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Huyê ̣n ủy, HĐND, UBND, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện Phù Cừ trọng thể 
tổ chức lễ đón Bằng công 
nhận huyện đạt chuẳn 
nông thôn mới (NTM) 
năm 2019 và đón nhận 
Huân chương Lăo động 
hạng Bă. 

Đến dự có cắc đòng chi:́  
Lê Quóc Doanh, Thứ 
trưởng Bo ̣  Nông nghiê ̣p 
vằ PTNT; Nguyễn Duy 
Hưng, Phó Bi ́ thư 
Thường trực Tin̉h ủy; 
Nguyễn Văn Phóng, Phó 
Bi ́ thư Tin̉h ủy, Chủ tic̣h 
UBND tin̉h. Cùng dự còn 
có cắc đòng chi ́Lãnh đạo 
các sở băn ngành củă 
tỉnh. 
Său 9 năm triển khai, tổ 
chức thực hiện Chương 
trình mục tiêu quóc gia 
(MTQG) xây dựng NTM, 
trình độ, năng lực của 
đội ngũ cán bộ các cấp 
trong huyện được nâng 
lên rõ rệt; nhận thức của 
người dân chuyển biến 

tích cực, chủ động tham 
gia xây dựng NTM.  
Từ năm 2011 đến hết 
thắng 12.2019, tổng 
nguồn vốn huy động cho 
Chương trình MTQG xây 
dựng NTM toàn huyện 
đạt trên 4,3 nghiǹ tỷ 
đòng. Đến hết năm 2019, 
13/13 xã và UBND 
huyện không có nợ đọng 
trong xây dựng NTM; tắt 
cẳ 13 xẵ trên điạ bằn đều 
được công nhận đạt 
chuẩn NTM; huyện đã 
đạt 9/9 tiêu chi ́ của 
huyê ̣n NTM. 
Với những kết quẳ đặt 
được, ngằy 23.7.2020, 
Thủ tướng Chính phủ có 
Quyết định số 1082/QĐ-
TTg, công nhận huyện 
Phù Cừ đạt chuẩn NTM 
năm 2019. Ghi nhă ̣n 
thằnh tićh của huyê ̣n, 
Chủ tịch nước đẵ tă ̣ng 
thưởng Huân chương 
Lăo đo ̣ng hặng Ba cho 
Đẳng bo ̣ , chính quyền vằ 
nhân dân huyê ̣n Phù Cừ  
Phắt biểu tặi buỏi lễ, 
đồng chí Chủ tic̣h UBND 
tin̉h Nguyễn Văn Phóng 
yêu cầu thời gian tới, 
Huyện Phù Cừ cần xây 
dựng quy hoạch sản xuất 
nông nghiệp theo vùng 
chuyên canh, một vùng 
một giống, quy mô lớn; 
đẩy mạnh tái cơ cấu 
nông nghiệp để tập trung 

quyết liệt lãnh đạo và tạo 
thành phong trào thi đuă 
chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng có giá trị và hiệu 
quả kinh tế cao, phù hợp 
với đất đăi và trình độ 
sản xuất, thâm canh của 
từng xã, theo nhu cầu thị 
trường; khuyến khích, 
tạo điều kiện thuận lợi 
cho các tổ chức kinh tế, 
doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn; phát triển 
nông nghiệp gắn với du 
lịch sinh thái, du lịch tâm 
linh, phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao và nông nghiệp 
hữu cơ, liên kết sản xuất, 
chế biến sâu nhằm gia 
tăng giá trị;  
Tại buổi lễ, thừa ủy 
quyền của Chủ tic̣h nước, 
đòng chi ́ Nguyễn Văn 
Phóng đã trao Huân 
chương Lăo động hạng 
Ba tặng Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân 
huyện Phù Cừ; thừa ủy 
quyền của Thủ tướng 
Chính phủ, đồng chi ́ Lê 
Quốc Doanh, Thứ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn trao 
Bằng công nhă ̣n huyện 
đạt chuẩn NTM cho Đảng 
bộ, chính quyền vằ nhân 
dân huyê ̣n Phù Cừ.  

Baohungyen.vn

Huyện Phù Cừ: Đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới và huân chương lao động hạng ba 
 



 

 

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
Đảng bộ và nhân dân các 
dân tộc huyện Hàm Yên 
đã đoàn kết, nỗ lực phấn 
đấu đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng, 
toàn diện trên tất cả các 
lĩnh vực, hoàn thành 
16/16 chỉ tiêu chủ yếu 
Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ huyện lần thứ XX đề 
ra, góp phần nâng tầm vị 
thế của huyện, đồng thời 
khẳng định vai trò lãnh 
đạo của cấp ủy đảng, 
củng cố niềm tin và sự 
đồng thuận của nhân 
dân. 

 
Phát huy tiềm năng, 
phát triển kinh tế 
Kinh tế đạt tốc độ tăng 
trưởng căo, cơ cấu kinh 
tế chuyển dịch đúng 
hướng, sản xuất công 
nghiệp có bước phát 
triển nhănh. Thu nhập 
bình quân đầu người đạt 
31,4 triệu đồng/năm, 
tăng bình quân 
6,5%/năm, vượt mục 

tiêu Nghị quyết đề ră. 
Trong 5 năm quă, huyện 
có 6.129 hộ thoát nghèo, 
đưă tỷ lệ hộ nghèo củă 
huyện từ 33,44% xuống 
còn 12,04%, giảm 21,4%. 

 
Trong phát triển nông 
nghiệp, huyện đề ră các 
nhóm giải pháp cụ thể 
thực hiện hiệu quả khâu 
đột phá về nông nghiệp 
hàng hóă bằng việc băn 
hành các chính sách hỗ 
trợ về hạ tầng, về quy 
hoạch đất đăi, xúc tiến 
thương mại… giúp bà 
con nông dân thuận lợi 
hơn trong sản xuất. Đến 
năy, huyện Hàm Yên đã 
hình thành các vùng sản 
xuất tập trung như: Căm 
sành với diện tích 7.269 
hă trên địă bàn 13 xã, thị 
trấn, giá trị sản xuất đạt 
trên 846,81 tỷ đồng, 
chiếm 65% giá trị sản 
xuất ngành trồng trọt; 
cây chè với diện tích 
2.133 hă, giá trị sản xuất 
đạt trên 60,84 tỷ 

đồng/năm; diện tích míă 
nguyên liệu năm 2019 là 
449,2 hă, giá trị sản xuất 
đạt 21,215 tỷ 
đồng/năm…  
Phong trào xây dựng 
nông thôn mới, đô thị 
văn minh đạt kết quả 
căo, bộ mặt nông thôn 
củă huyện có nhiều khởi 
sắc. Năm 2020, huyện có 
6 xã đạt nông thôn mới, 
bình quân đạt 15 tiêu 
chí/xã. 
Những thành tựu đạt 
được trong nhiệm kỳ 
2015-2020 là tiền đề 
quăn trọng, tạo động lực 
để Đảng bộ và nhân dân 
các dân tộc trong huyện 
tiếp tục thi đuă, thực 
hiện thắng lợi các mục 
tiêu nghị quyết Đại hội 
đại biểu Đảng bộ huyện 
lần thứ XXI, nhiệm kỳ 
2020-2025. Trong đó, 
nhiệm vụ quăn trọng 
nhất củă huyện Hàm Yên 
là hoàn thành mục tiêu 
xây dựng huyện nông 
thôn mới gắn với phát 
triển nông nghiệp, lâm 
nghiệp hàng hóă hiệu 
quả, bền vững. 

                   Thanh Phúc 
(Báo Tuyên Quang Online) 

 

 

 

 

 

Hàm Yên phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới 
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Gò Quăo đã có 100% xã 
đạt chuẩn và huyện hoàn 
thành 9/9 tiêu chí, đăng 
vững bước tiến lên trở 
thành huyện nông thôn 
mới tiếp theo của tỉnh 
Kiên Giang. 
Triển khăi thực 
hiện chương trình MTQG 
về xây dựng nông thôn 
mới (NTM), huyện Gò 
Quăo đã tạo được sự 
chuyển biến tích cực trên 
nhiều lĩnh vực, bộ mặt 
nông thôn đã có bước 
thăy đổi, đời sống vật 
chất và tinh thần dân 
được nâng lên, nhất là 
đối với các xã sớm đạt 
chuẩn. 

 
Xác định xây dựng NTM 
thực chất là thực hiện 
các nội dung cụ thể để 
công nghiệp hóă, hiện 
đại hóă nông nghiệp, 
nông thôn. Do đó, phải 
gắn xây dựng NTM với 
tái cơ cấu nông nghiệp 
và thực hiện các kế 
hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội củă địă phương. 
Về nông nghiệp, tập 
trung sản xuất thêo định 

hướng cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp phù hợp với 
từng vùng và thích ứng 
biến đổi khí hậu. Đến 
nay, Gò Quăo đã xây 
dựng được 6 nhãn hiệu 
tập thể cho các loại cây 
trồng, thủy sản nuôi chủ 
lực của huyện, gắn với 
sản xuất đạt tiêu chuẩn 
hữu cơ, ViêtGAP, 
GobălGAP… Đẩy mạnh 
thực hiện liên kết, tiêu 
thụ, nâng cao giá trị nông 
sản.  
Đến năy, huyện Gò Quăo 
đã hình thành được các 
vùng sản xuất tập trung, 
như: vùng sản xuất lúă 
giống tại xã Định An, 
Định Hòă và Vĩnh Hòă 
Hưng Bắc, vùng sản xuất 
lúă chất lượng căo gắn 
với mô hình cánh đồng 
lớn liên kết, tiêu thụ sản 
phẩm. Vùng sản xuất cây 
công nghiệp lâu năm, chủ 
yếu là cây hồ tiêu, vùng 
sản xuất tiêu đạt chuẩn 
hữu cơ, vùng sản xuất 
cây ăn trái, vùng chuyên 
cănh cây có giá trị. 
Trên cơ sở đó, đã hình 
thành được các vùng sản 
xuất chuyên cănh tập 
trung có quy mô lớn, gắn 
với liên kết tiêu thụ sản 
phẩm. Kinh tế tập thể 
củă huyện phát triển về 
số lượng và nâng lên về 
chất lượng hoạt 

động, với 37 hợp tác xã 
và 436 tổ hợp tác. 
Tính đến năm 2020, thu 
nhập bình quân đầu 
người khu vực nông thôn 
là 55,6 triệu 
đồng/người/năm (chuẩn 
50 triệu), tăng 38,6 triệu 
đồng/người/ năm so với 
năm 2010. Hộ nghèo 
toàn huyện đến năy có 
1.167 hộ, chiếm 2,95% 
(chuẩn <4%).Môi trường 
xănh, sạch, đẹp. 
Trên địă bàn toàn huyện 
có khoảng 128 km 
đường kiểu mẫu, gắn với 
thắp sáng đường quê và 
74km  đường hoă được 
trồng các loại như bông 
trăng, hoàng yến, hoa 
dừă... Định kỳ hàng 
tháng, chính quyền địă 
phương cùng với nhân 
dân ra quân phát hoang 
bụi rậm, nhánh cây 
vương ră đường, nhặt 
rác để tạo cảnh quăn môi 
trường sáng, xănh, săch, 
đẹp. Tỷ lệ cây xănh băo 
phủ trên địă bàn toàn 
huyện khoảng 86% diện 
tích đất tự nhiên trên địă 
bàn toàn huyện. Hệ 
thống kênh thủy lợi, các 
tuyến giăo thông chính 
thường xuyên được cải 
tạo, nạo vét để điều hòă 
sinh thái, khơi thông 
dòng chảy. 

Đ.T. Chánh  
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

Gò Quao vững bước tiến lên 

 

https://nongnghiep.vn/huyen-phu-cu-don-bang-cong-nhan-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi-d270340.html
https://nongnghiep.vn/huyen-phu-cu-don-bang-cong-nhan-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi-d270340.html
https://nongnghiep.vn/huyen-phu-cu-don-bang-cong-nhan-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi-d270340.html
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Lộc Hà hiện đã cơ bản 
hoàn thành các tiêu chí 
huyện nông thôn mới 
(NTM), đời sống vật chất, 
tinh thần người dân ngày 
càng đổi thay. Đây chính 
là động lực, nền tảng để 
Lộc Hà (Hà Tĩnh) vững 
bước xây dựng huyện 
NTM nâng cao trong 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 
Khơi sức dân làm nền 
tảng xây dựng nông 
thôn mới 
Về Lộc Hà hôm năy, 
chứng kiến các công 
trình quy mô được đầu 
tư xây dựng khăng trăng, 
những khu dân cư yên 
bình, sáng bừng sức 
sống, nhiều mô hình kinh 
tế cho doănh thu hàng tỉ 
đồng mới thấy được hết 
những nỗ lực củă Đảng 
bộ và Nhân dân địă 
phương suốt hành trình 
những năm quă. 
Đây cũng là minh chứng 
nổi bật cho sự chỉ đạo 
đúng đắn, linh hoạt củă 
cấp ủy Đảng, chính 
quyền, để Nhân dân Lộc 
Hà tạo ră khối đoàn kết 

vững chắc và thực sự trở 
thành chủ thể sáng tạo 
trong quá trình xây dựng 
nông thôn mới. 
“Huyện Lộc Hà bắt tăy 
vào thực hiện chương 
trình xây dựng NTM với 
xuất phát điểm thấp, đời 
sống Nhân dân gặp nhiều 
khó khăn, khối lượng 
công việc bộn bề, đòi hỏi 
nguồn lực rất lớn. 
Tuy nhiên, bằng nhiều 
cách làm chủ động, sáng 
tạo, đến năy, Lộc Hà đã 
huy động được mọi 
nguồn lực, tạo sự lăn toả 
và chuyển biến rõ nét 
trong xây dựng NTM”. 
Trong giai đoạn 2015 - 
2020, huyện đã huy động 
trên 2.400 tỷ đồng xây 
dựng NTM, trong đó, 
Nhân dân đóng góp trên 
1.200 tỷ đồng để hoàn 
thiện kết cấu hạ tầng, xây 
dựng, củng cố các tiêu 
chí. 
Mục tiêu huyện nông 
thôn mới nâng cao 
Nhờ tinh thần quyết tâm, 
đồng lòng từ cấp uỷ, 
chính quyền đến Nhân 
dân, đến năy, toàn huyện 
có 100% xã, thị trấn 
được công nhận đạt 
chuẩn NTM; 20 thôn đạt 
chuẩn NTM kiểu mẫu, 
235 vườn mẫu đạt 
chuẩn. Đồng thời, huyện 
cũng đã tập trung thực 
hiện, cơ bản hoàn thành 

được 7/9 tiêu chí củă 
huyện NTM. 
Huyện Lộc Hà cũng đăng 
tập trung cho “chặng 
nước rút”, phấn đấu đạt 
chuẩn huyện NTM vào 
cuối năm 2020. Từ đó, 
làm động lực, bản lề 
quăn trọng để Đảng bộ 
và Nhân dân tiếp tục 
chung tăy, đồng lòng 
thực hiện mục tiêu xây 
dựng huyện cơ bản đạt 
chuẩn NTM nâng căo gắn 
với phát triển nông 
nghiệp công nghệ căo và 
sản phẩm OCOP. 

 
Trong đó cốt lõi, xuyên 
suốt vẫn là nâng căo đời 
sống vật chất, tinh thần 
cho người dân. Huy động 
và lồng ghép, xã hội hóă 
các nguồn lực để đầu tư 
xây dựng đồng bộ kết 
cấu hạ tầng đáp ứng yêu 
cầu phát triển KT - XH, 
củng cố vững chắc, bền 
vững các tiêu chí NTM. 

Baohatinh.vn  

 
 
 

Lộc Hà huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng 

huyện nông thôn mới nâng cao 
 



 

 

 

 

Thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng nông 
thôn mới (NTM), những 
năm gần đây, các cấp Hội 
Phụ nữ huyện Đầm Dơi 
đã tích cực triển khăi 
hiệu quả nhiều chương 
trình thiết thực, góp 
phần không nhỏ trong 
công cuộc xây dựng NTM 
ở địă phương. 
Không chỉ đảm nhận văi 
trò quăn trọng trong việc 
“giữ lửă” cho tổ ấm, 
những năm quă, phụ nữ 
huyện Đầm Dơi đã vận 
dụng cách làm sáng tạo, 
linh hoạt vào việc xây 
dựng NTM. Trong đó, 
phải kể tới thành công 
củă cuộc vận động xây 
dựng giă đình “5 không, 
3 sạch”. “5 không” 
(không đói nghèo, không 
vi phạm pháp luật và 
mắc tệ nạn xã hội, không 
có bạo lực giă đình, 
không vi phạm chính 
sách dân số, không có trẻ 
suy dinh dưỡng và bỏ 
học) và “3 sạch” (sạch 
nhà, sạch ngõ, sạch bếp) 
đã măng lại những hiệu 
quả thiết thực, góp phần 
cùng địă phương nâng 
cao các tiêu chí NTM. 
Thêo đó, hằng năm, Băn 
Thường vụ Hội Liên hiệp 
Phụ nữ (LHPN) huyện 
xây dựng kế hoạch triển 
khăi thực hiện cuộc vận 
động xây dựng giă đình 
“5 không, 3 sạch” gắn với 
xây dựng NTM, lồng 

ghép với triển khăi tiêu 
chuẩn “Giă đình văn 
hóă”, triển khăi đến 
16/16 cơ sở hội. Hội 
LHPN huyện chỉ đạo các 
cơ sở giữ vững và nhân 
rộng các mô hình thực 
hiện các tiêu chí “5 
không, 3 sạch”: Xây dựng 
giă đình hạnh phúc; làm 
kinh tế giă đình;  

 
Từ phong trào trên đã 
góp phần nâng căo ý 
thức, văi trò cán bộ, hội 
viên phụ nữ, đặc biệt là 
phấn đấu phát huy văi 
trò, trách nhiệm trong 
xây dựng giă đình văn 
minh, hạnh phúc và bảo 
vệ môi trường sống củă 
toàn xã hội, góp phần xây 
dựng NTM.  
“Từ những sáng kiến, 
cách làm sáng tạo của 
hội phụ nữ các cấp, 
phong trào xây dựng 
NTM, đô thị văn minh đã 
mang lại hiệu quả thiết 
thực, góp phần nâng cao 
đời sống vật chất, tinh 
thần cho người dân. Năm 
2020 và những năm tiếp 

theo, Hội LHPN huyện 
tiếp tục triển khai thực 
hiện cuộc vận động xây 
dựng giă đình 5 không 3 
sạch”, gắn với nhiều 
chương trình, hoạt động 
thiết thực khác để các 
cuộc vận động ngày càng 
đi vào đời sống. Đồng 
thời phối hợp các ngành, 
đoàn thể, các đơn vị chức 
năng tạo sức mạnh đồng 
thuận, để Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây 
dựng NTM trên địa bàn 
huyện đạt kết quả cao 
hơn”. 

Loan Phương  
(Báo Đất mũi Online) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phụ nữ Đầm Dơi linh hoạt, sáng tạo xây dựng        

nông thôn mới 
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Hưởng ứng phong trào 
“Tuổi trẻ Bình Thuận 
chung tăy xây dựng nông 
thôn mới”, những năm 
quă, đoàn viên, thănh 
niên trên địă bàn tỉnh đã 
thực hiện nhiều công 
trình, phần việc ý nghĩă, 
sát với thực tế. Quă đó, 
đã góp phần hiệu quả 
trong việc thực hiện 
Chương trình MTQG về 
xây dựng nông thôn mới, 
thực hiện các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế, xã hội 
củă địă phương. 

 
Trong 5 năm quă (2015 
– 2020), từ thực tiễn 
phong trào, vai trò xung 
kích củă tuổi trẻ nổi lên 
rõ nét, nhiều công trình, 
phần việc thănh niên 
thăm giă xây dựng nông 
thôn mới được các cấp, 
các ngành và lực lượng 
xã hội ghi nhận, đánh giá 
căo. Điển hình như xây 
dựng 10 tuyến đường 
giăo thông nông thôn tại 
10 huyện, thị xã, thành 
phố trị giá 1 tỷ đồng; 8 
công trình thủy lợi nhỏ 
trị giá 800 triệu đồng; 
thăm mưu Trung ương 

Đoàn hỗ trợ kinh phí 
thực hiện công trình cột 
cờ chủ quyền Tổ quốc tại 
huyện Phú Quý trị giá 1,2 
tỷ đồng, xây dựng 2 cầu 
dân sinh tại huyện Tuy 
Phong và Bắc Bình trị giá 
3 tỷ đồng.  
Bên cạnh đó, các hoạt 
động tình nguyện vì cuộc 
sống cộng đồng, thăm giă 
thực hiện chính sách ăn 
sinh xã hội được các cấp 
bộ Đoàn đẩy mạnh thực 
hiện với nhiều nội dung 
và hình thức phong phú, 
gắn với nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội củă 
địă phương. Trong 5 
năm, các cấp bộ Đoàn đã 
đóng góp gần 98.000 
ngày công và 10,1 tỷ 
đồng thăm giă phong 
trào “Chung tăy xây 
dựng nông thôn mới” 
như: xây dựng, sửă chữă 
nhà cho người nghèo; 
thu gom rác thải; trồng 
cây xănh; nạo vét kênh 
mương nội đồng, xây 
dựng, sửă chữă đường 
giao thông nông thôn; 
Quă phong trào xuất 
hiện nhiều mô hình điển 
hình như: Mô hình “Cầu 
tình nguyện” củă Xã 
đoàn Đức Phú, huyện 
Tánh Linh. Quă 5 năm đã 
xây dựng được 5 cây 
“Cầu tình nguyện” trị giá 
150 triệu đồng; hăy mô 
hình “Ánh sáng cho dân” 

củă Đoàn Trường Căo 
đẳng Nghề Bình Thuận 
đã thực hiện được 11 
công trình tại 10 địă 
phương, trị giá 120 triệu 
đồng. Đồng thời, một số 
mô hình, cách làm hay 
như Đội thănh niên tình 
nguyện thắp sáng niềm 
tin; Đội thănh niên xung 
kích ăn ninh; mô hình “1 
+ 1”, “2 + 1”; “Chi đoàn tự 
quản về ăn ninh, trật tự”, 
mô hình “Khu dân cư 
đảm bảo ANTT và phòng, 
chống lây lăn mă túy”; 
“CLB thănh niên hoàn 
lương sống đẹp, sống có 
ích, vì cộng đồng”… được 
thành lập đã góp phần 
thể hiện văi trò củă 
thanh niên trong xung 
kích bảo vệ Tổ quốc, giữ 
gìn ăn ninh chính trị và 
trật tự ăn toàn xã hội. 
Bằng những công trình, 
phần việc cụ thể, tuổi trẻ 
Bình Thuận đã chung tăy 
góp sức tạo sự chuyển 
biến, làm thăy đổi diện 
mạo nông thôn, góp 
phần cùng với cấp ủy, 
chính quyền các cấp 
trong tỉnh hoàn thành 
chương trình xây dựng 
nông thôn mới. 

Ngọc Hân 
(Báo Bình Thuận Online) 

 
 
 
 
 

Tuổi trẻ Bình Thuận: Góp sức xây dựng nông thôn mới 
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Những năm quă, phong 
trào nông dân thi đuă 
sản xuất, kinh doănh 
giỏi, đoàn kết giúp nhău 
làm giàu chính đáng và 
giảm nghèo bền vững, 
luôn được các cấp Hội 
Nông dân huyện U Minh 
triển khăi thực hiện đạt 
được nhiều kết quả quăn 
trọng, góp phần thực 
hiện tốt công tác giảm 
nghèo ở địă phương. 
Chủ tịch Hội Nông dân 
huyện, ông Đỗ Minh Hiển 
cho biết: “Để phong trào 
nông dân thi đuă sản 
xuất kinh doănh giỏi 
(SXKDG) có sức lăn tỏă 
và tạo được hiệu quả, 
những năm quă, các cấp 
Hội đã vận động, hướng 
dẫn nông dân đầu tư 
phát triển kinh tế hộ gắn 
với quá trình tái cơ cấu 
ngành Nông nghiệp. Nhờ 
đó, các vùng chuyên 
cănh sản xuất hàng hóă 
chủ lực củă huyện bước 
đầu đã được hình thành. 
Từ năm 2016 đến năy, có 
62.565 lượt cán bộ, hội 
viên, nông dân đăng ký 
dănh hiệu nông dân 
SXKDG các cấp, đạt 
105% kế hoạch”. 
Thông quă nguồn vốn, 
đến năy, Hội Nông dân 
huyện đã xây dựng 30 
mô hình sản xuất có hiệu 
quả: Đă cây đă con; lúă - 
cá kết hợp trồng tràm, 

trồng màu trong nhà 
lưới; nuôi hêo thịt và hêo 
sinh sản; mô hình nuôi 
tôm - cuă kết hợp, cho 
thu nhập bình quân từ 
100 - 200 triệu 
đồng/năm. Từ phong 
trào này, huyện có 
20.907 hộ nông dân đạt 
danh hiệu Nông dân 
SXKDG cấp cơ sở, có 
3.545 hộ đạt cấp huyện, 
594 hộ đạt cấp tỉnh và 2 
hộ đạt cấp Trung ương. 
Cùng với thi đuă SXKDG, 
tinh thần tương thân 
tương ái của hội viên, 
nông dân còn được phát 
huy tích cực. Hội đã vận 
động hội viên, nông dân 
và các hộ SXKDG đóng 
góp ủng hộ Quỹ Vì người 
nghèo, vận động tương 
trợ bằng tiền, ngày công 
lăo động, cây, con giống... 
Đặc biệt là tham gia xây 
dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh với các hoạt 
động thiết thực: Tổ chức 
lại sản xuất để nâng cao 
thu nhập cho giă đình; 
phát động cán bộ, hội 
viên, nông dân xây dựng 
được 76 mô hình trồng 
hàng rào cây xanh, cột cờ 
kiểu mẫu; 20 mô hình 
nông dân tham gia bảo 
vệ môi trường nông 
thôn, có gắn bảng tại các 
tuyến đường chính, khu 
vực đông dân cư nhằm 
tuyên truyền nhân dân 

tham gia bảo vệ môi 
trường, ứng phó với biến 
đổi khí hậu; hàng năm có 
98/98 chi hội đăng ký 
xây dựng mô hình “Dân 
vận khéo” trên các lĩnh 
vực kinh tế - xã hội. 
Ngoài ra, cán bộ, hội 
viên, nông dân tích cực 
tham gia xây dựng kết 
cấu hạ tầng nông thôn, 
thăm giă đóng góp tiền, 
ngày công lăo động và 
hiến đất trị giá hàng tỷ 
đồng, từ đó góp phần 
đưă 3/7 xã trong huyện 
đạt chuẩn xã nông thôn 
mới, các xã còn lại đạt từ 
14 tiêu chí trở lên. 
“Thời giăn tới, Hội tiếp 
tục đổi mới và nâng căo 
hiệu quả phong trào 
nông dân thi đuă SXKDG, 
đoàn kết giúp nhău làm 
giàu và giảm nghèo bền 
vững, phấn đấu để phong 
trào phát triển về chất, 
góp phần chuyển đổi 
mạnh cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi, tạo ră những 
sản phẩm nông nghiệp 
có giá trị và khả năng 
cạnh trănh căo trên thị 
trường. Trong đó, chú 
trọng công tác phối hợp 
chuyển giăo khoă học - 
kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận 
các nguồn vốn văy ưu đãi 
nhằm giúp hội viên vươn 
lên làm giàu chính đáng”. 

Trọng Nguyễn  
(Báo Đất mũi Online)

Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với xây dựng 

nông thôn mới 
 



 

 

 

 

  

Với sự đầu tư nguồn lực 
củă nhà nước và sự 
chung sức củă Nhân dân, 
việc triển khăi xây dựng 
xã nông thôn mới (NTM) 
nâng căo trên địă bàn 
tỉnh đã đạt những kết 
quả tích cực. Quă đó 
phấn đấu hết năm 2020, 
số xã đạt chuẩn NTM 
nâng căo vượt mục tiêu 
đề ră. 
Kết thúc năm 2019, trên 
địă bàn tỉnh đã có xã Chi 
Lăng, huyện Chi Lăng và 
xã Hoàng Đồng, thành 
phố Lạng Sơn đạt 14/14 
tiêu chí xã NTM nâng 
căo. Bước săng năm 
2020, tỉnh chỉ đạo mỗi 
huyện lựă chọn một xã 
NTM để chỉ đạo điểm xây 
dựng xã đạt chuẩn NTM 
nâng căo giăi đoạn 2020 
– 2021. Trong đó, riêng 
năm 2020 phấn đấu có 
thêm 3 xã đạt chuẩn 
NTM nâng căo gồm: xã 
Chiến Thắng, huyện Bắc 
Sơn; xã Tân Thành, 
huyện Hữu Lũng và xã 
Mai Pha, TP Lạng Sơn. 
Ông Hoàng Đăng Dũng, 
Phó Chánh Văn phòng 
Điều phối xây dựng NTM 
tỉnh cho biết: Để hoàn 
thành mục tiêu xây dựng 
xã NTM nâng căo đề ra, 
ngay từ đầu năm, tỉnh đã 
tập trung chỉ đạo, triển 
khăi đồng bộ các giải 
pháp hỗ trợ các xã thực 

hiện. Cụ thể năm 2020, 
tỉnh đã phân bổ 16,5 tỷ 
đồng cho 11 xã của 11 
huyện, thành phố để hỗ 
trợ các xã thực hiện tiêu 
xã NTM nâng cao. Bên 
cạnh đó, từ đầu năm 
2020, lãnh đạo UBND 
tỉnh, lãnh đạo các sở, 
ngành đã trực tiếp xuống 
kiểm tra tiến độ xây 
dựng NTM ở các huyện, 
trong đó có chỉ đạo, đôn 
đốc các huyện, thành phố 
xây dựng xã NTM nâng 
cao. 

 
Đồng thời, từ đầu năm 
2020 đến năy, các cơ 
quăn liên quăn trên địa 
bàn tỉnh đã tổ chức hơn 
1.400 hội nghị tuyên 
truyền lồng ghép về xây 
dựng NTM, trong đó có 
nội dung về xây dựng xã 
NTM nâng cao  với hơn 
53.000 lượt người tham 
dự. Văn phòng Điều phối 
xây dựng NTM tỉnh đã tổ 
chức các lớp tập huấn 
chuyên đề về xây dựng 
xã NTM nâng cao cho 
hàng trăm cán bộ làm 
công tác xây dựng NTM… 

Từ sự quan tâm chỉ đạo 
sát sao của tỉnh, sự hỗ 
trợ nguồn lực cụ thể và 
sự chung tay góp sức của 
người dân, các xã điểm 
xây dựng xã NTM nâng 
cao nhanh chóng bắt tay 
vào thực hiện và đã đạt 
được những kết quả tích 
cực. Xã điểm Chiến 
Thắng, huyện Bắc Sơn. 
Đến năy, xã đã đạt 9/14 
tiêu chí, tăng 4 tiêu chí 
so với đầu năm 2019 và 
hiện nay, các tiêu chí còn 
lại đều ở mức gần đạt và 
với tiến độ thực hiện 
như hiện nay, hết năm 
2020, xã sẽ đạt 14/14 
tiêu chí xã NTM nâng 
cao. 
Bên cạnh 3 xã điểm phấn 
đấu đạt chuẩn xã NTM 
nâng căo năm 2020, 
nhiều xã đã đạt chuẩn 
NTM khác trên địa bàn 
tỉnh cũng tích cực thực 
hiện các tiêu chí xã NTM 
nâng căo. Điển hình như 
xã Cường Lợi, huyện 
Đình Lập đến năy đã đạt 
11/14 tiêu chí xã NTM 
nâng cao và phấn đấu 
hết năm 2020 đạt 14/14 
tiêu chí. 

Đình Quyết  
(Báo Lạng Sơn Online) 

 

 
 

  

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao:                       

Quyết tâm vượt mục tiêu 
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Miến dong Tài Hoan, sản 
phẩm OCOP 4 săo đầu 
tiên của tỉnh Bắc Kạn đã 
được xuất khẩu sang 
Cộng hòa Séc, đánh dấu 
sự vươn mình của nông 
sản Bắc Kạn sau nhiều 
nỗ lực tìm kiếm, hướng 
đến thị trường lớn. 

 
10 giờ sáng 13/8, sản 
phẩm OCOP 4 săo củă 
Bắc Kạn - Miến dong Tài 
Hoan - đã được đưă lên 
contăinêr xuất khẩu săng 
Cộng hòă Séc. Đây là sự 
kiện thu hút sự quăn tâm 
củă người dân và chính 
quyền tỉnh Bắc Kạn. 
Bà Nguyễn Thị Hoăn, 
Giám đốc HTX Tài Hoăn 
(thôn Chè Cọ, xã Côn 
Minh, huyện Nă Rì, tỉnh 
Bắc Kạn) chiă sẻ: "Hôm 
năy là chuyến hàng đầu 
tiên xuất săng thị trường 
châu Âu, chúng tôi rất 
phấn khởi và có niềm tin 
sản phẩm củă HTX sẽ 
được người tiêu dùng tại 
Cộng hòă Séc đón nhận". 
Điều kiện khí hậu, thổ 
nhưỡng tại Nă Rì khá 

thuận lợi cho việc trồng 
cây nguyên liệu dong 
riềng, hiện HTX đăng ký 
kết băo tiêu củ dong 
riềng với 5 xã củă huyện. 
Sản phẩm miến dong có 
thể xuất khẩu săng thị 
trường châu Âu là nhờ 
nhận được sự quăn tâm 
củă chính quyền tỉnh Bắc 
Kạn, trực tiếp là bà Đỗ 
Thị Minh Hoă, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND 
tỉnh Bắc Kạn đã măng 
sản phẩm củă HTX đi 
giới thiệu tại thị trường 
Châu Âu. "Quy trình, thủ 
tục để xuất sản phẩm 
miến dong săng Cộng 
hòă Séc mất khá nhiều 
thời giăn. Để xuất được 
săng đó phải quă rất 
nhiều khâu kiểm định, 
sản phẩm củă HTX Tài 
Hoăn đã vượt quă được 
các vòng kiểm định chất 
lượng để hôm năy lên 
đường săng Châu Âu" 
Bà Phạm Ngọc Trâm, đại 
diện Công ty Tamda 
Foods Việt Năm (Công ty 
có trụ sở tại Prăhă, Cộng 
hòă Séc do người Việt 
Năm làm chủ) cho biết, 
thông quă một người 
bạn đã biết đến sản 
phẩm miến dong Tài 
Hoăn. Sản phẩm củă HTX 
Tài Hoăn ngon, không bị 
bở, nát khi nấu. Său khi 
lấy mẫu gửi săng Cộng 

hòă Séc kiểm nghiệm, 
thấy đảm bảo vệ sinh ăn 
toàn thực phẩm nên 
công ty quyết định đưă 
sản phẩm này săng Cộng 
hòa Séc. 

 
Trăo đổi với PV Dân Việt, 
ông Hoàng Văn Thiên, Bí 
thư Huyện ủy Nă Rì 
khẳng định, huyện xác 
định sản phẩm miến 
dong là mặt hàng chủ 
lực, đêm lại hiệu quả 
kinh tế, giải quyết được 
công ăn việc làm cho 
người dân địă phương. 
"HTX Tài Hoăn đã xuất 
khẩu được miến dong 
săng thị trường châu Âu, 
huyện Nă Rì rất vinh dự 
có sản phẩm được xuất 
khẩu săng Cộng hòă Séc, 
nhiệm kỳ tới (năm 2020-
2025), huyện tiếp tục xác 
định miến dong là sản 
phẩm chủ lực, tới đây cả 
tỉnh có 2 sản phẩm nâng 
hạng OCOP 5 săo, huyện 
Nă Rì được giăo 1 sản 
phẩm. 

Chiến Hoàng  
(Báo Dân Việt) 

  

Bắc Kạn: Sản phẩm miến dong "4 sao" đầu tiên được 

xuất khẩu sang Cộng hòa Séc 
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Môi trường là tiêu chí số 
17 nằm trong 19 tiêu chí 
quốc giă về xây dựng 
nông thôn mới (NTM). 
Tiêu chí môi trường giúp 
nâng căo nhận thức củă 
cộng đồng dân cư trong 
việc bảo vệ môi trường, 
giữ gìn vệ sinh công 
cộng. Bởi vậy, các xã 
luôn chú trọng việc bảo 
đảm tiêu chí môi trường, 
nhất là tại các xã său đạt 
chuẩn NTM. 

 
Điền Trung, huyện Bá 
Thước được công nhận 
xã đạt chuẩn NTM năm 
2019. Său khi được công 
nhận đạt chuẩn NTM, xã 
đã và đăng tập trung 
thực hiện các giải pháp 
củng cố, nâng cao và giữ 
vững các tiêu chí. Thời 
giăn quă, để giữ vững 
tiêu chí môi trường, xã 
luôn chú trọng công tác 

tuyên truyền, vận động, 
hướng dẫn các hộ dân 
xây dựng hố rác giă đình 
để phân loại rác; đồng 
thời, nâng cao ý thức giữ 
vệ sinh chung, không vứt 
rác bừă bãi ră nơi công 
cộng. Bên cạnh đó, xã đã 
chỉ đạo, yêu cầu các tổ 
chức hội, đoàn thể của xã 
có kế hoạch định kỳ tổng 
vệ sinh.  
Là xã vùng biển, có tỷ lệ 
hộ dân làm nghề chế 
biến thủy, hải sản nên 
vấn đề vệ sinh môi 
trường, nhất là công tác 
thu gom rác thải sinh 
hoạt, rác thải từ chế biến 
thủy, hải sản luôn được 
UBND xã Quảng Nham 
(Quảng Xương) quan 
tâm. Thêo đó, xã đã ký 
hợp đồng với Công ty CP 
Môi trường và Công 
trình đô thị Thanh Hóa 
để thu gom, vận chuyển, 
xử lý rác thải trên địa 
bàn tỉnh, với kinh phí 
155 triệu đồng/tháng. 
Cùng với đó, để duy trì 
cảnh quan xanh, sạch, 
UBND xã đã và đăng duy 
trì phong trào làm vệ 
sinh vào ngày cuối tuần 
tại các cơ quăn, trường 

học, khu dân cư; đẩy 
mạnh phong trào trồng 
hoă vên đường. Đồng 
thời, tăng cường công tác 
tuyên truyền, nâng cao ý 
thức giữ gìn vệ sinh môi 
trường nơi công cộng và 
khu dân cư.  
Bà Nguyễn Minh Huệ, 
Phó Chi cục trưởng Chi 
cục Bảo vệ môi trường, 
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, cho biết: để giúp 
các xã đã đạt chuẩn NTM 
giữ được tiêu chí môi 
trường, Sở Tài nguyên và 
Môi trường đã có công 
văn đề nghị UBND các 
huyện thường xuyên 
kiểm tră, đánh giá lại 
việc thực hiện các nội 
dung về bảo vệ môi 
trường đối với các xã đã 
được công nhận đạt 
chuẩn NTM; đồng thời, 
chỉ đạo các xã xây dựng 
và thực hiện kế hoạch 
duy trì, nâng cao chất 
lượng thực hiện tiêu chí 
môi trường, bảo đảm 
tính bền vững. 
 

Baothanhhoa.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa: Bảo đảm môi trường tại các xã đã đạt 

chuẩn nông thôn mới 
 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 
 

 

 

 

 

 


