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Thời gian nhận tác phẩm dự thi: 

BTC nhận các tác phẩm đăng ký dự thi Cuộc thi báo chí năm 2020 đến hết ngày 21/10/2020. 

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 

Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả có thể gửi qua  thư điện tử: 
nongthonmoi@mard.gov.vn. 

Thông tin liên hệ: 

Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. ĐT: 04-
38438802, Email: nongthonmoi@mard.gov.vn hoặc ntm.tthtqt@gmail.com  

Tải thể lệ của Cuộc thi tại Cổng thông tin điện tử của Chương trình: nongthonmoi.gov.vn  

 

mailto:nongthonmoi@mard.gov.vn
mailto:nongthonmoi@mard.gov.vn
mailto:ntm.tthtqt@gmail.com
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Thời gian nhận tác phẩm dự thi: 

BTC nhận các tác phẩm đăng ký dự thi Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 bắt đầu từ ngày 
phát động đến trước 12h ngày 02/11/2020. 

Cách thức gửi tác phẩm dự thi: 

- Ảnh dạng file kỹ thuật số gửi dự thi theo email: ntm.tthtqt@gmail.com và đường link 
http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/cuoc-thi-anh-dep-nong-thon-moi.aspx. 

- Ảnh in hoặc lưu trên USB gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về BTC theo địa chỉ: Phòng Truyền thông 
và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 02 Ngọc Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội. 

Thông tin liên hệ: 

Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. ĐT: 04-
38438802, Email: nongthonmoi@mard.gov.vn hoặc ntm.tthtqt@gmail.com  

Tải thể lệ của Cuộc thi tại Cổng thông tin điện tử của Chương trình: nongthonmoi.gov.vn  

 

 

mailto:ntm.tthtqt@gmail.com
http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/cuoc-thi-anh-dep-nong-thon-moi.aspx
mailto:nongthonmoi@mard.gov.vn
mailto:ntm.tthtqt@gmail.com
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Huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh): đạt chuẩn nông thôn mới 
 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 10/7/2020 công nhận huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 
 

Minh Hiển 
(Chinhphu.vn)  
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  Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh 

có trách nhiệm công bố và khen thưởng 

theo quy định, chỉ đạo huyện Đức Thọ 

tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 

các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản 

xuất và môi trường để đảm bảo tính bền 

vững trong xây dựng nông thôn mới. 
 

Qua 10 năm thực hiện xây dựng NTM, 

đến nay, toàn huyện Đức Thọ có 15/15 

xã đạt chuẩn NTM theo quy định, sau 

đạt chuẩn các xã đều nâng cấp mức độ 

các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới. Đời 

sống vật chất của người dân ngày càng 

được nâng cao. Năm 2019, thu nhập 

bình quân đầu người của huyện đạt 

38,54 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 
3,99%. 
 

Đặc biệt, trong xây dựng khu dân cư 

kiểu mẫu, đến nay, huyện đã triển khai 

xây dựng trên 147/147 thôn, trong đó 

có 62 thôn đạt chuẩn, các thôn còn lại 

đạt trên 50%; toàn huyện có 1.388 vườn 

hộ đã và đang xây dựng vườn mẫu, có 

607 vườn đạt chuẩn. 

 
 
 

Trong lĩnh vực giao thông, ngân sách hỗ 

trợ gần 50 nghìn tấn xi măng làm đường 

giao thông, huy động 2.000 tỷ đồng thực 

hiện làm mới hơn 50 km và nâng cấp cải 

tạo hơn 60 km đường trục xã. Kết quả, 

có 100% đường trục xã, liên xã đạt 

chuẩn; 83% đường trục thôn, liên thôn 

đạt chuẩn. 
 

Về Tiêu chí văn hóa, đặc biệt là văn hóa 

làng xã được phát huy và bảo tồn. Ngoài 

ra, 100% xã có hệ thống điện nông thôn; 

công tác đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn được chú trọng; lĩnh vực giáo dục, 

y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được 
quan tâm.  
 

Tỷ lệ hài lòng người dân trên địa bàn các 

xã, thị trấn đạt từ 87,69 - 99,66%. 
 

Sau 10 năm, huyện đã huy động 3.229 tỷ 

đồng (trong đó nhân dân đóng góp hơn 

555 tỷ đồng). Huyện không có nợ đọng 

xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. 
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Hòa Bình: Lương Sơn đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2019 
 

(Chinhphu.vn) 
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  Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 14/7/2020 công nhận huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019. 
 

Thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng NTM, trong những năm qua, 

huyện Lương Sơn đã huy động sự vào 

cuộc của cả hệ thống chính trị và các 

tầng lớp nhân dân; ban hành nhiều cơ 

chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các 

địa phương thi đua xây dựng NTM. 

Kết quả, sau 10 năm huyện Lương Sơn 

đã có 19/19 xã đạt chuẩn NTM. Cơ sở 

hạ tầng có nhiều khởi sắc. Đời sống vật 

chất và tinh thần của người dân ngày 

càng nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 

2,92%. Thu nhập bình quân đạt 38 triệu 

đồng/người/năm. 

 

Huyện cũng đã hoàn thành 9/9 tiêu chí 

huyện NTM, 100% tỷ lệ km đường 

huyện đạt chuẩn theo quy hoạch; hệ 

thống thủy lợi tưới tiêu được kiên cố 

chiếm 52,79%; 100% các thôn xóm trên 

địa bàn huyện đều có điện lưới Quốc 

gia, tỷ lệ hộ dùng điện thường xuyên đạt 

100%. Tình hình ANTT trên địa bàn 

huyện được giữ vững ổn định. 

 

 

Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông 

thôn, trong đó huy động nhân dân đóng 

góp trên 317 tỷ đồng ( chiếm 10%). Huyện 

bước đầu thực hiện được mục tiêu là vùng 

kinh tế động lực của tỉnh. Huyện Lương 

Sơn được đề nghị xét, công nhận đạt 

chuẩn NTM năm 2019 (sớm hơn 1 năm so 

với kế hoạch). 
 

Phó Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh 

Hòa Bình có trách nhiệm công 

 bố và khen thưởng theo quy  

định, chỉ đạo huyện Lương Sơn  

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 NTM. 
 

Phó Thủ tướng Chính phủ giao  

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

 ngang bộ thuộc Chính phủ, 

 thành viên Ban chỉ đạo  

Trung ương Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng NTM 
 
 

giai đoạn 2016 – 2020, Chủ tịch 
UBND tỉnh Hòa Bình và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này. 
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  Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ công bố                    

đạt chuẩn nông thôn mới 
 

Hồng Cẩm 

(Báo Dân Việt) 
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Ngày 15/7, tại khu Di tích lịch sử Đình Hòa Tú, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ công bố huyện 

Mỹ Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là huyện đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng được công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới. 
 

Sau 9 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Mỹ 

Xuyên có 10/10 xã đạt chuẩn NTM. Nổi bật, huyện đã huy 

động được trên 5.962 tỉ đồng trong xây dựng NTM; hệ 

thống giao thông và các công trình thủy lợi trên địa bàn 

huyện được đảm bảo theo chuẩn NTM;  
 

Về sản xuất nông nghiệp, trong những năm gần đây 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. 
 

Hoạt động văn hóa luôn được chú trọng thực hiện, đã công 

nhận được 87,28% hộ đạt chuẩn văn hóa NTM; diện mạo 

nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần 

của người dân được nâng lên; Định hướng giai đoạn 2020-

2025, huyện Mỹ Xuyên phấn đấu duy trì và nâng chất 

10/10 xã đạt chuẩn NTM (trong đó, có 1 xã đạt chuẩn NTM 

kiểu mẫu) và hoàn thành huyện NTM nâng cao. 
 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND 

tỉnh Sóc Trăng đã nhiệt liệt biểu dương những thành quả 

xây dựng NTM của Đảng bộ và nhân dân huyện Mỹ Xuyên 

đã đạt được; đồng thời đề nghị huyện và các sở, ban ngành 

tỉnh tiếp tục hỗ trợ Mỹ Xuyên trong thời gian tiếp theo để 

đạt được kết quả cao hơn nữa trong xây dựng NTM, phục 

vụ tốt hơn cho cuộc sống của nhân dân. 
 

"Trong giai đoạn tới, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình, 

tích cực tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với cuộc vân 

động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM" và phong trào thi 

đua "Chung sức xây dựng NTM".  
 

Chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng 

NTM gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, đảm 

bảo phù hợp với quy hoạch; tăng cường phát triển sản xuất, 

tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM bền vững 

trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa 

học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng 

suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị tăng trên sản phẩm. Tổ 

chức thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản 

phẩm. 
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Nhà nước và nhân dân cùng làm 
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Trong 2 quý đầu năm 2020, tỉnh Lào Cai đã huy động được 2.474 tỷ đồng cho các chương trình xây dựng nông thôn mới. 
 

Cùng đó, đã có 4 xã của tỉnh Lào Cai được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn 

mới của tỉnh lên 51/127 xã; bình quân toàn tỉnh đạt 14,1 
tiêu chí/xã. 
 

Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Toàn tỉnh 

đã thực hiện trên 370 km đường giao thông nông thôn; huy 

động nhân dân cứng hóa 50,36 km đường ngõ xóm, liên 

gia; 94% thôn, bản có điện lưới quốc gia, xóa được 407 nhà 

tạm. Nhờ Chương trình xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ 

nghèo toàn tỉnh giảm từ 33,4% năm 2015 xuống hiện còn 
13,7%... 
 

Trong những tháng còn lại của năm 2020, tỉnh yêu cầu các 

địa phương rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm 

nghèo bền vững ngay trong tháng 7; huy động nguồn lực để 

thực hiện các tiêu chí liên quan đến hạ tầng, giao thông 

nông thôn, điện, nhà văn hóa, xóa nhà tạm... 
 

Tỉnh yêu cầu ngành giao thông vận tải - xây dựng có hướng 

dẫn cụ thể để các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quy 

hoạch sắp xếp dân cư nông thôn gắn với quy hoạch nông 

thôn mới; đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đầu tư để đưa 

Lào Cai là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn cao nhất 

cả nước. 
 

Lào Cai đặt mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu ở 

mức cao nhất trong Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới và giảm nghèo bền vững. Riêng thành phố Lào Cai 

phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

vào tháng 9/2020 và huyện Bảo Thắng trở thành huyện 

nông thôn mới của tỉnh vào cuối năm 2020./. 

 

 

 

Lào Cai huy đo  ng trên 2.470 ty  đo ng 

 xây dư ng nông thôn mơ i 
 Hồng Ninh 

(TTXVN) 
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Xây dư ng Nông thôn mơ i  
ơ  huye  n Duy Xuyên, tỉ nh Qua ng Nam 
 

“Gái có công chồng không phụ”, người dân nổ lực bao nhiêu thì vai trò lãnh đạo, sâu sát của chính quyền huyện 

Duy Xuyên càng mạnh mẽ, đúng đắn bấy nhiêu. Tất cả đã tạo nên một Duy Xuyên tươi đẹp. 
 

Nhâm Thân 

(Báo Đời sống và Pháp luật Online) 
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Để có được sự thay da đổi thịt đó là nhờ sự chung tay, đồng 
sức đồng lòng của chính quyền người dân địa phương. Họ 

góp công, góp sức vào xây dựng NTM. 

 

Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn 
huyện Duy Xuyên luôn được các cấp chính quyền quan tâm. 
Huyện Duy Xuyên có 11/14 xã, thị trấn thực hiện chương 

trình Nông thôn mới và 2 xã Duy Nghĩa, Duy Hải phát triển 
theo hướng đô thị. 

 

Những năm qua, 11 xã xây dựng Nông thôn mới rất linh 
hoạt trong việc huy động và lồng ghép các nguồn lực để đầu 

tư thi công hệ thống thủy lợi, giao thông, cơ sở vật chất văn 
hóa, chợ nông thôn, trường học, trạm y tế... 

 

Từ năm 2011 - 2019, tổng nguồn vốn Duy Xuyên đầu tư 
cho chương trình xây dựng Nông thôn mới là hơn 2.459 tỷ 

đồng. Trong tổng số 11 xã tham gia xây dựng Nông thôn 
mới thì đến năm 2015 có 4 xã điểm về đích gồm Duy Trinh, 
Duy Hòa, Duy Sơn, Duy Phước và giai đoạn 2016 - 2019 có 

thêm 5 xã là Duy Thành, Duy Châu, Duy Trung, Duy Vinh, 

Duy Phú được công nhận đạt chuẩn. 

 

“Tính tự giác của người dân huyện nhà rất cao. Ban đầu, bà 
con có phần lạ lẫm với xây dựng Nông thôn mới nhưng nhờ 
công tác tuyền truyền, sự chỉ đạo của cấp ngành, bà con 

nhận ra mình chính là chủ thể Nông thôn mới”. 

 

“Gái có công chồng không phụ”, người dân nổ lực bao nhiêu 
thì vai trò lãnh đạo, sâu sát của chính quyền huyện Duy 
Xuyên càng mạnh mẽ, đúng đắn bấy nhiêu. Theo tìm hiểu 

của PV, trong suốt thời gian thực hiện Chương trình xây 
dựng Nông thôn mới này, chính quyền huyện Duy Xuyên 
hết sức tập trung, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc 

để xây dựng, để phấn đấu. 

 

“Nắm được điều đó, lãnh đạo huyện luôn theo sát chương 
trình, ban chỉ đạo Nông thôn mới luôn rà soát, đánh giá quá 
trình xây dựng không để xảy ra sai sót. Quá trình thực hiện 

cũng linh hoạt ở từng xã” 
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Thanh niên Nghe   An chung tay xây dư ng nông thôn mơ i 
vơ i nhân dân vùng biên 
 Nguyễn Tú 

(Báo Dân Trí) 
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Tiếp nối “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020”, tuổi trẻ Nghệ An triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý 

nghĩa trong đó chú trọng chung tay xây dựng nông thôn mới với nhân dân vùng biên. 
 

Nhằm phát huy vai trò “đâu cần thanh niên có, đâu khó có 

thanh niên” thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Nghệ An 

chung tay xây dựng nông thôn mới” với nhiều hoạt động 

thiết thực như: Tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trụ 

sở cơ quan, làm sạch biển, xoá điểm đen rác thải tự phát 

thành vườn hoa, thu gom 50 tấn rác thải; trồng mới 300 cây 

xanh và trồng hoa tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, khơi 

thông cống rãnh, nạo vét kênh mương; xây dựng mới 3 km, 

sửa chữa 9 km đường giao thông nông thôn, 4,1 km thắp 

sáng đường quê… 
 

Tỉnh Đoàn - Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An tổ chức 

“Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020” 

tại xã Mỹ Lý, huyện kỳ Sơn vơi chủ đề: “Thanh niên Nghệ 

An tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng” với nhiều ý nghĩa 

đã diễn ra sau lễ phát động... 
 

Cụ thể những mô hình hay như: “Gian hàng 0 đồng” nhằm 

hỗ trợ những người khó khăn thu hút được sự ủng hộ của 

các đoàn viên thanh niên và người dân (Thanh Chương); 

“Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa” tại nhiều địa 

phương. Mô hình “Chung cư hạn chế rác thải nhựa” của 

TP. Vinh…. Qua các hoạt động này, tuổi trẻ toàn tỉnh mong 

muốn mỗi người dân tự giác hơn trong việc bảo vệ môi 

trường, cùng nhau xây dựng một môi trường sống xanh và 
an toàn… 
 

Sức nóng như thiêu đốt của “chảo lửa” miền trung không 

thể ngăn nổi lòng 

nhiệt huyết của 

các bạn trẻ mang 

trên mình chiếc 
áo xanh tình 

nguyện. Những 

hoạt động đó thể 

hiện vai trò xung 

kích, tình nguyện 

của tuổi trẻ 

đã  tạo được dấu ấn tích cực trong xã hội. Những việc làm 

ý nghĩa tạo tiền đề cho những hoạt động tiếp theo trong 

tháng cao điểm của chiến dịch và là động lực cho công tác 

đoàn và phong trào thanh thiếu niên tiếp tục phát triển trong 

thời gian tới. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thái Nguyên:  

Tích cực triển khai xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu 
 Nguyễn Thành 

(Báo Xây dựng Online) 
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Cùng với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020 không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí Nông thôn mới, tỉnh Thái Nguyên đã tích 

cực triển khai xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu và nhân rộng các mô hình “hộ gia đình Nông thôn mới”, “xóm Nông 

thôn mới kiểu mẫu”. 
 

Tính đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã có trên hơn 100 xã được 

công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, chiếm tỷ lệ khoảng 

72% tổng số xã nông thôn trên địa bàn, bình quân mỗi xã 

đạt 17,2 tiêu chí NTM. 
 

Để đảm bảo hoàn 

thành các mục tiêu 

Chương trình xây 

dựng Nông thôn mới 

trên địa bàn, tỉnh Thái 

Nguyên phấn đấu đến 

hết năm 2020 không 

còn xã đạt dưới 10 tiêu 

chí Nông thôn mới. 
 

Với mục tiêu: Xây dựng Nông thôn mới không có điểm kết 

thúc, Thái Nguyên đã đồng thời chỉ đạo các địa phương tập 

trung xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới 

kiểu mẫu, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình 

“hộ gia đình Nông thôn mới”, “xóm Nông thôn mới kiểu 

mẫu”. 

Huyện Định Hóa là một trong những huyện khó khăn nhất 

của tỉnh Thái Nguyên, việc triển khai chương trình xây dựng 

Nông thôn mới nói chung và xây dựng Nông thôn mới kiểu 

mẫu nói riêng được triển khai khá bài bản với những cách 

làm sáng tạo. 
 

Huyện Phú Lương, việc xây dựng mô hình xóm, xã Nông 

thôn mới kiểu mẫu được tập trung thực hiện tại xã Tức 

Tranh - xã có vùng chè đặc sản lớn nhất huyện. Nhờ có sự 

tập trung đầu tư của huyện tại xã này hiện đã có 14/19 tiêu 

chí đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu;  
 

Để có thể triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới 

kiểu mẫu một cách hiệu quả Thái Nguyên cũng đã kịp thời 

có các giải pháp cho các tháng cuối năm 2020 là: Đẩy mạnh 

xây dựng và nhân rộng các mô hình “hộ gia đình Nông thôn 

mới”, “xóm Nông thôn mới kiểu mẫu”, lấy mô hình xây 

dựng “xóm Nông thôn mới kiểu mẫu” làm hạt nhân; công 

tác bảo vệ môi trường, xây dựng và phát triển cảnh quan, 

môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” làm tiền 

đề cho phát triển du lịch nông thôn; phát huy vai trò của 

nhân dân, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình tự 

quản bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn nông 
thôn. 



 
 
 

 
Sáng 12/7, Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020.  Chiến dịch Thanh niên tình 
nguyện hè tỉnh Bến Tre Với chủ đề 'Tiên phong sáng tạo tham gia xây dựng Nông thôn mới và Bến Tre xanh", triển khai tại 
các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, trọng tâm tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020, các xã đặc biệt khó 
khăn, vùng bãi ngang ven biển, các xã vùng an toàn khu của tỉnh. 
 

Anh Hà Quốc Cường, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre cho rằng, 
chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè trong thời gian qua 
đã thực sự để lại niềm tin yêu và lòng cảm phục, tạo ra một 
khí thế mới, một sắc thái mới sinh động trong các phong 
trào thanh niên tại địa phương. Với tinh thần “đi để học hỏi, 
trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành” các bạn thanh 
niên tình nguyện đã và đang tạo ra trong xã hội một hình 
ảnh đẹp về giới trẻ hôm nay, một lớp thanh niên luôn biết 
kế tục và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của 
các thế hệ cha anh đi trước, giàu lòng tương thân tương ái, 
sống đẹp, sống có ích, có trách nhiệm trước những khó 
khăn của cộng đồng. 
 
Để chiến dịch đạt kết quả cao nhất, Bí thư Tỉnh đoàn Bến 
Tre đề nghị Đoàn các cấp tập trung phát huy vai trò của tổ 
chức Đoàn vận động các nguồn lực thực hiện các công trình 
xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh, xây dựng cơ 
sở hạ tầng ở nông thôn nhất là các xã xây dựng Nông thôn 
mới trong năm 2020. Đồng thời, triển khai xây dựng Đề án 

Bến Tre xanh, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó 
với biến đổi khí hậu; vận động nhân dân chủ động tích trữ 
nước mưa, nước ngọt phục vụ sinh hoạt trong mùa hạn 
mặn. Tổ chức thực hiện các hoạt động chào mừng Đại hội 
Đảng các cấp và 
hoạt động Uống 
nước nhớ nguồn 
Đền ơn đáp nghĩa, 
lan tỏa tinh thần tri 
ân trong cộng đồng. 
Ngoài ra, tiếp tục 
phát huy mạnh mẽ 
vai trò là cầu nối hỗ 
trợ thanh niên khởi 
nghiệp sáng tạo 
đồng thời tổ chức 
triển khai tốt hội thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Bến 
Tre năm 2020. 

Chiến dịch hè tập trung xây dựng nông thôn mới và Bến Tre xanh 

 

 

Hòa Hội 

                       (Báo Tiền phong) 



 
 
 
 

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI  NÔNG THÔN MỚI TRUNG ƯƠNG 
 

 

 

 

 

 

 


