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Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký 
quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 
23/6/2020 công nhận thành phố Hà 
Giang, tỉnh Hà Giang hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. 

 
UBND tỉnh Hà Giang có trách nhiệm công 
bố và khen thưởng theo quy định, chỉ 
đạo thành phố Hà Giang tiếp tục duy trì 
và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú 
trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường 
để đảm bảo tính bền vững trong xây 
dựng nông thôn mới.  
Sau gần 10 năm triển khai xây dựng 
nông thôn mới ở thành phố Hà Giang, bộ 
mặt nông thôn đã có nhiều đổi thay rõ 
nét, đời sống vật chất, tinh thần của 
người dân không ngừng được nâng cao, 
đặc biệt là về thu nhập. Thành phố Hà 
Giang đã chú trọng phát triển các mô 
hình sản xuất, kinh doanh - dịch vụ tổng 
hợp. Đặc biệt ở khu vực nông thôn đã 
triển khai phát triển, nhân rộng nhiều 
mô hình chăn nuôi theo quy mô gia trại, 
bán trang trại; mô hình chăn nuôi vịt bầu 
cổ ngắn thương phẩm tại thôn Tân Tiến, 
xã Phương Độ với 20 hộ dân tham gia,  
 
 

 
 
 
 
quy mô 2.000 con/lứa, doanh thu 440 
triệu đồng; mô hình nuôi lợn, gà thương 
phẩm tại thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường  
quy mô 250 con lợn thịt và 2.500 con 
gà/lứa với tổng doanh thu trên 1,6 tỷ 
đồng/năm. 
Cùng với việc xây dựng, nhân rộng các 
mô hình kinh tế tổng hợp, thành phố Hà 
Giang đã chỉ đạo tập trung phát triển, 
củng cố các hợp tác xã (HTX) điển hình 
như HTX sản xuất và phân phối bánh 
chưng gù bà Dung, thôn Bản Tùy, xã 
Ngọc Đường, với 40 thành viên tham gia, 
doanh thu bình quân đạt 1,2 tỷ 
đồng/năm, lợi nhuận 412 triệu 
đồng/năm và đã giải quyết việc làm cho 
50 - 70 lao động địa phương với mức thu 
nhập bình quân của các thành viên đạt 
4,25 triệu đồng/người/tháng; HTX chế 
biến chè Hòa An, thuộc tổ 9, xã Phương 
Độ, lĩnh vực hoạt động là sản xuất chế 
biến chè đen và chè vàng với 8 thành 
viên tham gia, sản lượng đạt 50 tấn/năm 
và đã giải quyết việc làm cho 30 lao động 
địa phương với mức thu nhập đạt 5 - 7 
triệu đồng/người/tháng... 
Mức thu nhập bình quân đầu người của 
thành phố Hà Giang hết năm 2019 đạt 
52,68 triệu đồng/năm; riêng đối với thu 
nhập bình quân theo đầu người của 
người dân 3 xã Ngọc Đường, Phương 
Thiện, Phương Độ đạt 35,89 triệu 
đồng/năm (mức chuẩn quy định 33 triệu 
đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo không 
thuộc bảo trợ xã hội năm 2019 của 3 xã 
trên thấp hơn mức quy định (12%)... 

Minh Hiển 
(Chinhphu.vn) 
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Giữ vai trò chủ lực trong thực hiện cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã có 
nhiều việc làm hay, mô hình hiệu quả 
thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân 
tham gia, góp phần hoàn thành một số 
tiêu chí nông thôn mới. 

 
Giảm nghèo bền vững 
Thời gian qua, Mặt trận các cấp trong 
tỉnh đã vận động các tầng lớp nhân dân 
tích cực tham gia các phong trào thi đua 
phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hay giúp 
nhau về vốn, giống, kinh nghiệm sản 
xuất mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện 
mô hình đang phát huy hiệu quả, từng  
bước trao cơ hội thoát nghèo cho người 
dân nơi đây.  
Cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí… 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 
được Mặt trận các xã, phường, thị trấn, 
nhất là Ban công tác Mặt trận thôn, khu 
phố cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí về 
xây dựng nông thôn mới vào sửa đổi, bổ  
 
 
 
 

 
 
 

sung nội dung quy ước, hương ước ở 
khu dân cư. Thông qua triển khai xây 
dựng gia đình văn hóa, thôn, khu phố 
văn hóa ở cộng đồng dân cư; tổ chức các  
buổi họp dân bàn các nội dung: Xây 
dựng đường giao thông nông thôn, triển 
khai xây dựng các mô hình đảm bảo tiêu 
chí về giao thông, thủy lợi, môi trường, 
cơ sở vật chất văn hóa, an ninh trật tự... 
Đối với tiêu chí xây dựng nông thôn mới 
chưa đạt ở từng địa phương, đã được Ủy 
ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động 
lựa chọn, xây dựng nội dung tuyên 
truyền, vận động nhân dân tích cực cùng 
Nhà nước thực hiện hoàn thành những 
tiêu chí được địa phương đăng ký đạt 
trong năm 2020. 
Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh, chương trình xây dựng nông 
thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh” đã khơi dậy và phát 
huy nội lực của nhân dân trên các lĩnh 
vực. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng 
tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, 
đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, ngày 
càng nhiều hộ dân tự nguyện góp tiền, 
ngày công lao động để xây dựng, cải tạo 
nâng cấp các công trình giao thông, thủy 
lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... 
góp phần hoàn thành một số tiêu chí 
nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo 
nông thôn ngày càng khang trang, sạch 
đẹp hơn. 

Thanh Thủy 
(Báo Bình Thuận Online) 

 
 
 
 
 

 

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 
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Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), 
đến nay huyện Hiệp Đức có 6/10 xã đạt 
chuẩn NTM. Để tạo được sự đồng thuận 
trong nhân dân, có đóng góp không nhỏ 
của đội ngũ Đài Truyền thanh - truyền 
hình huyện (nay là Trung tâm Văn hóa - 
thể thao - truyền thanh). 

 
Bắt tay vào xây dựng NTM, Ban chỉ đạo 
NTM huyện Hiệp Đức xác định việc đầu 
tiên phải làm là tập trung đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp 
nhân dân tham gia, làm cho người dân 
hiểu rõ vai trò chủ thể trong xây dựng 
NTM, lấy nội lực làm căn bản. 
Chuyên mục “Nông nghiệp - nông dân và 
NTM” đã phát sóng hàng nghìn lượt tin 
bài. Qua đó phổ biến chủ trương về xây 
dựng NTM từ Trung ương đến địa 
phương; thông tin ý kiến của lãnh đạo 
địa phương về một số khó khăn, vướng 
mắc cần tháo gỡ; những biện pháp kích 
cầu, tổ chức sản xuất hiệu quả, thu hút 
đầu tư; tuyên truyền công tác giải phóng 
mặt bằng, hiến đất làm đường... 
Bên cạnh đó, trung tâm chủ động xây 
dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng 
tuần, tháng và theo chủ điểm yêu cầu 
của Ban điều phối chương trình NTM 

huyện. Trung tâm phân công các phóng 
viên, biên tập viên phụ trách theo dõi 
sâu sát cơ sở, phản ánh kịp thời những 
cách làm hay, sáng tạo, sự đóng góp tích 
cực của các tập thể, cá nhân, tạo sức lan 
tỏa trong cộng đồng về phong trào thi 
đua xây dựng NTM. 
Để có nhiều tin bài sinh động, đội ngũ 
trung tâm đã không quản ngại khó khăn, 
bám sát cơ sở tác nghiệp. Từ đó, chuyển 
tải đầy đủ thông tin đến các thôn xóm, xã 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số. Từ việc tổ chức lấy ý kiến 
rộng rãi trong nhân dân về đề án xây 
dựng NTM, công tác quy hoạch đến việc 
cổ vũ, động viên, biểu dương các điển 
hình tiên tiến... đều được cập nhật phản 
ánh nhanh nhạy, đa chiều, mang lại hiệu 
ứng rõ rệt, phục vụ đắc lực cho công tác 
xây dựng NTM của địa phương. 
Việc chuyển tải thông tin qua hệ thống 
truyền thanh từ huyện đến cơ sở thu hút 
sự quan tâm của đông đảo người dân, 
giúp người dân nhận thức rõ trách 
nhiệm, quyền lợi để chủ động tham gia. 
Người dân tự nguyện hiến đất, cây cối, 
vật kiến trúc, hoa màu trị giá hàng trăm 
triệu đồng, tham gia hàng nghìn ngày 
công để triển khai chương trình. Và 
“Cánh sóng truyền thanh” của Trung 
tâm Văn hóa - thể thao - truyền thanh 
Hiệp Đức thời gian qua thực sự trở 
thành người bạn đồng hành, góp phần 
làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng 
khởi sắc. 

Mai Văn 
(Báo Quảng Nam online) 

 

 

“Cánh sóng truyền thanh” góp phần xây dựng nông 

thôn mới 
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Thực tế ghi nhận ở Đồng Tháp cho thấy, 
Chương trình nông thôn mới (NTM) đã 
làm thay đổi diện mạo nông thôn tích 
cực, đời sống vật chất và tinh thần của 
người dân không ngừng được cải thiện. 

 
Nhiều cách làm hay 
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, những năm 
qua từ thực tiễn xây dựng NTM, các địa 
phương thống nhất quan điểm “nông 
nghiệp là sinh mạng, nông thôn là tương 
lai và nông dân phải được đào tạo 
chuyên nghiệp để cùng chung tay phát 
triển”. Từ đó, Tỉnh ủy, HĐND và UBND 
tỉnh đã có những chính sách, kế hoạch 
nhằm cung cấp kiến thức hội nhập cho 
nông dân với nhiều chuyên đề thiết thực, 
hướng người dân từ tư duy sản xuất 
nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông 
nghiệp. 
Đồng Tháp chú trọng phát triển và nâng 
cao chất lượng kinh tế tập thể, nhất là 
các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Cụ 
thể, muốn có HTX mạnh thì “tinh thần 
hợp tác” trong nông dân là then chốt; mà 
muốn bà con hợp tác trong làm ăn thì 
phải khơi gợi tinh thần hợp tác trong đời 
sống hàng ngày. Thế là Đồng Tháp thành 
lập mô hình “Hội quán nông dân” - một 
không gian cộng đồng linh hoạt để người 
dân thể hiện vai trò chủ thể trong tái cơ 
cấu nông nghiệp và xây dựng NTM. Hội 
quán không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức 

khoa học kỹ thuật trong sản xuất, mà còn 
là nơi kết nối tri thức, thông tin giữa các 
chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp 
với nông dân. Có thể nói, “Hội quán nông 
dân” và HTX đã góp phần thay đổi từ sản 
xuất nhỏ, manh mún, tự phát sang sản 
xuất quy mô lớn hơn nhằm giảm chi phí 
và nâng chất lượng sản phẩm. 
Giai đoạn năm 2016-2020, tổng vốn huy 
động trực tiếp cho chương trình xây 
dựng NTM ở Đồng Tháp hơn 97.317 tỷ 
đồng.  
Nâng chất nông thôn mới 
Phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 90% 
số xã đạt chuẩn NTM, trong đó 30% số 
xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 10% xã 
NTM nâng cao đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 
Ở cấp huyện, phấn đấu thêm 4 huyện đạt 
chuẩn NTM, 1 huyện đạt chuẩn NTM 
nâng cao. Thu nhập bình quân của người 
dân nông thôn cao gấp 1,6 lần so với 
năm 2020 (dự kiến thu nhập bình quân 
giai đoạn 2021-2025 đạt 89,1 triệu 
đồng/người/năm). Nguồn lực và khả 
năng huy động giai đoạn 2021-2015 dự 
kiến 2.605 tỷ đồng. 
Tới đây, Đồng Tháp sẽ bổ sung các cơ 
chế, chính sách về khuyến khích chuyển 
dịch cơ cấu nông nghiệp, tạo điều kiện 
để doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực 
nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển 
kinh tế nông thôn, sản xuất nông nghiệp 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp 
ứng nhu cầu thị trường. Khơi dậy phong 
trào thi đua xây dựng NTM từ gia đình 
đến xóm ấp, làng xã; phát triển các xã 
NTM nâng cao, kiểu mẫu; triển khai 
chương trình mỗi xã một sản phẩm… 

Huỳnh Lợi 
(Báo Sài Gòn Online) 

 
 

 

Khởi sắc nông thôn mới 
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Định hướng phát triển du lịch, khai thác 
các giá trị văn hoá của làng nghề truyền 
thống đã được xác định trong chủ 
trương phát triển kinh tế, xã hội, định 
hướng quy hoạch của nhiều tỉnh, thành 
phố vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH). 

 
Thay đổi cách thức khai thác các giá trị 
văn hoá nghề hiện nay đang tự phát, 
manh mún, không chú trọng phát triển 
các sản phẩm du lịch, coi du lịch là yếu tố 
“ăn theo” của phát triển nghề, tạo ra 
nhiều mâu thuẫn về môi trường, không 
gian giữa hoạt động sản xuất nghề và 
hoạt động du lịch. Nghiên cứu cũng đã 
đề xuất cách tiếp cận và giải pháp mới 
cho mô hình Làng nghề – Du lịch, nhằm 
khai thác hiệu quả các tiềm năng văn hoá 
của các làng nghề truyền thống vùng 
ĐBSH nhằm phát triển du lịch, góp phần 
phát triển kinh tế xã hội và xây dựng 
nông thôn mới. 
PGS.TS Phạm Hùng Cường cho biết: 
Nghiên cứu về vùng ĐBSH có khoảng 
7500 làng nghề truyền thống, trong đó 
có 1500 làng nghề với 11 nhóm nghề với 
300 làng được công nhận là làng nghề 
truyền thống.  
 
 
 
 
 

Các làng nghề truyền thống không chỉ có 
nghề mà hầu hết còn có nhiều giá trị 
về di sản kiến trúc, cảnh quan và các giá 
trị văn hoá phi vật thể khác. Đây thực sự 
là tiềm năng quý giá để các làng nghề 
phát triển du lịch, đóng góp vào phát 
triển kinh tế, bảo tồn các giá trị văn hoá. 
Đề án “Chương trình Quốc gia mỗi xã 
một sản phẩm – OCOP” định hướng đến 
năm 2020 phát triển mục tiêu có từ 80 – 
100 làng (bản) văn hoá du lịch đạt tiêu 
chuẩn từ 3- 5 sao.  
Theo đánh giá của các chuyên gia, nhà 
nghiên cứu, các công ty lữ hành tham gia 
hội thảo, Việt Nam có tiềm năng phong 
phú, đa dạng để phát triển loại hình du 
lịch làng nghề, du lịch di sản. Tuy nhiên, 
việc phát triển loại hình du lịch này hiện 
chưa tương xứng với tiềm năng; sản 
phẩm làng nghề tuy phong phú nhưng 
chưa có sản phẩm du lịch mang tính đặc 
trưng; hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ 
du lịch hạn chế… Vì thế, để phát triển 
loại hình làng di sản-du lịch và làng 
nghề-du lịch cần đẩy mạnh công tác 
quảng bá, xúc tiến nét đẹp văn hoá làng 
nghề, nét văn hóa cổ xưa của làng quê; 
đầu tư cơ sở hạ tầng và mở rộng dịch vụ 
phục vụ khách du lịch; tuyên truyền vận 
động người dân tại một số làng nghề, 
làng cổ gìn giữ nét văn hóa truyền thống 
của địa phương; xây dựng các sản phẩm 
làng nghề đặc trưng thu hút khách du 
lịch…/. 

Lương Thủy 
(Tạp chí Kiến trúc Việt Nam) 

 
 

 

 

 

Phát triển mô hình làng nghề - du lịch, làng di sản - du 

lịch trong khu vực ĐB sông Hồng tại Hưng Yên 
 

http://kientrucvietnam.org.vn/wp-content/uploads/2020/06/image0032.jpg
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Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban 
hành Quyết định 1662/QÐ-BVHTTDL về 
việc 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. 

 
Theo đó, 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 
được thực hiện tại các tỉnh: Lào Cai, Hà 
Giang, Lai Châu, Phú Thọ, Điện Biên, 
Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Phước. Kế 
hoạch nhằm mục đích tổ chức các hoạt 
động bảo tồn, phát huy văn hóa truyền 
thống và 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 và phát 
triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi 
mới, hội nhập và phát triển đất nước; 
Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của 
nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công 
tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa 
truyền thống tốt đẹp của các vùng miền, 
cộng đồng, dân tộc trong phong trào xây 
dựng nông thôn mới trên cả nước; Bảo 
tồn văn hóa truyền thống của đồng bào 
dân tộc thiểu số gắn với phát triển du 

lịch cộng đồng nhằm tạo ra nguồn thu 
nhập cho người dân và thúc đẩy phát 
triển kinh tế xã hội tại địa phương. 
Cụ thể, các mô hình được xây dựng là: 
nghề thêu, dệt thổ cẩm của người Dao 
Đỏ gắn với bảo tồn, phát huy xây dựng 
sản phẩm phục vụ phát triển du lịch 
trong phong trào xây dựng nông thôn 
mới tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 
Giang; bảo tồn, phát huy lễ hội truyền 
thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển 
du lịch trong phong trào xây dựng nông 
thôn mới tại 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 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. 

Dangcongsan.vn 

 

 

 

 

 

Phát triển văn hóa dân tộc thiểu số gắn với xây dựng   

nông thôn mới 
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Thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi Thi 

đua ái quốc, các cấp hội phụ nữ trên địa 

bàn huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã phát 

động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu 

nước trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ 

nữ. Nổi bật là phong trào "Chung tay vì 

người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía 

sau" và "Chung sức xây dựng nông thôn 

mới". 

 
Chung tay vì phụ nữ, trẻ em nghèo 

Từ phong trào thi đua “Đắk Nông chung 

tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại 

phía sau”, Hội LHPN huyện Krông Nô đã 

cụ thể thành các hoạt động vì phụ nữ, trẻ 

em nghèo. 

Theo bà Lê Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN 

huyện Krông Nô, tiếp nối tinh thần tương 

thân tương ái của dân tộc, các cấp hội đã 

có những việc làm thiết thực như vận động 

hội viên nuôi heo đất, hũ gạo tình thương 

được trên 1,5 tỷ đồng, hơn 2,5 tấn cà phê 

nhân, gần 2,8 tấn gạo, 22 tivi, hàng ngàn 

bộ sách, vở cho phụ nữ và học sinh nghèo. 

Hưởng ứng phong trào "Phụ nữ giúp nhau 

phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo", 

các cấp hội thành lập, duy trì các tổ hùn 

vốn, tín dụng - tiết kiệm, 4 hợp tác xã, 1 tổ 

thêu hoa, kết cườm, 2 mô hình cung-cầu…, 

tiết kiệm được trên 5 tỷ đồng cho 380 chị 

vay đầu tư sản xuất, 7 chị vay đầu tư xây  

 

nhà ở. Cùng với việc phối hợp mở các lớp 

tập huấn kỹ thuật, hội các cấp còn tham gia 

thành lập 12 tiểu dự án sinh kế giảm 

nghèo, thu hút 181 chị tham gia, hỗ trợ 

2.893 con giống gồm bò, heo, dê, gà. 

Qua phong trào đã xuất hiện nhiều điển 

hình tiên tiến luôn sẵn sàng giúp đỡ, tạo 

điều kiện để chị em khó khăn hơn tiếp tục 

vươn lên trong cuộc sống  

Tích cực trong xây dựng nông thôn mới 
Xây dựng nông thôn mới là phong trào thi 

đua có sức lan tỏa sâu rộng, được nhiều chị 

em hưởng ứng nhiệt tình. Hàng năm, các 

cấp hội tổ chức cho cán bộ, hội viên, phụ 

nữ học tập nội dung cuộc vận động "Xây 

dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với 

thực hiện Chương trình xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua vận 

động, hội viên, phụ nữ tham gia đóng góp 

trên 3 tỷ đồng, hiến 1.640m2 đất, hàng 

trăm cây giống, hàng ngàn ngày công, làm 

mới, sửa chữa trên 9 km đường giao thông 

liên thôn, nạo vét trên 4,7 km kênh mương 

nội đồng, thu gom trên 2 tấn rác thải, hỗ 

trợ 14 triệu đồng xây dựng nhà tắm, nhà vệ 

sinh, tặng 2 con bò cho hội viên phụ nữ 

nghèo… 

Chủ tịch Hội LHPN huyện Krông Nô Lê 

Thị Hà khẳng định: Các phong trào thi đua 

yêu nước đã góp phần phát huy vai trò của 

hội viên, phụ nữ trong các hoạt động của 

địa phương, xã hội cũng như xây dựng tổ 

chức hội ngày càng trong sạch vững mạnh, 

xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của phụ nữ. 

Xây dựng nông thôn mới hay giúp nhau 

thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống là 

minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần đoàn 

kết, luôn sẵn sàng san sẻ yêu thương của 

cán bộ, hội viên, phụ nữ trong huyện. 

Hoàng Bảo  

 

Phụ nữ Krông Nô thi đua xây dựng nông thôn mới, giúp 

người nghèo vươn lên 

thôn mới 
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Thời gian qua, xã biên giới Thạnh Trị, thị 
xã Kiến Tường, tỉnh Long An triển khai 
đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa, 
đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn 
xã hội, xây dựng hiệu quả phong trào 
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
(TDBVANTQ). Qua đó, giúp địa phương 
đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự 
(ANTT) xã hội và bảo đảm bình yên; thúc 
đẩy sự phát triển KT-XH và xây dựng 
thành công xã nông thôn mới (NTM). 

 
Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng 
Công an xã trong thực hiện tiêu chí 19.2, 
thời gian qua, Công an xã chủ động làm 
tốt công tác nắm bắt tình hình, các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; kịp thời tham 
mưu cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh, chỉ 
đạo công tác bảo đảm ANTT phục vụ 
phát triển kinh tế, XDNTM; chủ động xây 
dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình 
tiên tiến trong giữ gìn ANTT gắn với 
phong trào thi đua cả nước chung sức 
XDNTM; tăng cường vận động nhân 
dân tích cực tham gia xây dựng mô hình 
tự quản, nhất là ở các ấp trọng điểm, 
phức tạp về ANTT. Nhờ vậy, từ năm 
2016 đến nay, trên địa bàn xã không xảy 
ra án giết người, cướp tài sản, cố ý gây  

 
thương tích hậu quả nghiêm trọng; 
không  
có tình trạng khiếu kiện đông người kéo 
dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật 
ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. 
Hàng năm, lực lượng Công an xã được 
xây dựng, củng cố trong sạch, vững 
mạnh. 
Đối với các xã vùng biên, việc thực hiện 
tiêu chí ANTT trong XDNTM, nhất là tiêu 
chí 19.2 gặp khá nhiều khó khăn, thử 
thách. Mặc dù Thạnh Trị đã đạt 19/19 
tiêu chí XDNTM nhưng việc giữ vững 
tiêu chí xã đạt chuẩn an toàn về ANTT và 
bảo đảm bình yên vẫn luôn là một trong 
những nhiệm vụ, vấn đề cần được quan 
tâm hàng đầu. “Để giữ vững tiêu chí về 
ANTT, nhất là tiêu chí 19.2, thời gian tới, 
địa phương tiếp tục duy trì, nhân rộng 
hiệu quả các mô hình tự quản và khu 
dân cư an toàn về ANTT; huy động sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị 
cùng nhau đẩy mạnh công tác vận động, 
tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm và người dân tham gia 
phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, 
BVANTQ gắn với thực hiện cuộc vận 
động Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị 
văn minh.  

Phong Nhã 
(Báo Long An Online) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thạnh Trị: Đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và 

bảo đảm bình yên 
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Mặc dù xuất phát điểm thấp, nhưng từ 
triển khai Chương trình MTQG về xây 
dựng nông thôn mới (NTM) mảnh đất 
Thăng Bình (Quảng Nam) dường như đã 
"thay da đổi thịt". Hiện, Thăng Bình đang 
tập trung mọi nguồn lực để xây dựng 
NTM, đặc biệt chú trọng phát triển HTX 
nhằm phát triển kinh tế nông thôn, nâng 
cao đời sống người dân. 

 
Thăng Bình là huyện có xuất phát điểm 
về kinh tế thấp, địa bàn cách trở, với 22 
xã, thị trấn, trong đó có 8 xã nghèo và 2 
xã miền núi. Toàn huyện có gần 190.000 
người, trong đó 75% sống chủ yếu bằng 
nông nghiệp. Do hệ thống hạ tầng, giao 
thông còn yếu kém nên việc đi lại của 
nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội 
của các địa phương gặp nhiều trở ngại. 
Huyện nghèo đi lên 
Theo báo cáo tổng kết chương trình xây 
dựng NTM, toàn huyện có 12 xã được 
UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. 
Trong đó, xã Bình Nguyên đang hoàn 
thiện các hồ sơ thủ tục để được tỉnh  

công nhận chuẩn NTM. Trên địa bàn 
huyện có 8 thôn của 8 xã đạt chuẩn NTM  
kiểu mẫu, mới nhất là thôn Liễu Thạnh 
(xã Bình Nguyên). Bằng nguồn lực xã hội 

hóa và đóng góp của những người con xa 
quê, đến nay 90% các đoạn đường thôn  
Liễu Thạnh được thắp sáng về đêm, 70% 
các đoạn đường được trồng hoa dọc hai 
bên đường. Bên cạnh đó, thực hiện 
phương châm của chương trình xây 
dựng NTM là có khởi đầu chứ không có 
điểm dừng, huyện Thăng Bình đã chọn 
xã NTM Bình Phú để làm xã điểm xây 
dựng thành xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. 
Đặc biệt, để phát triển kinh tế nông thôn, 
cả hệ thống chính trị đã huy động các 
nguồn lực nhằm triển khai nhiệm vụ 
quan trọng, gồm cơ cấu lại sản xuất nông 
nghiệp, phát triển HTX, cơ giới hóa nông 
nghiệp, xây dựng mô hình sản xuất kinh 
doanh gắn với giải quyết việc làm cho 
lao động nông thôn... 
Sản xuất nông nghiệp được cơ cấu lại 
theo hướng sản xuất hàng hóa chủ lực là 
cây lúa gắn với các loại cây trồng cạn, 
cây tiêu. Địa phương chú trọng xây dựng 
HTX nông nghiệp hoạt động từ loại khá 
trở lên và có HTX phi nông nghiệp hoạt 
động hiệu quả. 
Đến nay, Bình Phú đã đạt tỷ lệ cơ giới 
hóa trong sản xuất nông nghiệp đối với 
cây trồng chủ lực là 91%, cao hơn so với 
yêu cầu của tiêu chí. Xã đang hỗ trợ 
người dân để xây dựng ít nhất 2 mô hình 
sản xuất kinh doanh nông nghiệp đạt 
doanh thu trên 500 triệu đồng/năm 
cũng như triển khai hiệu quả Chương 
trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 
Theo kế hoạch, cuối năm 2020 huyện sẽ 
hoàn thành xây dựng NTM ở Bình Phục, 
Bình Đào, Bình Hải; hoàn thiện các tiêu 
chí NTM nâng cao và kiểu mẫu ở xã Bình 
Phú. 

Nguyễn Đan 
(Thời báo Kinh Doanh) 

 
 
 
 
 

Thăng Bình dồn lực xây dựng nông thôn mới 
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Thực hiện chương trình mục tiêu quốc 
gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), 
trong thời gian qua, cùng với các tổ chức, 
ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện, 
Hội LHPN Thạch Hà đã tích cực vào cuộc 
với nhiều hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, 
nhiều mô hình xây dựng NTM tại các chi 
hội đã phát huy hiệu quả và đang tiếp 
tục được nhân rộng. 

 
Từ tháng 10/2010, CLB đi vào hoạt động 
chính thức. Hội LHPN xã đã hỗ trợ cho 
mỗi gia đình hội viên hai cái giỏ rác để 
gom rác và phân nguồn; hỗ trợ phân bón 
chuối để lấy lá đi chợ thay túi ni lông và 
một cái làn (dùng đi chợ). Nhìn chung, 
người dân rất đồng tình và hưởng ứng 
các hoạt động của CLB. Từ khi CLB đi 
vào hoạt động đến nay, ý thức về giữ gìn 
VSMT của người dân đã thay đổi hẳn, đã 
đi vào nếp sinh hoạt. Ngoài việc giữ gìn 
vệ sinh trong nhà, hàng tháng, toàn xóm 
tập trung làm vệ sinh chung trong khu 
vực dân cư một lần. 
Ngoài các mô hình nói trên, tùy đặc thù 
của từng địa phương, các cấp Hội phụ nữ 
cơ sở Thạch Hà đều đã triển khai xây 
dựng các mô hình thực hiện chương 
trình MTQG về xây dựng NTM và đã phát 
huy hiệu quả rất rõ rệt. Chị Nguyễn Thị 
Bính – Chủ tịch Hội LHPN Thạch Hà cho  

 
 
 
 

biết: “Sau khi tiếp thu tinh thần chỉ đạo 
của tỉnh và huyện, Hội đã xây dựng kế  
hoạch “Phụ nữ tham gia xây dựng NTM” 
và nhanh chóng triển khai thực hiện. Hội 
đã tổ chức học tập các nội dung về 
chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng NTM cho đội ngũ BTV phụ nữ 31 
xã, thị trấn; phát động phong trào thi 
đua và tổ chức ký cam kết xây dựng chi 
hội xanh - sạch - đẹp, phụ nữ phân loại 
rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni 
lông và xây dựng mô hình gia đình “5 
không, 3 sạch”… trong toàn thể hội viên. 
Đồng thời, thực hiện mỗi cán bộ hội viên 
phụ nữ là một tuyên truyền viên tích cực 
về xây dựng NTM. 
Đặc biệt, Hội đã tập trung chỉ đạo xây 
dựng các mô hình điểm tại các xã điểm. 
Đến nay, các mô hình đó đã đạt được 
hiệu quả rõ nét. Và từ những mô hình 
điểm này, chúng tôi sẽ tổ chức tổng kết, 
rút kinh nghiệm và tiếp tục cho nhân 
rộng trên địa bàn. Ngoài ra, các hoạt 
động thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của 
Hội cũng sẽ hướng vào các tiêu chí xây 
dựng NTM. Bằng các hoạt động cụ thể, 
Hội sẽ nỗ lực đồng hành cùng các ban, 
ngành, đoàn thể trên hành trình xây 
dựng NTM. Đây cũng là một giải pháp để 
Hội nâng cao vị thế và chất lượng cuộc 
sống cho hội viên. 

(Báo Hà Tĩnh Online) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Xây dựng nông thôn mới từ những mô hình điểm 
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