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Triển khai Chương trình OCOP
tại miền Trung và Tây Nguyên
Chương trình mỗi xã một sản phẩm
(OCOP) được xem là hướng đi đúng đắn
để phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng phát huy nội lực và nâng cao giá trị.

Ngày 2/7, tại Kon Tum, Văn phòng Điều
phối nông thôn mới Trung ương (Bộ NNPTNT) tổ chức lớp tập huấn triển khai
Chương trình OCOP năm 2020 khu vực
miền Trung và Tây Nguyên. Thứ Trưởng
Bộ NN-PTNN Trần Thanh Nam chủ trì lớp
tập huấn.
Chương trình OCOP được xem là một giải
pháp phù hợp với điều kiện khu vực nông
thôn Việt Nam, tạo động lực mới cho phát
triển kinh tế khu vực nông thôn, góp phần
thực hiện thành công Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

phẩm; hỗ trợ các khâu: đào tạo, tập huấn,
hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học
công nghệ, hỗ trợ tín dụng, xây dựng
thương hiệu, xúc tiến thương mại và
quảng bá sản phẩm. Hiện nay, có 62/63
tỉnh, thành phố đã phê duyệt, triển khai đề
án kế hoạch thực hiện Chương trình
OCOP. Đến tháng 6/2020, cả nước đã có
1.760 sản phẩm được đánh giá, phân hạng
và có Quyết định công nhận. Định hướng
đến năm 2030, cả nước có khoảng 4.800
sản phẩm được xếp hạng.
Thứ Trưởng Trần Thanh Nam cho biết,
Chương trình OCOP mới chỉ khơi dậy tiềm
năng, thế mạnh các sản phẩm đặc sản của
địa phương, chưa mở rộng và phát triển
sản phẩm ra tầm quốc gia, quốc tế. Trong
thời gian tới cần phải mở rộng, phát triển
ngành nghề nông thôn ra phạm vi cả nước
để mở rộng thị trường, tạo nền tảng vững
chắc để phát triển kinh tế, góp phần xây
dựng nông thôn mới trên phạm vi cả
nước. Để đạt được điều đó, Thứ trưởng
Trần Thanh Nam đưa ra 3 yêu cầu của
Chương trình OCOP. Theo đó, các địa
phương cần phải phát huy tiềm năng, lợi
thế để tạo ra các sản phẩm đặc sản có giá
trị cao; phát huy sức sáng tạo và sức mạnh
cộng đồng của địa phương nhằm tạo nên
những sản phẩm có giá trị cộng đồng; thực
hiện liên kết theo chuỗi giá trị để phát
triển sản phẩm hàng hóa.

Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát
triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông
nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa
phương theo chuỗi giá trị. Chương trình
do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh
Tuấn Anh - Đăng Lâm
nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể
(Báo Nông nghiệp Việt Nam)
thực hiện. Trong đó, Nhà nước đóng vai
trò kiến tạo, ban
hành khung
pháp
lý và sách khuyến khích
Hiệu
quả từ
chính
chính sách để định hướng phát triển các
dựng
nông thôn mới
vùng sản xuất hàng hoá, xây
dịch vụ;
quản lý
và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản
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Để tạo nguồn lực trong tổ chức thực hiện,
bên cạnh huy động sức dân, HĐND tỉnh
Lào Cai khóa XV đã ban hành nhóm nghị
quyết thuộc lĩnh vực xây dựng nông thôn
thôn mới; qua đó, tạo cơ chế chính sách
đồng bộ, hiện thực hóa Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa
bàn.

Là địa phương có xuất phát điểm thấp, do
đó, chủ trương xây dựng nông thôn mới
tại xã Bản Phố, huyện Bắc Hà gặp rất nhiều
khó khăn liên quan đến nguồn lực đầu tư.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, nhiệm kỳ
2016 - 2021, HĐND tỉnh Lào Cai đã ban
hành nhiều Nghị quyết quan trọng về xây
dựng nông thôn mới. Trong đó có Nghị
quyết số 50 ban hành quy định về chính
sách đầu tư xây dựng đường giao thông
nông thôn gắn với xây dựng nông thôn
mới; Nghị quyết số 86 ban hành quy định
điều chỉnh chính sách đầu tư xây dựng
đường giao thông nông thôn

gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Nghị
quyết số 13 về nâng cao chất lượng, hiệu
quả việc thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là Nghị
quyết số 21 ban hành quy định về cơ chế
hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu thực hiện
Chương trình xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh
Lào Cai. Các nghị quyết trên là cơ sở để
tỉnh, ngành chức năng bố trí, cân đối
nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống giao
thông nông thôn. Qua đó, tạo cơ chế, chính
sách, nguồn lực cho việc đẩy nhanh tiến
độ thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là những
tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ sở hạ
tầng thiết yếu.
Có thể nói, Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào
Cai khóa XV liên quan đến Chương trình
xây dựng nông thôn mới là thiết thực và
rất phù hợp. Nhóm nghị quyết này được
triển khai đồng bộ đã tạo nguồn lực quan
trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ cũng
như nâng cao chất các tiêu chí xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Kết quả
là hết năm 2019, toàn tỉnh có 51 xã đạt
chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 14,45
tiêu chí/xã. Ước hết năm 2020, toàn tỉnh
có 55 xã hoàn thành xây dựng nông thôn
mới, bằng 110% Đề án số 01 của Tỉnh ủy
về Tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp
tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.
Phương Liên
(Laocaitv.vn)

Hướng tới nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
3

Bình Dương đặt ra mục tiêu duy trì, giữ
vững kết quả của các xã đạt chuẩn nông
thôn mới (NTM) giai đoạn trước, đẩy
mạnh phát triển NTM nâng cao, kiểu mẫu.
Định hướng giai đoạn kế tiếp sẽ là phát
triển ổn định, bền vững, hướng tới NTM
giàu có, văn minh và hiện đại.

nghèo bền vững; tăng cường triển khai
chương trình mỗi xã một sản phẩm, phát
triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng
NTM. Ngành chăn nuôi của tỉnh cũng
đang tiếp tục phát triển và chuyển dịch
theo hướng tăng dần các loại giống, vật
nuôi có giá trị kinh tế cao; nhiều mô hình
chăn nuôi trang trại theo hướng công
nghiệp tạo ra khối lượng hàng hóa lớn,
chất lượng cao. Hiện hơn 70% tổng đàn
heo, gà đều được đầu tư theo quy mô
trang trại công nghiệp và ứng dụng công
nghệ cao.
Ông Phạm Văn Bông, Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết
nhờ đặt ra mục tiêu đúng hướng nên sản
xuất trên các lĩnh vực của ngành nông
nghiệp tiếp tục phát triển theo đúng định
hướng, quy trình sản xuất tiên tiến, thân
thiện với môi trường được nhân rộng.
Nhiều nông hộ, trang trại đã chủ động
ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật
trong sản xuất. Trên địa bàn tỉnh có 167
hợp tác xã, trong đó có nhiều mô hình
hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị
hoạt động hiệu quả, được mở rộng đầu
tư, kinh doanh góp phần tạo việc làm,
tăng thu nhập cho người dân.
Hướng tới nông thôn kiểu mẫu
Mục tiêu chung của Chương trình xây
dựng NTM là tiếp tục xây dựng kết cấu hạ
tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại;
dân trí ngày càng được nâng cao, môi
trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống
chính trị được giữ vững; đời sống vật chất
và tinh thần của người dân nông thôn
ngày càng nâng cao.
Thoại Phương

Sản xuất bền vững
Mục tiêu đến năm 2025, Bình Dương sẽ
được Thủ tướng Chính phủ công nhận
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM,
50% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% xã
đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Các công trình
hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện nước,
trường học, trạm y tế) bảo đảm tính kết
nối, liên thông và ứng phó với biến đổi khí
hậu; chất lượng cuộc sống của cư dân
nông thôn được nâng cao, thu nhập bình
quân đầu người tăng ít nhất 1,8 lần so với
năm 2020. Để đạt những mục tiêu quan
trọng trên, các xã đạt chuẩn NTM trong
tỉnh luôn chú trọng phát triển nông
nghiệp bền vững. Các địa phương đã đẩy
mạnh triển khai tái cơ cấu ngành nông
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản
xuất gắn với xây dựng NTM. Trong đó, ưu
tiên phát triển thế mạnh của các khu vực
về cây ăn trái, rau, cây dược liệu, cây đặc
sản, chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, lâm
nghiệp… Cùng vớiMỹ
đó, Xuyên
sản xuất đạt
nôngchuẩn
nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ; chú
trọng phát triển lâm nghiệp gắn với giảm

(Báo Bình Dương Online)

huyện NTM

Sau 10 năm nỗ lực, đến nay huyện Mỹ
Xuyên (Sóc Trăng) đã có 10/10 xã
được công nhận nông thôn mới
Ông Đặng Văn Phương, Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên, cho biết:
Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG)
xây dựng nông thôn mới huyện Mỹ Xuyên
đã đạt được những kết quả đáng ghi
nhận. Kinh tế xã hội có bước phát triển
khá, diện mạo nông thôn có sự chuyển
biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần
của nhân dân được nâng lên đáng kể; tình
hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn
định, hệ thống chính trị ngày càng vững
mạnh.
Thu nhập bình quân đầu người năm 2011
chỉ đạt 22 triệu đồng/năm, thì đến cuối
năm 2019 là 48,120 triệu đồng, tăng hơn
gấp đôi sau 8 năm.
Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông
thôn luôn được huyện được quan tâm
hàng đầu. Đặc biệt là Đề án Tái cơ cấu
ngành nông nghiệp gắn với xây dựng
nông thôn mới luôn thực hiện có hiệu
quả. Hơn 9 năm qua, các xã đã chủ động,
tích cực thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu
ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao
giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn
với xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm
là bố trí khung mùa vụ phù hợp, cơ cấu

sản xuất. Đồng thời, tăng cường ứng dụng
khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào
sản xuất một cách đồng bộ, hiệu quả,…Tại
10/10 xã, đã hình thành nhiều mô hình
kinh tế đã đem lại hiệu quả kinh tế cao
cho người nông dân.
Qua 10 năm triển khai Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay,
huyện Mỹ Xuyên đã đạt được nhiều kết
quả đáng ghi nhận: Năm 2019, tỷ lệ hộ
nghèo của huyện chỉ còn lại 1,97% (năm
2011 là 27,63%); 10/10 xã trên địa bàn
huyện đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi; 10/10
xã, có tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên,
an toàn từ các nguồn là 34.000/34.373
hộ, đạt tỷ lệ là 98,92%; 100% ấp trên địa
bàn 10/10 xã.
Trọng Linh
(Báo Nông nghiệp Việt Nam)

Bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

giống cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng
năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả
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Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban
hành kế hoạch tổ chức xây dựng mô hình
bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền
thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn
với xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh:
Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Phú Thọ, Điện
Biên, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Phước.

Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong
phong trào xây dựng nông thôn mới tại
tỉnh huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; Câu lạc
bộ Văn hóa dân tộc Mường trong phong
trào xây dựng nông thôn mới tại huyện
Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; chế tác và trình
diễn đàn tính dân tộc Thái gắn với bảo
tồn, phát huy văn hóa truyền thống trong
phong trào xây dựng nông thôn mới tại
huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu; bảo tồn,
phát huy nghệ thuật "múa xòe, múa sạp"
dân tộc Thái trong phong trào xây dựng
nông thôn mới tại tỉnh huyện Tuần Giáo,
tỉnh Điện Biên; Câu Lạc bộ Cồng chiêng
dân tộc K'ho gắn với bảo tồn, phát huy
phục vụ phát triển du lịch trong phong
trào xây dựng nông thôn mới tại huyện
Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng; Câu Lạc bộ
hát dân ca Thái phục vụ phát triển du lịch
trong phong trào xây dựng nông thôn
mới tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An;
đan lát truyền thống của người Khmer
trong phong trào xây dựng nông thôn
mới tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Kế hoạch được ban hành nhằm xây dựng,
nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo
tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền
thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân
tộc trong xây dựng nông thôn mới; tổ
chức các hoạt động bảo tồn, phát huy văn
hóa truyền thống, các phong trào văn hóa,
văn nghệ vui tươi, lành mạnh, loại bỏ
những hủ tục lạc hậu, tăng cường tinh
thần đoàn kết cộng đồng, xây dựng, phát
triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm
đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới,
hội nhập, phát triển đất nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ
Văn hóa dân tộc phối hợp cùng các cơ
quan, đơn vị, địa phương tổ chức khảo
sát, đánh giá kết quả hoạt động của các
mô hình có hiệu quả về bảo tồn, phát huy
bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của
từng vùng, miền, dân tộc trong phong
trào xây dựng nông thôn mới ở một số địa
phương. Các mô hình đó phải phù hợp với
đời sống văn hóa, phong tục tập quán của
địa phương, gắn kết các hoạt động bảo
tồn và phát triển các giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của từng vùng,
miền, các dân tộc với Chương trình xây
dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế,
du lịch ở địa phương…
Theo kế hoạch trong năm 2020 sẽ phối
hợp tổ chức triển khai 8 mô hình bảo tồn,
phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống
tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với
xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc.
Cụ thể, các mô hình được xây dựng là:
(Báo Tin tức.vn)
nghề thêu, dệt thổ cẩm của người Dao Đỏ
gắn với bảo tồn, phát huy xây dựng sản
phẩm phục vụ phát
du lịch
trong
Kontriển
Plông
xây
dựng nông thôn mới
phong trào xây dựng nông thôn mới tại
từtỉnh
nền
nông nghiệp hữu cơ
huyện Hoàng Su Phì,
Hà tảng
Giang; bảo
tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc
Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
(NTM), diện mạo nông thôn và đời sống
của người dân Kon Plông (tỉnh Kon Tum)
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đã thay đổi rõ rệt. Địa phương được ví
như “Đà Lạt thứ hai”ngày càng xanh
mướt với những vườn cây ăn trái theo
hướng VietGAP, những mô hình nông
nghiệp hữu cơ của đồng bào các dân tộc,
trong đó có thành viên các tổ hợp tác,
HTX trên địa bàn.

Chú trọng tiêu chí sản xuất
Nhờ biết tận dụng thế mạnh về du lịch
sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao mà huyện Kon Plông đã dần
tháo gỡ những khó khăn, thách thức
trong xây dựng NTM. Đến cuối năm 2019,
huyện Kon Plông đã thành lập được một
khu nông nghiệp công nghệ cao với diện
tích 170ha; xây dựng hồ sơ đề nghị công
nhận một vùng nông nghiệp công nghệ
cao sản xuất rau, hoa, củ, quả, cá nước
lạnh với diện tích
3.271ha; triển khai dồn đổi tích tụ đất
nông nghiệp để xây dựng cánh đồng lớn
phát triển nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao.

hình
“Tếthợp
quân
LanMô
tỏa các
mô hình
tác

Nắm bắt thị trường, xu hướng phát triển
và tận dụng những lợi thế về khí hậu,
thiên nhiên ưu đãi, một số HTX trên địa
bàn huyện Kon Plông đang chú trọng ứng
dụng công nghệ, sản xuất hữu cơ cho ra
sản phẩm sạch, đồng thời liên kết phát
triển vùng nguyên liệu đi sâu vào chế
biến sản phẩm… nhằm góp phần bảo vệ
môi trường.
Điển hình như HTX Nông nghiệp và Dịch
vụ thương mại Trường Tiến Măng Đen
(xã Măng Cành) đã liên kết với người dân
trên địa bàn xã phát triển các loại cây
dược liệu, nhằm đảm bảo nguồn nguyên
liệu và đi sâu vào chế biến sản phẩm từ
dược liệu.
Hiện nay, ngoài việc tập trung sản xuất
rau sạch, HTX còn chú trọng đào tạo,
chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người
dân tại chỗ và mong muốn liên kết phát
triển thêm diện tích. Theo đó, HTX sẽ
hướng dẫn kỹ thuật, trồng, chăm sóc và
bao tiêu thu mua toàn bộ sản phẩm giúp
bà con có thu nhập ổn định, vươn lên ổn
định cuộc sống.
Đức Nguyễn
(Thời báo Kinh Doanh)

- dân” góp sức xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh
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Thực hiện mô hình “Tết quân - dân” năm
2020, từ đầu năm 2020 đến nay, nhiều
đơn vị như: huyện Cao Lãnh, Tam Nông,
Châu Thành, Tháp Mười và TP.Cao Lãnh
đã chủ động xây dựng kế hoạch, tiến hành
thực hiện lễ phát động “Tết quân – dân”.
Các đơn vị đã vận dụng sáng tạo các hình
thức tuyên truyền, vận động, được các
ngành, các cấp và Nhân dân tích cực
hưởng ứng tham gia thực hiện với nhiều
hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đền
ơn đáp nghĩa..., góp sức cùng chính quyền
địa phương xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh.

Thông qua hoạt động “Tết quân – dân”, đã
tiến hành cất mới 68 căn nhà, sửa chữa
10 căn cho hộ nghèo, khó khăn, gia đình
chính sách; khắc phục sạt lở, thi công hơn
6,128km đường giao thông nông thôn;
xây mới, sửa chữa 7 cầu nông thôn; phát
quang, trồng hoa kiểng, trồng cây tạo
cảnh quan môi trường 5km đường nông
thôn.
Mô hình “Tết quân – dân” của huyện đã
đạt nhiều kết quả thiết thực. Từ đó, góp
phần cùng với địa phương thực hiện
thắng lợi cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”; mô hình cộng đồng dân cư “Chung
sức xây dựng nông thôn mới”. Các hoạt
động “Tết quân – dân” được Ban Chỉ huy
Quân sự huyện phối hợp với các ban,
ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện
giản dị, gần gũi đã củng cố thêm mối quan

hệ đoàn kết gắn bó quân – dân, tăng
cường giáo dục truyền thống cho bộ đội
và thế hệ trẻ”.
Theo Ban Chỉ đạo 1182 tỉnh, việc thực
hiện mô hình “Tết quân – dân” được cả hệ
thống chính trị và Nhân dân đồng tình,
hưởng ứng tích cực. Dưới sự lãnh đạo, chỉ
đạo của cấp ủy, sự vào cuộc mạnh mẽ của
chính quyền, sự tham gia tích cực trong
công tác tuyên truyền, vận động của Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội các cấp đã thu hút các nguồn lực trong
và ngoài tỉnh đóng góp tài chính và nhân
lực.
Từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm
của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên,
hội viên trong việc chấp hành thực hiện
các chủ trương, nghị quyết của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm
lo lợi ích của Nhân dân. Từ đầu năm 2020
đến nay, mô hình “Tết quân – dân” đã
được thực hiện 21 xã của 12 huyện, thị xã,
thành phố. Các công trình, phần việc
được triển khai phát động thực hiện kịp
thời, đồng bộ gắn với thực hiện Chương
trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh, chương trình an sinh xã hội;
thể hiện trách nhiệm của hệ thống chính
trị, lực lượng vũ trang trong công tác dân
vận. Đồng thời xây dựng, phát triển mối
quan hệ giữa lực lượng vũ trang với các
ngành, địa phương và Nhân dân ngày
càng gắn bó chặt chẽ hơn, góp phần lan
tỏa tinh thần “Tự lực - chăm chỉ - hợp tác”
trong cộng đồng dân cư.
Lê Thanh
(Báo Đồng Tháp)

Vai trò của Đảng trong xây
Thành phố Sông Công,

Đối với thành phố công nghiệp như Sông
Công, trong những năm qua, mục tiêu

phát triển kinh tế từ nông nghiệp không
được đề cao. Tuy nhiên, chương trình xây
dựng nông thôn mới ở Sông Công vẫn đạt
được kết quả rất đáng tự hào. Thành tựu
trong xây dựng nông thôn mới mà TP
Sông Công đạt được ngoài sự vào cuộc
tích cực của cả hệ thống chính trị còn có
vai trò quan trọng trong công tác lãnh
đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố.

Bước vào nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ
thành phố đã đề ra Nghị quyết phấn đấu
xây dựng cơ cấu kinh tế đến năm 2020
theo hướng tập trung phát triển công
nghiệp, xây dựng, đưa lĩnh vực này chiếm
tỷ trọng 75%, ngành thương mại dịch vụ
chiếm 20%, ngành nông, lâm nghiệp và
thủy sản chỉ chiếm tỷ trọng 5%. Tuy
nhiên, nhiệm kì vừa qua, Chương trình
xây dựng nông thôn mới ở Sông Công lại
đạt được thành tựu rất đáng tự hào. Đánh
giá một cách khách quan, bên cạnh sự
phát triển vượt bậc trong lĩnh vực công
nghiệp, đô thị, thì lĩnh vực nông nghiệp đã
được Đảng bộ thành phố chỉ đạo chuyển
dần sang một nền nông nghiệp sản xuất
theo hướng hàng hóa. Đề án Tái cơ cấu
ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao
giá trị gia
tăng và phát triển bền vững được Đảng
bộ thành phố coi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt
cho các hoạt động nông nghiệp phát triển.
Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện
đại đã được nông dân mạnh dạn áp dụng;
đưa Sông Công trở thành địa phương đầu
tiên trên địa bàn toàn tỉnh hoàn thành
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Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng
nông thôn mới.
Đến nay, thành phố Sông Công đang tự tin
bước những bước đi vững chắc trên con
đường xây dựng nông thôn mới kiểu
mẫu. Bằng sự vào cuộc của cả hệ thống
chính trị, sự đồng thuận cao trong nhân
dân, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây
dựng nông thôn mới vào năm 2018.
Điểm nhấn của Đảng bộ thành phố Sông
Công đó là xác định: khi tỷ trọng cơ cấu
kinh tế nông nghiệp thu hẹp nhường chỗ
cho công nghiệp xây dựng thì đã nhanh
chóng chuyển hướng xây dựng nền nông
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Đề
án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát
triển bền vững đã đi đúng hướng để đạt
được những thành công đáng ghi nhận.
Chính điều đó đã góp phần không nhỏ
trong việc củng cố niềm tin của người dân
với Đảng, đồng lòng, nhất trí với các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước để xây dựng
nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống
của người dân ngày càng được nâng
cao./.
Ngọc Quang
(Báo Thái Nguyên Online)

Xây dựng nôn
và Phát triển đ
Trong 6 tháng đầu năm 2020, thị xã
Long Mỹ (Hậu Giang) đã huy động
nguồn lực đầu tư, hỗ trợ xây dựng
nông thôn mới (NTM) với trên 22 tỷ
đồng

quyết việc làm cho lao động 6 tháng đầu
năm đã mở 4/8 lớp dạy nghề phi nông
nghiệp. Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền
về công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, bình
đẳng giới.
Nông nghiệp đô thị vệ tinh

Thay đổi từng ngày trên quê hương
Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2020, TX
Long Mỹ đã triển khai được 162 cuộc vận
động với 5.896 lượt người tham dự. Nhờ
đó, người dân hiểu rõ được ý nghĩa và
tầm quan trọng của Chương MTQG xây
dựng NTM và chủ động đóng góp tiền của,
ngày công. Đặc biệt, bà con luôn sẵn sàng
hiến đất chung tay xây dựng NTM cùng
với chính quyền địa phương.
Làm tốt công tác an sinh xã hội
Bên cạnh đó, TX Long Mỹ cũng thực hiện
tốt các chế độ đền ơn đáp nghĩa cho gia
đình chính sách, người có công, hộ nghèo,
cận nghèo và đối tượng Bảo trợ xã
hội (BTXH). Quan tâm chăm lo thực hiện
tốt các chế độ cho gia đình chính sách, hộ
nghèo và các đối tượng BTXH trong các
dịp lễ, tết.

Thời gian qua, TX Long Mỹ xác định đúng
trọng tâm, trọng điểm trong phát triển
kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp gắn
với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông
thôn, xây dựng NTM và phát triển đô thị
vệ tinh. Lồng ghép và sử dụng hiệu quả
các chương trình Mục tiêu Quốc gia như
nước sạch và vệ sinh môi trường nông
thôn, dạy nghề, y tế, giáo dục… gắn với
xây dựng NTM.
Trong 6 tháng đầu năm đã cải tạo 1,2 ha
34 hộ đạt 20%. Hiện nay, công tác cải
tạo vườn
có
giá
trị
kinh
tế
thấp với diện tích còn lại là 6 ha. Vụ lúa
đông xuân năm 2020, TX đã thu hoạch
hơn 10 ngàn ha so với cùng kỳ tăng 24 ha.
Năng suất bình quân 7,65 tấn/ha, so với
cùng kỳ tăng 0,43 tấn/ha và đã xuống
giống vụ hè thu khoảng 10 ngàn ha.
Trọng Linh
(Báo Nông nghiệp Việt Nam)

Xây dựng nông thôn mới ở H
hoàn thành chỉ tiêu
Đồng thời, xây dựng một mô hình giảm
nghèo bền vững về trồng cây ăn quả nhân
rộng tại xã Long Trị, kinh phí trên 500
triệu đồng. Về công tác đào tạo nghề, giải
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Chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc
tiêu chí số 15 (tiêu chí về y tế) trong
chương trình xây dựng nông thôn mới
(NTM). Các xã đạt chuẩn NTM phải đảm

bảo tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt
hơn 85%.
Theo đánh giá từ Ban Điều phối NTM
thành phố, số người tham gia BHYT tại xã
Cẩm Thanh đạt 96,01%, tại xã Cẩm Hà đạt
96,05%.
Ông Nguyễn Hùng Linh - Chủ tịch UBND
xã Cẩm Thanh cho biết: “Địa phương đã
triển khai nhiều hình thức tuyên truyền
nhằm đưa chính sách BHYT đến với
người dân thông qua hệ thống đài truyền
thanh của xã, công tác cổ động trực quan,
vận động trực tiếp qua các cuộc họp tổ
dân cư cũng như tuyên truyền về xây
dựng NTM. Đồng thời, địa phương luôn
tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân
phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và
nâng cao thu nhập, từ đó người dân có đủ
điều kiện để tham gia chính sách BHYT.
Đến nay, Ban điều phối NTM thành phố
đã hoàn thiện hồ sơ để gửi tỉnh công nhận
xã đạt chuẩn NTM trước tháng 9 năm nay.
Như vậy đến nay, các xã Cẩm Hà, Cẩm
Thanh, Tân Hiệp và Cẩm Kim đều đạt tiêu
chí số người tham gia BHYT trong việc
xây dựng xã NTM và xã NTM

nâng cao. Đặc biệt, để vận động người dân
tham gia BHYT đạt hơn 85% (đối với xã
NTM) và hơn 95% (đối với xã NTM nâng
cao), Phòng GD-ĐT thành phố đã triển
khai hiệu quả nhiều biện pháp nhằm đưa
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chính sách BHYT đến các trường học, vận
động phù hợp với điều kiện của từng cấp
học để học sinh các trường tiểu học và
THCS tham gia BHYT trong từng năm học.
Mỹ Lệ
(Báo Quảng Nam online)

PHÒNG
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