chương trình OCOP, Hà Tĩnh 
đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất 
là nhận thức của cấp ủy, chính quyền các 
cấp và cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác 
xã về vị trí của chương trình OCOP trong 
phát triển kinh tế nông thôn. Đến nay, 
toàn tỉnh đã có 72 sản phẩm OCOP đạt 
tiêu chuẩn từ  
 
 

 
3 sao trở lên, trong đó có 3 sản phẩm đạt 
4 sao và 69 sản phẩm đạt 3 sao. 
Năm 2020, có hơn 180 ý tưởng đăng ký 
tham gia chương trình, trong đó có 159 ý 
tưởng được cấp huyện thẩm định, hơn 
120 ý tưởng được cấp tỉnh chấp thuận 
và tiếp tục có nhiều hơn nữa số lượng 
sản phẩm đăng ký tham gia. 
“Với phương châm "Vì lợi ích cộng 
đồng", "Chất lượng làm nên thương 
hiệu", sản phẩm OCOP phải là sản phẩm 
tử tế do những con người tử tế làm ra và 
được tin dùng. Chánh Văn phòng điều 
phối NTM tỉnh Trần Huy Oánh đề nghị: 
Sau lớp tập huấn cán bộ chuyên trách 
OCOP cấp xã, huyện tập trung nghiên 
cứu đầy đủ các nội dung để tư vấn, 
hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể nếu có 
nhu cầu. Đôn đốc, xét duyệt các phương 
án sản xuất kinh doanh và gửi về Văn 
phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tối 
đa trong vòng 5 ngày sau khi nhận được 
phương án từ cơ sở. Nếu quá 5 ngày xem 
như địa phương đó không có sản phẩm 
đăng ký tham gia Chương trình OCOP 
năm 2020. 

Thanh Nga - Ngô Thắng 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hà Tĩnh: Nâng cao kiến thức về Chương trình OCOP cho 

hơn 210 học viên 

 

 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


9 
 

 
 
 
 
 

Ở Việt Nam, phụ nữ chiếm hơn 50% dân 
số và luôn đóng vai trò quan trọng trong 
các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội của 
đất nước nói chung và 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 MTQG xây dựng 
nông thôn mới. 

 
Trên cơ sở đó, Hội LHPN Việt Nam phối 
hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình 
đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN 
Women) và Văn phòng Điều phối Nông 
thôn mới Trung ương đã tổ chức Hội 
thảo “Lồng ghép giới trong Chương trình 
MTQG về xây dựng Nông thôn mới” với 
mục đích chia sẻ kết quả nghiên cứu về 
các vấn đề giới và trao quyền cho phụ nữ 
trong Chương trình giai đoạn 2010-
2020; đưa ra các khuyến nghị về lồng 
ghép giới trong xây dựng Chương trình 
MTQG NTM giai đoạn tiếp theo. 
Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam 
Đỗ Thị Thu Thảo thì phụ nữ là nguồn 
nhân lực lớn trong thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn và xây dựng NTM, nhất là 
trong xu hướng đô thị hóa và chuyển  
 

 
 
 
 
dịch lao động. Hiện nay, nhiều nam giới 
từ nông thôn ra thành thị nên lực lượng  
lao động chính ở một số vùng nông thôn 
chủ yếu là phụ nữ. Phụ nữ đang tham gia 
trực tiếp, tích cực và vận động người 
thân trong gia đình tham gia xây dựng 
cơ sở hạ tầng, thực hiện chuyển đổi cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp, tham gia sản 
xuất, kinh doanh. 
Phụ nữ có vai trò đặc biệt quan trọng 
trong xây dựng gia đình, lưu giữ, truyền 
lại các giá trị văn hóa truyền thống. Bằng 
tình yêu thương và trách nhiệm, phụ nữ 
luôn giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa 
truyền thống gia đình, cùng chồng chăm 
sóc, nuôi dạy con, xây dựng gia đình hòa 
thuận, hạnh phúc. Các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cộng 
đồng luôn có bóng dáng và sự đóng góp 
của phụ nữ. 
Trong công tác bảo vệ môi trường, xây 
dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - 
đẹp, chị em phụ nữ luôn tích cực thực 
hiện sạch nhà - sạch bếp - sạch ngõ, dọn 
dẹp vệ sinh, trồng hoa, cây xanh trên các 
tuyến đường thôn, xóm; tham gia nhiệt 
tình vào các tổ phụ nữ thu gom rác thải, 
giảm sử dụng túi ni long qua mô hình 
“Dùng làn đi chợ”, “Nhà tôi xanh - sạch - 
đẹp”; bảo vệ môi trường sống bằng “Hộ 
gia đình không chăn nuôi gia súc dưới 
gầm sàn”, “Phụ nữ sản xuất sạch, tiêu 
dùng sạch”, “Ngày thứ 7, chủ nhật 
xanh”... 

Nam Du 
(Báo Pháp luật & Xã hội) 

 
 
 
 
 
 

Phụ nữ là nguồn nhân lực quan trọng trong hiện đại hóa 
nông thôn 
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 “Nông thôn mới (NTM) đã làm thay đổi 
nhận thức của đa số người dân. Từ chỗ 
số đông còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào 
sự đầu tư của Nhà nước đã chuyển sang 
chủ động, tham gia tích cực vào xây 
dựng NTM, tạo thành phong trào sôi 
động rộng khắp”  

 
Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 
NTM tỉnh, giai đoạn 2010-2020, ngay 
sau khi thành lập, Đảng bộ huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước đã xây dựng nghị 
quyết phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015-
2020 xây dựng 5 xã đạt chuẩn NTM. Qua 
rà soát, đánh giá theo các tiêu chí NTM 
vào đầu tháng 12-2015, bình quân mỗi 
xã trong huyện mới đạt 10/19 tiêu chí. 
Trên cơ sở đó, hằng năm, UBND huyện 
đều xây dựng đề án trình HĐND huyện 
thông qua làm cơ sở triển khai và tập 
trung các nguồn lực của Nhà nước kết 
hợp với nguồn đóng góp của nhân dân, 
doanh nghiệp thực hiện. 
Nâng cao nhận thức người dân 
Muốn xây dựng NTM thành công thì 
tuyên truyền, vận động vẫn là nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu. Vì vậy, những năm 
qua, các ngành chức năng và địa phương 
trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền  
 
 
 

 
 
 
xây dựng NTM bằng nhiều hình thức 
phong phú. 
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận 
động, người dân thấy rõ những lợi ích 
của chương trình mang lại nên tích cực 
tham gia. Đến nay, số tiêu chí bình quân 
các xã trong huyện đạt 16,4, tăng thêm 
6,49 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ. 
Vượt khó hướng tới huyện NTM 
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ 
huyện Phú Riềng đề ra mục tiêu tập trung 
tất cả nguồn lực ưu tiên đầu tư xây dựng 
NTM, góp phần nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần cho người dân; tạo kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ 
cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản 
xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp 
với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển 
nông thôn với đô thị…  
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đưa 5 xã còn 
lại về đích NTM; huyện đạt chuẩn NTM. 
Đồng thời, cơ bản hoàn thành các công 
trình thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát 
triển sản xuất và đời sống của người dân 
nông thôn, như: giao thông, điện, nước 
sinh hoạt, trường học, trạm y tế; tạo 
nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm 
ổn định cho nhân dân; khuyến khích phát 
triển chuỗi sản xuất, mô hình sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… 

Lâm Phương 
(Báo Bình Phước Online) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phú Riềng hướng đến huyện nông thôn mới 
 

 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 
 

 

 

 

 

 


