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Thay mặt Thủ tướng 
Chính phủ, Phó Thủ 
tướng Trịnh Đình Dũng 
vừa ký quyết định số 
1199/QĐ-TTg ngày 
05/8/2020 công nhận 
huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 
Tĩnh đạt chuẩn nông 
thôn mới năm 2020.  

 
Sau gần 10 năm thực 
hiện Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới 
(NTM) với nhiều nỗ lực, 
quyết tâm đến nay 
huyện Thạch Hà- tỉnh Hà 
Tĩnh đã chính thức được 
công nhận là huyện đạt 
chuẩn nông thôn mới. 
Việc được Thủ tướng 
Chính phủ công nhận đạt 
chuẩn NTM năm 2020 là 
niềm vinh dự, tự hào to 
lớn của Đảng bộ, chính 
quyền và Nhân dân 
huyện Thạch Hà. 
Đặc biệt, kết quả này có ý 
nghĩ rất quan trọng 

trong khi địa phương 
đang khẩn trương, tích 
cực đưa Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ 
huyện lần thứ XXX, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 
vào cuộc sống. 
Huyện Thạch Hà bước 
vào xây dựng nông thôn 
mới có điểm xuất phát 
thấp, kết cấu hạ tầng 
kinh tế xã hội chưa đồng 
bộ, lạc hậu nhưng với 
cách làm sáng tạo, quyết 
liệt, thêm vào đó là sự 
nhiệt huyết của chính 
quyền và nhân dân 
Chương trình xây dựng 
NTM Thạch Hà đã đạt 
được những kết quả to 
lớn và bền vững.   
Đến nay, huyện đã có 
bước phát triển khá toàn 
diện, bộ mặt nông thôn 
có nhiều khởi sắc, hạ 
tầng được đầu tư đồng 
bộ. Thu nhập bình quân 
đầu người đạt 36,89 
triệu đồng/người/năm 
(tăng 2,54 lần so với năm 
2011), tỷ lệ hộ nghèo còn 
2,2% (giảm 9,28% so với 
năm 2011), tỷ lệ lao 
động có việc làm đạt gần 
99%, thu ngân sách năm 
2019 đạt 464,480 tỷ 
đồng. Hiện nay, có 21/21 
xã (sau sáp nhập) đã 

được UBND tỉnh công 
nhận đạt chuẩn NTM; các 
xã sau khi đạt chuẩn đều 
tiếp tục nỗ lực phấn đấu 
nâng mức chuẩn; 2 xã 
đạt chuẩn NTM nâng cao. 

 
Đặc biệt, tính đến thời 
điểm làm hồ sơ đề nghị 
xét công nhận huyện đạt 
chuẩn huyện nông thôn 
mới, Thạch Hà “không có 
nợ đọng xây dựng cơ bản 
trong quá trình thực 
hiện Chương trình Mục 
tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới” 
Đặng Thùy - Quỳnh Chi 

(Báo Bảo vệ Pháp luật) 

 

 

 

 

 

  

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thạch Hà,        

tỉnh Hà tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới 
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Sáng nay (7/8), Đoàn công 

tác Trung ương do ông 

Trần Quốc Vượng - Ủy 

viên Bộ chính trị, Thường 

trực Ban Bí thư làm 

Trưởng đoàn, đã có buổi 

làm việc với Ban thường 

vụ Huyện ủy Phước Long, 

tỉnh Bạc Liêu.  

Theo Báo cáo của Ban 

thường vụ Huyện ủy 

Phước Long, đến nay, 

huyện đã hoàn thành đạt 

và vượt 23 chỉ tiêu Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ XII, nhiệm 

kỳ 2015-2020, đề ra. 

Thu nhập bình quân đầu 

người ước cuối năm nay 

đạt hơn 66 triệu đồng. 

Sau khi được Thủ tướng 

Chính phủ công nhân là 

huyện đạt chuẩn Nông 

thôn mới vào năm 2017, 

Phước Long tích cực triển 

khai xây dựng Nông thôn 

mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu. Đến nay, 

huyện có 7/7 xã được tỉnh 

công nhận đạt chuẩn Nông 

thôn mới nâng cao và 

67/67 ấp đạt chuẩn Nông 

thôn mới kiểu mẫu. 

Hiện Ban Thường vụ 

Huyện ủy đang tập trung 

chỉ đạo các Tiểu ban và 

các cơ quan tham mưu 

giúp việc Huyện ủy khẩn 

trương rà soát, chuẩn bị 

chu đáo và hoàn thành các 

nội dung, điều kiện cần 

thiết để tổ chức thành 

công Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ XIII vào 

đầu tuần sau. 

 
Phát biểu kết luận buổi 

làm việc, đồng chí Trần 

Quốc Vượng biểu dương 

những kết quả mà Đảng 

bộ huyện Phước Long đã 

đạt được trong nhiệm kỳ 

2015-2020, từ đó đã đưa 

địa phương từ một vùng 

quê nghèo vươn lên khởi 

sắc. Trong lĩnh vực nông 

nghiệp, huyện đã tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo theo 

hướng phát huy tiềm năng, 

lợi thế đất đai kết hợp với 

ứng dụng khoa học kỹ 

thuật, tổ chức lại sản xuất 

phát triển bền vững theo 

từng vùng sinh thái ngọt, 

lợ và mặn, từ đó có qui 

hoạch cây trồng, vật nuôi   

 

 phù hợp và hiệu quả. 

Đặc biệt, đồng chí Trần 

Quốc Vượng đánh giá cao 

kết quả xây dựng Nông 

thôn mới của huyện Phước 

Long, qua đó đã giúp cho 

tỷ lệ hộ nghèo ở huyện 

giảm sâu, đời sống người 

dân được nâng lên đáng 

kể. 

Thường trực Ban Bí thư 

yêu cầu tại Đại hội Đảng 

bộ huyện sắp tới, Phước 

Long phải đánh giá đầy đủ 

thành tựu xây dựng Nông 

thôn mới để thể hiện rõ 

vai trò hỗ trợ của Trung 

ương, của tỉnh và đặc biệt 

là sự quyết tâm, phấn đấu 

của cả hệ thống chính trị, 

sự  

chung sức, chung lòng của 

các tầng lớp nhân dân địa 

phương. 

“Tôi đánh giá rất cao xây 

dựng nông thôn mới. Từ 

Nông thôn mới này giải 

quyết được nhiều chuyện, 

đời sống của dân được 

nâng lên, thế thì quá tốt. 

Kết quả đó là thể hiện 

quyết tâm chính trị của 

Đảng bộ, của toàn bộ hệ 

thống chính trị và của 

nhân dân huyện nhà 

Tấn Phong 
(VOV-ĐBSCL) 

 

 

 

 

Ông Trần Quốc Vượng làm việc với huyện nông thôn mới 

Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 
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Tối 3/8, tỉnh Hà Giang đã 
tổ chức Lễ công bố quyết 
định của Thủ tướng 
Chính phủ công nhận 
thành phố Hà Giang, tỉnh 
Hà Giang hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới (NTM). 

 
Thừa ủy quyền của Thủ 
tướng Chính phủ, đồng 
chí Đặng Quốc Khánh, Ủy 
viên dự khuyết BCH T.Ư 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà 
Giang trao quyết định 
của Thủ tướng Chính 
phủ công nhận thành 
phố Hà Giang hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng NTM 
cho  lãnh đạo thành phố 
Hà Giang. 
 
Sau 10 năm, 3/3 xã của 
thành phố Hà Giang đã 
hoàn thành 19 tiêu chí 
xây dựng NTM. Để có 
được kết quả đó, thành 
phố Hà Giang đã linh 
hoạt lồng ghép các 
nguồn vốn để xây dựng 

và hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng nông thôn. Nổi bật 
là biết phát huy nội lực, 
vận động người dân cùng 
tham gia chương trình. 
Trong 10 năm, người 
dân các xã đã đóng góp 
gần 20 tỷ đồng (đóng 
góp bằng tiền hơn 1,4 tỷ 
đồng; hơn 155 nghìn 
ngày công và hiến hơn 
114 nghìn m2 đất). Qua 
đó, kết cấu hạ tầng nông 
thôn được đầu tư hoàn 
thiện, góp phần thúc đẩy 
phát triển sản xuất, thay 
đổi bộ mặt nông thôn. 
Cùng với đầu tư cơ sở hạ 
tầng, thành phố Hà Giang 
cũng đã vận dụng các 
chính sách của Đảng, 
Nhà nước để hỗ trợ nhân 
dân các xã phát triển 
kinh tế, nâng cao đời 
sống. Đến nay, tỷ lệ hộ 
nghèo trên địa bàn ba xã 
chỉ còn 1%. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Hà 
Giang Nguyễn Văn Sơn 
cho biết, trong giai đoạn 
tới, tỉnh Hà Giang tiếp 
tục xác định xây dựng 
NTM là nhiệm vụ trọng 
tâm, mục tiêu tới năm 
2025 sẽ có thêm hai 
huyện hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng NTM. Riêng 
thành phố Hà Giang, 
phấn đấu đến năm 2025 

tất cả các xã được công 
nhận xã NTM kiểu mẫu, 
gắn với đó là hình thành 
các làng văn hóa du lịch 
kiểu mẫu. 
 
Theo Chủ tịch UBND tỉnh 
Hà Giang, một trong 
những vấn đề thành phố 
Hà Giang cần quan tâm 
thực hiện trong thời gian 
tới đó là chú trọng thực 
hiện tiêu chí vệ sinh môi 
trường nông thôn, đặc 
biệt là vấn đề xử lý chất 
thải, rác thải, nước sạch 
và khôi phục bản sắc văn 
hóa dân tộc. Để các xã 
của thành phố Hà Giang 
là những miền quê đáng 
sống, là hình mẫu về du 
lịch cộng đồng của tỉnh. 

Khánh Toàn  
(Báo Nhân dân điện tử) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tha nh pho  Ha  Giang hoa n tha nh nhie  m vu  xa y dư ng 
no ng tho n mơ i 
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Chiều 6-8, đồng chí Ngô 
Thị Thanh Hằng, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó Bí 
thư Thường trực Thành 
ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 
Chương trình số 02-
CTr/TU của Thành ủy Hà 
Nội về "Phát triển nông 
nghiệp, xây dựng nông 
thôn mới, nâng cao đời 
sống nông dân" đã làm 
việc với Đoàn công tác 
của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT) do Thứ 
trưởng Trần Thanh Nam 
làm Trưởng đoàn. 
Thành phố có 6 huyện 
được công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới. 
Năm 2020, Hà Nội phấn 
đấu có thị xã Sơn Tây và 
6 huyện được công nhận 
hoàn thành nhiệm 
vụ/đạt chuẩn NTM. 
Về xây dựng xã nông 
thôn mới, Hà Nội có 
355/382 xã (chiếm 
92,9%) đạt chuẩn nông 
thôn mới. Tổng kinh phí 
huy động thực hiện 
Chương trình 02 từ đầu 
năm 2016 đến hết tháng 
6-2020 là 56.512,8 tỷ 
đồng.  Hà Nội đặt mục 
tiêu phấn đấu đến năm 
2021 có 100% xã đạt 
chuẩn nông thôn mới; 
đến năm 2025 có 30% số 
xã đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao, 15% số xã 
đạt chuẩn nông thôn mới 

kiểu mẫu, 2 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới Thủ đô, 
100% số huyện đạt 
chuẩn NTM. 

 
Đối với Chương trình 
OCOP, huyện Gia Lâm 
mong muốn được hỗ trợ 
xây dựng và chứng nhận 
sản phẩm OCOP du lịch 5 
sao Bát Tràng; đồng thời, 
đề nghị Nhà nước có cơ 
chế, chính sách hỗ trợ, 
quảng bá sản phẩm 
OCOP sau khi được công 
nhận. 
"Hà Nội có 5 huyện 
chuẩn bị lên quận, rất 
cần hướng đi mới trong 
xây dựng nông thôn mới 
tiệm cận với các tiêu chí 
đô thị tương lai. Bên 
cạnh đó, Hà Nội cũng 
mong Bộ Nông 
nghiệp&PTNT hỗ trợ sàn 
giao dịch nông sản, trung 
tâm thiết kế, quảng bá 
sản phẩm OCOP... mang 
tầm quốc gia". 
Ngoài ra, trong xây dựng 
nông thôn mới, Hà Nội 
cần chú ý đến môi 
trường, nhất là việc xử lý 
rác tại nguồn; quan tâm 
đến an ninh trật tự ở các 
xã ven đô. Đặc biệt, thu 

nhập của nông thôn và 
thành thị còn chênh lệch, 
do đó cần phát triển các 
mô hình kinh tế ở nông 
thôn để tạo việc làm, thu 
nhập cho nông dân. Đối 
với Chương trình OCOP, 
quan trọng nhất là bảo 
đảm được chất lượng để 
sản phẩm "đứng" được 
trên thị trường. 
Đồng chí Ngô Thị Thanh 
Hằng cho biết qua thực 
tế triển khai, Hà Nội cũng 
đề nghị Trung ương có 
định hướng cho thành 
phố trong xây dựng nông 
thôn mới gắn với quá 
trình đô thị hóa. Mục tiêu 
của thành phố sẽ có 5 
huyện phát triển thành 
đô thị trong nhiệm kỳ 
2020-2025. Với các 
huyện này, thành phố 
yêu cầu nền tảng phải là 
huyện nông thôn mới, đề 
nghị Trung ương hỗ trợ. 
Thành phố kiến nghị 
Trung ương sớm thẩm 
định các huyện nông 
thôn mới năm 2020 của 
Hà Nội trình Trung ương 
nhằm chào mừng Đại hội 
Đảng bộ thành phố sắp 
diễn ra; đồng thời, mong 
muốn Bộ NN&PTNT hỗ 
trợ mô hình nông thôn 
mới nâng cao, kiểu mẫu 
của Hà Nội để nhân rộng 
ra các địa phương khác...  

(Báo Hà Nội mới) 

Hà Nội tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu        

đồng bộ, toàn diện 
 



 

 
 

Với việc huy động tối đa 
các nguồn lực và thực 
hiện lồng ghép hiệu quả 
các chương trình, dự án 
đầu tư xây dựng nông 
thôn mới (NTM), đến 
nay, 100% xã trên địa 
bàn huyện Sông Lô đã 
được công nhận đạt 
chuẩn NTM. Đây không 
chỉ thể hiện sự quyết tâm 
vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị, mà còn là nền 
tảng quan trọng để Sông 
Lô hướng tới mục tiêu 
trở thành huyện NTM. 

 
Trong 10 năm qua, 
huyện huy động được 
gần 6.700 tỷ đồng cho 
xây dựng NTM, trong đó, 
nhân dân đóng góp bằng 
tiền mặt hơn 75 tỷ đồng. 
Đến cuối năm 2019, toàn 
huyện đã có 16/16 xã 
được công nhận đạt 
chuẩn NTM. 
Với phương châm "Mỗi 
cơ sở hội một phần việc, 
công trình thiết thực 
tham gia xây dựng NTM, 
đô thị văn minh", Hội 
LHPN huyện triển khai 
hiệu quả cuộc vận động 
phụ nữ “Nói không với 
rác thải nhựa”, “Tổ phụ 
nữ phân loại và xử lý rác 

thải tại hộ gia đình”, 
"Đường hoa phụ nữ"; 
duy trì hoạt động "Ngày 
thứ 7 tình nguyện", 
"Ngày Chủ nhật xanh", 
mô hình Trên địa bàn 
huyện đã xuất hiện nhiều 
mô hình sản xuất hiệu 
quả cao như nuôi lợn nái 
sinh ; nuôi bò vỗ béo ; 
nuôi gà tại các xã Quang 
Yên, Lãng Công, Phương 
Khoan…, góp phần đưa 
giá trị sản xuất bình 
quân đầu người năm 
2020 ước đạt hơn 60 
triệu đồng, tăng 25 triệu 
đồng so với năm 2015;  
Với việc chỉ đạo sát sao 
và cách làm sáng tạo, 
Sông Lô đã huy động 
được cả hệ thống chính 
trị vào cuộc xây dựng 
NTM. Điều dễ nhận thấy 
nhất ở các xã NTM của 
huyện đó là cơ sở hạ 
tầng và các công trình 
thiết yếu phục vụ đời 
sống của người dân được 
đầu tư đồng bộ; hệ thống 
giao thông nội đồng 
được đầu tư hoàn chỉnh, 
tạo tiền đề vững chắc 
cho việc quy hoạch lại 
sản xuất, phát triển các 
loại cây trồng, vật nuôi 
có hiệu quả kinh tế cao... 
Những kết quả đạt được 
trong 10 năm xây dựng 
NTM của huyện là tiền 
đề vững chắc để giai 
đoạn 2021 - 2025, Sông 
Lô phấn đấu có ít nhất 
50% thôn đạt chuẩn 
thôn NTM kiểu mẫu và 3 

xã đạt chuẩn xã NTM 
nâng cao; chất lượng 
cuộc sống của cư dân 
nông thôn được nâng 
cao, thu nhập bình quân 
của người dân tăng ít 
nhất 1,8 lần so với năm 
2020. 
Thời gian tới, huyện tiếp 
tục phát động và nâng 
cao chất lượng các phong 
trào thi đua với quan 
điểm "Xây dựng NTM có 
điểm khởi đầu, nhưng 
không có điểm kết thúc”; 
tập trung chỉ đạo xây 
dựng NTM nâng cao, 
NTM kiểu mẫu theo tiêu 
chí quy định hiện hành; 
phát triển các sản phẩm 
đặc sản, thế mạnh của 
địa phương theo chương 
trình “Mỗi xã một sản 
phẩm” gắn với xây dựng 
thương hiệu tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc 
tiêu thụ sản phẩm và 
xuất khẩu. 
Hoàn thiện hệ thống hạ 
tầng KT-XH theo hướng 
đồng bộ, hiện đại; nâng 
cao chất lượng y tế, giáo 
dục, xây dựng các thiết 
chế văn hóa, thể thao; 
tập trung phát triển các 
mô hình thôn, xóm xanh-
sạch-đẹp; huy động, lồng 
ghép tốt các nguồn lực 
để duy trì và nâng cao 
chất lượng các tiêu chí 
NTM. 

Mai Liên 
(Báo Vĩnh Phúc Online) 

Bức tranh nông thôn mới Sông Lô 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện chương trình 

xây dựng nông thôn mới 

(NTM), UBMTTQVN 

huyện Hải Lăng đã triển 

khai nhiều mô hình hay, 

hiệu quả trên các lĩnh vực 

như bảo vệ môi trường, an 

ninh trật tự hay hỗ trợ phát 

triển kinh tế, từ đó thúc 

đẩy phát triển sản xuất, 

bảo vệ môi trường, nâng 

cao chất lượng cuộc sống 

của người dân, tạo sự 

chuyển biến tích cực trong 

xây dựng NTM tại địa 

phương. 

Theo kế hoạch, năm 2020 

UBMTTQVN huyện Hải 

Lăng triển khai 43 mô 

hình góp phần thực hiện 

chương trình xây dựng 

NTM, trong đó có 16 mô 

hình bảo vệ môi trường; 

15 mô hình thực hiện pháp 

luật, an ninh trật tự- an 

toàn xã hội; 10 mô hình về 

thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc 

tang, lễ hội và 2 mô hình 

hỗ trợ phát triển kinh tế hộ 

nghèo.  

Để góp phần thực hiện 

chương trình xây dựng 

NTM, UBMTTQVN 

huyện Hải Lăng đã triển 

khai thực hiện tốt cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng NTM, đô thị 

văn minh”. Chỉ đạo 

UBMT các xã, thị trấn 

phối hợp với các tổ chức 

thành viên vận động Nhân 

dân tham gia “Chỉnh trang 

nông thôn”; xây dựng 

“Tuyến đường kiểu mẫu”, 

tham gia “Ngày NTM”, 

“Ngày văn minh đô thị” ở 

từng khu dân cư. Hướng 

dẫn UBMT các xã, thị 

trấn, các KDC đăng ký 

các mô hình trong thực 

hiện 5 nội dung của cuộc 

vận động gắn với các tiêu 

chí xây dựng NTM, đô thị 

văn minh.  

 
Các Khu dân cư đều xây 

dựng chủ đề, mô hình phù 

hợp với yêu cầu, nội dung 

của cuộc vận động như: 

Xây dựng mô hình KDC 

bảo vệ môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu; 

KDC môi trường xanh-

sạch-đẹp; KDC hài hòa, 

giảm nghèo và bảo vệ môi 

trường; KDC thực hiện 

nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang và lễ 

hội; KDC đảm bảo an 

ninh trật tự và không có tệ 

nạn xã hội… 

Để góp phần thực hiện 

chương trình xây dựng 

NTM, thời gian qua, 

UBMTTQVN huyện Hải 

Lăng tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 27/TW về xây 

dựng mô hình KDC thực 

hiện nếp sống văn minh. 

Với những hoạt động thiết 

thực đó, Mặt trận Tổ quốc 

các cấp trên địa bàn Hải 

Lăng đã có những đóng 

góp quan trọng làm thay 

đổi bộ mặt nông thôn và 

thực hiện thành công 

chương trình xây dựng 

NTM của địa phương. 

Thanh Lê 
(Báo Quảng Trị Online) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hải Lăng triển khai nhiều mô hình hiệu quả để xây 

dựng nông thôn mới 
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Nhịp sống của làng bích 
họa năng động hẳn lên, 
du khách đến với làng 
đông hơn, nhiều hơn, 
kéo theo dịch vụ của du 
lịch bung ra, kinh tế làng 
chài nghèo phát triển. 
Đường bích họa bây giờ 
đã có mặt ở nhiều làng 
quê nông thôn  mới của 
các tỉnh  thành trong cả 
nước 
Những làng bích họa 
nổi tiếng  

 
Trong ca khúc “Quảng 
Bình Quê ta ơi”, nhạc sỹ 
Hoàng Vân đã nhắc đến 
làng biển Cảnh 
Dương:“Có ai về Cảnh 
Dương, quê tôi đứng nơi 
đầu sóng gió”. Lời ca ấy 
đã tạo nên thương hiệu 
độc đáo riêng cho Cảnh 
Dương làng biển nơi đầu 
sóng gió, hai lần được 
phong là Đơn vị Anh 
hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân. Bức tranh quê 
Cảnh Dương chúng tôi 
đến hôm nay, là sự 
chuyển mình của gương 
mặt làng quê ven biển. 
Cảnh Dương là cũng là 
một trong những địa 
phương có hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông nông 
thôn tốt nhất tỉnh Quảng 
Bình. Sự chuyển mình 
của làng quê truyền 
thống Cảnh Dương, 
chính là sự hội nhập đổi 
thay tạo nên một “phố 
trong làng biển”. Không 
chỉ là làng chài anh hùng 
nơi đầu sóng ngọn gió, 
một bãi biển đang đổi 
thay mời đón du khách 
về đây. Đến với làng chài 
Cảnh Dương hôm nay, du 
khách sẽ được ngắm 
những bức tranh bích 
họa trên đường làng, tái 
hiện lại cuộc sống đời 
thường của người dân 
làng biển, để chọn cho 
mình chụp những bức 
ảnh đẹp với những bức 
tranh đẹp như cổ tích, 
làm kỉ niệm một lần đến 
với làng bích họa. 
Làng bích họa Tam 
Thanh 

 
Làng bích họa Tam 
Thanh, xã Tam Thanh, 
TP Tam Kỳ, đây là ngôi 
làng bích họa đầu tiên ở 
Việt Nam.  Làng  bích họa 
Tam Thanh ra đời từ dự 
án giao lưu mỹ thuật 

cộng đồng Hàn Quốc – 
Việt Nam.  
Các sinh viên họa sỹ  của 
xứ sở Kim chi  đã “phù 
phép” một làng chài 
nghèo với những nếp 
nhà  thấp nhỏ cũ kỹ 
của  người dân, khoác 
lên những bức tường 
nhà trong làng  những 
bức tranh bừng sáng. 
Hơn 100 ngôi nhà trong 
làng đã được biến hóa 
trở nên độc đáo, hàng 
rào và lối đi cũng được 
trang trí bằng những 
hình vẽ, họa tiết với màu 
sắc rực rỡ, thơ mộng, 
đầy sức sống.  Những 
bức tranh ở làng bích 
họa Tam Thanh chủ yếu 
mô tả cuộc sống thường 
nhật của người dân làng 
chài với những gam màu 
tươi, bắt mắt và nét vẽ 
chăm chút, tỉ mỉ. Phong 
cách vẽ của các họa sỹ 
nước ngoài tạo sự tương 
tác  nối tầm với với cảnh 
với người trong tranh. 
Đó là góc tạo ảnh thích 
thú hấp dẫn khách thăm 
quan. Từ ngày làng Tam 
Thanh trở thành làng 
bích họa  nhịp sống của 
làng  năng động hẳn lên, 
du khách đến với làng 
đông hơn, nhiều hơn, 
kéo theo dịch vụ của du 
lịch  bung ra, kinh tế làng 
chài nghèo phát triển. 

Nguyễn Thị Hằng 
(Tạp chí Ngày mới Online)

Nông thôn mới và những con đường làng bích họa 
 



 

  

 
Sau khi hoàn thành 
Chương trình MTQG về 
xây dựng nông thôn mới 
(NTM), Thành ủy, UBND 
TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) 
chỉ đạo các xã tập trung 
giữ vững và nâng cao 
chất lượng các tiêu chí 
đã đạt được, phấn đấu 
hoàn thành mục tiêu 
NTM nâng cao vào cuối 
năm 2025. 

 

Được giao chỉ tiêu đạt 
chuẩn NTM nâng cao vào 
cuối năm 2020, xã Biển 
Hồ xem đây là vinh dự 
nhưng cũng là trách 
nhiệm lớn. Bởi lẽ, để đạt 
mục tiêu này, xã phải 
thực hiện các tiêu chí 
theo chiều sâu và mở 
rộng hơn so với tiêu chí 
dành cho xã đạt chuẩn 
NTM. 
 
Hiện tại, chất lượng cuộc 
sống của người dân xã 
Biển Hồ đã được cải 
thiện đáng kể so với 
trước. Thu nhập bình 
quân đầu người đạt 45 
triệu đồng/năm; giá trị 
truyền thống ở các làng  

 
đồng bào dân tộc thiểu 
số được giữ gìn và phát 
huy theo hướng văn 
minh, hiện đại; ý thức 
người dân về vệ sinh, 
bảo vệ môi trường được 
nâng lên… Đến nay, Biển 
Hồ đã đạt 17/19 tiêu chí 
NTM nâng cao. 
 
Thời gian qua xã An Phú, 
địa phương tập trung 
khảo sát, quy hoạch xây 
dựng vùng chuyên canh 
sản xuất rau,  hoa màu 
các loại nhằm nâng cao 
hiệu quả và chất lượng 
cây trồng. Theo đó, năng 
suất tăng từ 12 tấn/ha 
(năm 2015) lên 22 
tấn/ha (năm 2019). Việc 
chuyển đổi diện tích cây 
trồng kém hiệu quả sang 
sản xuất rau, hoa màu 
các loại đã mang lại hiệu 
quả kinh tế cao, giúp 
tăng thu nhập bình quân 
đầu người từ 21,5 triệu 
đồng (năm 2011) lên 
39,1 triệu đồng (năm 
2019), tỷ lệ hộ nghèo 
giảm còn 0,25%. 
 
Trên địa bàn xã An Phú 
có 3 doanh nghiệp và 1 
hợp tác xã đang triển 
khai mô hình ứng dụng 
công nghệ cao vào sản 
xuất các loại rau, hoa với 
diện tích khoảng 15 ha.  
 
Phát huy những kết quả 
đã đạt được, thời gian 

tới, thành phố chỉ đạo 
các xã còn lại phải giữ 
vững, nâng cao chất 
lượng các tiêu chí. 
 
Thành phố phấn đấu đến 
cuối năm 2025 có 8/8 xã 
hoàn thành NTM nâng 
cao; trong đó có ít nhất 3 
xã đạt chuẩn NTM kiểu 
mẫu và 85% thôn, làng 
đạt chuẩn NTM. Đối với 
làng NTM, tiếp tục triển 
khai hoàn thiện các tiêu 
chí, phấn đấu đến cuối 
năm 2025 có 3 làng là Ia 
Nueng (xã Biển Hồ), Wâu 
(xã Chư Á) và làng Nhao 
(xã Ia Kênh) đạt chuẩn 
làng NTM kiểu mẫu. 

Phạm Ngọc 
(Cổng TTĐT tỉnh Gia Lai) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pleiku phấn đấu hoàn thành mục tiêu  
nông thôn mới nâng cao 
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Nhiều mô hình điểm 
cần lan toả 
Đông Giang (Quảng Nam) 

là huyện miền núi, địa bàn 

rộng, cơ sở hạ tầng thiếu 

và yếu, kinh tế chậm phát 

triển. Với sự đồng thuận 

của cả hệ thống chính trị, 

sự góp sức của các HTX, 

tổ hợp tác và sự nỗ lực của 

toàn dân, chặng đường 

xây dựng nông thôn mới 

(NTM) của huyện thu 

được nhiều kết quả khả 

quan. Giai đoạn 2016 - 
2020, Đông Giang huy 
động 1.184,28 tỷ đồng 
xây dựng NTM. Thu nhập 
bình quân đầu 
người/năm đạt 24,4 
triệu đồng; tỷ lệ hộ 
nghèo còn 23,28%, giảm 
bình quân hơn 5%/năm. 

 
5 năm qua, địa phương 
đã kiên cố hóa hơn 12km 
mặt đường ĐH và gần 
11km đường liên xã, liên 
thôn. Đến nay, 40/40 
thôn có đường ô tô đến 
trung tâm thôn. 
Nhờ đó, người dân tiêu 
thụ sản phẩm cũng dễ 
dàng và có giá bán cao 

hơn trước. Tuyến đường 
này đã tạo động lực thúc 
đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội và là điều kiện để 
người dân thoát nghèo, 
cùng chung tay xây dựng 
xã NTM. 
Bên cạnh đó, địa phương 
còn đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động cán bộ, 
đảng viên và nhân dân 
các thôn triển khai xây 
dựng khu dân cư NTM 
kiểu mẫu. Do đó đã khơi 
dậy được sự hưởng ứng 
tích cực của nhân dân. 
Thời gian tới, địa 
phương cố gắng duy trì, 
tie p tục phấn đấu xây 
dựng xã đa t chuẩn NTM 
nâng cao, tiến tới xây 
dựng xã NTM kiểu mẫu. 
Qua rà soát, 3 thôn (thôn 
Ba, thôn Ban Mai 1, Ban 
Mai 2) đều đạt 9/10 tiêu 
chí. Theo đó, xã chọn 3 
thôn này đăng ký xây 
dư ng khu dân cư NTM 
kiểu mẫu. 
Giữ vững và phát huy 
Diện mạo nông thôn của 
huyện đã đổi thay mạnh 
mẽ với kết cấu hạ tầng 
dần khang trang, đồng 
bộ; môi trường ngày 
càng tốt hơn; đời sống 
vật chất và tinh thần của 
người dân được nâng 
lên; các giá trị văn hóa 
đặc sắc của đồng bào Cơ 

Tu được giữ gìn và phát 
huy. 
Bên cạnh đó, vận động, 
tuyên truyền nhằm tạo 
sự chuyển biến mạnh mẽ 
về nhận thức và đồng 
thuận trong cộng đồng 
dân cư, để người dân 
phát huy tích cực vai trò 
chủ thể. Thúc đẩy tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp 
theo hướng nâng cao giá 
trị sản xuất gắn với xây 
dựng NTM. Đồng thời, 
nâng cao chất lượng y tế, 
giáo dục, xây dựng các 
thiết chế văn hóa. 

 
Cùng với đó, huyện nhân 
rộng mô hình “Thôn 
xanh, sạch, đẹp” làm tiền 
đề phát triển du lịch 
cộng đồng; tranh thủ 
nguồn vốn đầu tư của 
doanh nghiệp thông qua 
liên doanh, liên kết sản 
xuất. Nâng cao hiệu quả 
cải cách hành chính, thu 
hút doanh nghiệp đầu tư 
vào chế biến nông sản 
theo chuỗi cung ứng và 
lĩnh vực phi nông nghiệp 
để tạo việc làm cho lao 
động nông thôn. 

Nhật Nam 
(Thời báo Kinh doanh) 

Vùng cao Đông Giang xây dựng nông thôn mới 
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