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Phó Thủ tướng Chính 
phủ Trịnh Đình Dũng ký 
Quyết định số 1231/QĐ-
TTg ngày 13/8/2020 
công nhận huyện Lý 
Nhân, tỉnh Hà Nam; 
Quyết định số 1272/QĐ-
TTg ngày 19/8/2020 
công nhận huyện Gia 
Lộc, tỉnh Hải Dương và 
Quyết định số 1273/QĐ-
TTg ngày  19/8/2020  
huyện Tháp Mười, tỉnh 
Đồng Tháp đạt chuẩn 
nông thôn mới (NTM) 
năm 2019. 

 
Thủ tướng Chính phủ 
giao UBND tỉnh Hà Nam, 
UBND tỉnh Hải Dương và 
UBND tỉnh Đồng Tháp có 
trách nhiệm công bố và 
khen thưởng theo quy 
định; chỉ đạo các huyện 
tiếp tục duy trì và nâng 
cao chất lượng các tiêu 
chí, chú trọng tiêu chí về 
sản xuất và môi trường 
để bảo đảm tính bền 
vững trong xây dựng 
nông thôn mới (NTM). 
Sau 10 năm triển khai 
Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới, đến nay 
huyện Lý Nhân đã có 
100% số xã đạt chuẩn 
Nông thôn mới. 
Nhiều mô hình phát triển 
sản xuất mới hiệu quả 
cao, thúc đẩy ứng dụng 
tiến bộ kỹ thuật vào sản 
xuất, liên kết trong sản 
xuất chế biến tiêu thụ 
sản phẩm tạo ra các vùng 
sản xuất hàng hóa tập 
trung. Công tác tích tụ 
ruộng đất, xây dựng các 
mô hình sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao... đã góp phần 
tạo việc làm, nâng cao 
thu nhập cho người dân 
trên địa bàn. 
Đời sống vật chất, tinh 
thần của người dân được 
cải thiện, góp phần giảm 
nghèo theo hướng bền 
vững. Thu nhập bình 
quân đầu người từ 11,5 
triệu đồng năm 2010 lên 
47,25 triệu đồng vào 
năm 2019, tỉ lệ hộ nghèo 
chỉ còn 2,87%. 
Trong những năm qua, 
toàn huyện Gia Lộc đã 
huy động hơn 2.324 tỷ 
đồng xây dựng nông 
thôn mới. Tất cả 92,609 
km đường trục xã, liên 
xã được nhựa hóa, bê 
tông hóa. 100% đường 
trục thôn được bê tông 
hóa với tổng 180,217 
km. Tất cả đường ngõ 
xóm được cứng hóa, 

sạch, không lầy lội vào 
mùa mưa. 61/71 trường 
học của huyện đạt chuẩn 
quốc gia… 
Gia Lộc đã hình thành 64 
vùng chuyên canh rau 
màu với tổng diện tích 
hơn 800 ha và 60 vùng 
lúa chất lượng cao với 
tổng diện tích hơn 1.300 
ha. Các vùng chuyên 
canh này đã góp phần 
đưa giá trị bình quân 
trên một ha đất canh tác 
đạt 224 triệu đồng/năm. 
Thu nhập bình quân đầu 
người của huyện đạt 
51,61 triệu đồng/năm, 
+Qua 9 năm thực hiện 
xây dựng nông thôn mới, 
Tháp Mười đã huy động 
sự đóng góp của nhân 
dân trong huyện trên 
1.010 tỷ đồng để xây 
dựng nông thôn mới, góp 
phần phát triển sản xuất 
và thay đổi diện mạo 
nông thôn; cuối năm 
2019, thu nhập bình 
quân đầu người đạt trên 
47 triệu 300 ngàn 
đồng/người/năm,  
Đến nay, huyện Tháp 
Mười có 12/12 xã được 
công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới. 

Minh Hiển  
(Chinhphu.vn)  

 

 

Công nhận 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới 
 



 

 

 

 

 

Sáng 20/8, Thứ trưởng 
Bộ NN-PTNT Trần Thanh 
Nam và đoàn công tác 
Văn phòng điều phối 
Nông thôn mới Trung 
ương đi kiểm tra, đánh 
giá triển khai chương 
trình NTM tại Sơn La. 
Đoàn công tác đi kiểm 
tra, đánh giá kết quả 
triển khai mô hình Làng 
Văn hóa du dịch tại bản 
Pa Phách, xã Đông Sang 
(huyện Mộc Châu) và 
thăm mô hình HTX Dịch 
vụ phát triển nông 
nghiệp 19/5 huyện Mộc 
Châu. 
Mô hình Làng Văn hóa 
du lịch bản Pa Phách do 
huyện Mộc Châu sẽ phối 
hợp với Văn phòng Ban 
chỉ đạo Chương trình xây 
dựng nông thôn mới 
Trung ương nghiên cứu, 
khảo sát, lựa chọn bản 
Pa Phách 1 và Pa Phách 2 
là bản dân tộc Mông có 
tiềm năng phát triển các 
sản phẩm du lịch để kêu 
gọi, thu hút đầu tư xây 
dựng bản du lịch cộng 
đồng kiểu mẫu. 
Tại đây, Thứ trưởng 
Trần Thanh Nam đánh 
giá cao tiềm năng và lợi 
thế để phát triển du lịch 
cộng đồng trong tương 

lai. Cảnh quan, môi 
trường vẫn giữ nét 
hoang sơ, con người vẫn 
giữ được bản sắc. 

 
 “Trước hết giữ được sắc 
thái văn hóa của người 
Mông. Cố gắng giữ được 
cảnh quan, đừng tác 
động yếu tố con người 
nhiều quá, xây dựng như 
thành phố thì không ai 
vào thăm quan. Quan 
tâm phát triển hàng hóa 
có giá trị như các sản 
phẩm hữu cơ. Đồng thời, 
vị trí nằm gần ngay thị 
trấn Mộc Châu, khách sẽ 
vào bản. Phát triển kinh 
tế sẽ thuận lợi nếu có 
nhiều mô hình tốt”. 
Mô hình HTX Dịch vụ 
phát triển nông nghiệp 
19/5 là mô hình OCOP 
tiêu biểu đạt 4 sao đầu 

tiên của huyện Mộc 
Châu. Hiện HTX có 6 sản 
phẩm tham gia và đạt 
được chứng nhận OCOP. 
Trong đó, có 3 sản phẩm 
đạt tiêu chuẩn 4 sao, 
gồm: Mận sấy mật ong, 
mận sấy gừng, mận sấy 
thảo dược và 3 sản phẩm 
đạt tiêu chuẩn 3 sao, 
gồm rượu mận, rượu 
mơ, rượu trưởng bản. 
Thứ trưởng Trần Thanh 
Nam cho rằng, đây là 
HTX có thể làm mô hình 
điểm, điển hình về giới 
thiệu OCOP của huyện 
Mộc Châu. Tôi rất muốn 
mô hình này gắn chặt với 
nông dân. Thứ nhất, phải 
ký hợp đồng với vùng 
nguyên liệu tại địa 
phương; thứ 2, xây dựng 
lao động địa phương, thứ 
3, thay nhãn OCOP cho 
hợp lý, rõ ràng. 

Trần Hồ 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Thứ trưởng Trần Thanh Nam kiểm tra nông thôn mới tại 

Sơn La 
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Để góp phần vào thành 
công chung của tỉnh Nam 
Định trong việc cán đích 
nông thôn mới, Chi cục 
Bảo vệ môi trường tỉnh 
đã có nhiều sáng tạo 
trong việc thúc đẩy bảo 
vệ môi trường nông 
thôn. 

 
Thời gian qua, Chi cục 
Bảo vệ môi trường tỉnh 
Nam Định đã hưởng ứng 
và cụ thể hóa các nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn 
mới (NTM). Đã bám sát 
các quan điểm chỉ đạo 
của Trung ương, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh và Ban Chỉ 
đạo công trình xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Nam 
Định về thực hiện 
chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng NTM, 
thực hiện các quy định 
của pháp luật về BVMT 
để xây dựng chương 
trình, kế hoạch, tham 
mưu ban hành các quyết 
định, quy định, các 
hướng dẫn về chuyên 
môn, nghiệp vụ phục vụ 
nhiệm vụ hoàn thiện tiêu 
chí môi trường cấp xã, 
cấp huyện. 

Trong những năm qua để 
thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia xây 
dựng NTM, Chi cục Bảo 
vệ môi trường luôn xác 
định là nhiệm vụ chính 
trị hàng đầu, đã tập 
trung bố trí Lãnh đạo Chi 
cục và cán bộ chuyên 
trách để thực hiện.  
Với những nố lực trong 
phong trào thi đua ến 
nay Toàn tỉnh đã có 209 
xã, thị trấn (đạt 100% 
tổng số xã) được công 
nhận đạt chuẩn xã NTM. 
9/9 huyện được Thủ 
Tướng Chính phủ công 
nhận huyện đạt chuẩn 
NTM. Thành phố Nam 
Định được công nhận 
hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng NTM. Đặc biệt, năm 
2019, tỉnh Nam Định 
được Thủ tướng Chính 
phủ công nhận tỉnh hoàn 
thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới 
sớm hơn so với thời gian 
quy định là 1,5 năm. 
Phát triển môi trường 
Xanh - Sạch - Đẹp là 
phong trào nổi bật rộng 
khắp. Các cấp, các ngành, 
đoàn thể từ tỉnh đến cơ 
sở tập trung cao tuyên 
truyền, vận động người 
dân tham gia giữ gìn vệ 
sinh môi trường, tạo 
cảnh quan môi trường 
Xanh - Sạch- Đẹp. Hoạt 
động thu gom rác thải, 

tổng vệ sinh môi trường 
nông thôn được các xã 
thực hiện đồng bộ. Các 
địa phương phát động 
phong trào trồng cây 
bóng mát, trồng hoa bên 
lề đường trục xã, thôn, 
xóm. Toàn tỉnh hiện có 
trên 1.000 km tuyến 
đường hoa. Huyện Hải 
Hậu có 454 km, huyện 
Xuân Trường có khoảng 
90km đường hoa... 
Nhiệm vụ về quản lý, sử 
dụng hiệu quả các nguồn 
tài nguyên như đất đai, 
biển, tài nguyên nước và 
các hoạt động phát triển 
kinh tế - xã hội gắn với 
bảo vệ môi trường, thích 
ứng với biến đổi khí hậu 
là thách thức giai đoạn 
2021- 2025. Chi cục 
BVMT tỉnh Nam Định 
cho biết, công tác thi đua 
sẽ nâng lên tầm cao mới 
để hiện thức hóa mục 
tiêu quan trọng với 
những giải pháp như tập 
trung cao công tác tham 
mưu; ứng dụng tiến bộ 
khoa học công nghệ, phát 
động phong trào bảo vệ 
môi trường; đẩy mạnh 
hoạt động tuyên truyền 
về bảo vệ môi trường… 

Ngọc Bách 
(Báo  Tài nguyên và MT) 

 

 

 

 

 

Chi cục BVMT Nam Định: Dấu ấn phong trào thi đua  

xây dựng nông thôn mới 
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(Báo Nông nghi

Chương trình OCOP 
được xác định là giải 
pháp để phát triển kinh 
tế nông thôn theo hướng 
phát triển nội lực và gia 
tăng giá trị; là nhiệm vụ 
trong triển khai chương 
trình xây dựng nông 
thôn mới ở Hà Tĩnh. 

 
Đoàn công tác Văn phòng 
Điều phối Nông thôn mới 
(NTM) Trung ương tham 
quan cơ sở sản xuất mật 
ong của HTX mật ong 
Cường Nga (xã Quang 
Diệm). 
Từ đầu năm 2020 đến 
nay, có 255 ý tưởng sản 
phẩm đăng ký tham gia 
Chương trình OCOP đã 
được cấp huyện xét chọn 
và Văn phòng Điều phối 
NTM tỉnh đã kiểm tra, 
chấp thuận 180 ý tưởng 
sản phẩm đủ điều kiện 
lập phương án sản xuất 
kinh doanh để tham gia 
chương trình. 
Thời gian qua, tỉnh cũng 
đã ban hành một số 
chính sách hỗ trợ 

chương trình OCOP. Năm 
2019, toàn tỉnh đã có 59 
cơ sở sản xuất kinh 
doanh tham gia chương 
trình được hưởng chính 
sách với tổng kinh phí 
gần 20 tỷ đồng. Năm 
2020, dự kiến kinh phí 
hỗ trợ chính sách 
Chương trình OCOP là 
hơn 40 tỷ đồng. 
Đó là nội dung trọng tâm 
được Văn phòng Điều 
phối Nông thôn mới tỉnh 
phối hợp với các chuyên 
gia tư vấn OCOP quốc gia 
truyền đạt cho đội ngũ 
cán bộ quản lý Chương 
trình OCOP cấp tỉnh, cấp 
huyện. 
Trọng tâm của Chương 
trình OCOP là phát triển 
sản phẩm nông nghiệp, 
phi nông nghiệp, dịch vụ 
có lợi thế ở mỗi địa 
phương theo chuỗi giá 
trị do các thành phần 
kinh tế tư nhân (doanh 
nghiệp, hộ sản xuất) và 
kinh tế tập thể thực hiện. 
Nhà nước đóng vai trò 
kiến tạo, ban hành khung 
pháp lý và chính sách để 
thực hiện; định hướng 
quy hoạch các vùng sản 
xuất hàng hóa, dịch vụ; 
quản lý và giám sát tiêu 
chuẩn chất lượng sản 
phẩm. Hỗ trợ các khâu: 
Đào tạo, tập huấn, ứng 

dụng kỹ thuật, công 
nghệ, xây dựng thương 
hiệu, xúc tiến thương 
mại, quảng bá các sản 
phẩm… 
Sau gần 2 năm triển khai 
thực hiện Chương trình 
OCOP, các chủ thể tham 
gia chương trình OCOP 
tỉnh Hà Tĩnh đã được 
nâng cao năng lực về 
quản trị, tổ chức sản 
xuất, xúc tiến thương 
mại... Đến nay, Hà Tĩnh 
đã có 72 sản phẩm đạt 
chuẩn OCOP, trong đó có 
69 sản phẩm 3 sao, 3 sản 
phẩm 4 sao. 
Thời gian qua, tỉnh cũng 
đã ban hành một số 
chính sách hỗ trợ 
chương trình OCOP. Năm 
2019, toàn tỉnh đã có 59 
cơ sở sản xuất kinh 
doanh tham gia chương 
trình được hưởng chính 
sách với tổng kinh phí 
gần 20 tỷ đồng. Năm 
2020, dự kiến kinh phí 
hỗ trợ chính sách 
Chương trình OCOP là 
hơn 40 tỷ đồng. 

Bá Tân 
(Báo mới .vn) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Chương trình OCOP là giải pháp phát triển kinh tế nông 

thôn bằng nội lực ở Hà Tĩnh 
 



6 
 

  
 

 

 

 

Huyện miền núi Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận 
đang phấn đấu về đích 
huyện nông thôn mới 
vào cuối năm nay. 

 
Ông Nguyễn Văn Húy Bí 
thư Huyện ủy, Chủ tịch 
UBND huyện Đức Linh 
cho biết, một trong 
những kết quả nổi bật 
sau 10 năm xây dựng 
nông thôn mới trên địa 
bàn là lấy phát triển sản 
xuất làm thức đo và tạo 
sự đột phá trong thực 
hiện chương trình. 
Đến nay, huyện đã đạt 
được một số kết quả 
bước đầu hình thành 
vùng liên kết sản xuất 
các sản phẩm nông 
nghiệp.  
Tuy nhiên một yếu tố 
quan trọng để thực hiện 
tốt việc sản xuất thì yếu 
tố hạ tầng, giao thông 
nông thôn là một trong 
những tiêu chí huyện 
phải thực hiện đầu tiên. 
Qua 10 năm huyện đã 
đầu tư làm mới và nâng 
cấp được 356 tuyến 
đường, với tổng chiều 

dài hơn 381 km đường 
giao thông nông thôn, 
kinh phí hơn 322 tỷ 
đồng. Trong đó, thực 
hiện Nghị quyết 03-
NQ/TU của Tỉnh ủy Bình 
Thuận về làm đường 
giao thông nông thôn 
theo phương thức “Nhân 
dân đầu tư, Nhà nước hỗ 
trợ” huye ̣n Đức Linh đã 
thực hie ̣n đàu tư nâng 
cáp bê tông xi măng 
được 236 tuyến đường 
trên toàn điạ bàn các xã 
với 79,885 km, tổng kinh 
phí đầu tư 99,684 tỷ 
đồng, trong đó vốn hỗ 
trợ từ ngân sách nhà 
nước 64,328 tỷ đồng và 
nhân dân đóng góp 
35,356 tỷ đồng. 
Cũng theo ông Húy, để 
trở thành huyện NTM, 
Đức Linh phải đạt được 
9 tiêu chí: quy hoạch; 
giao thông; thủy lợi; 
điện; y tế - văn hóa - giáo 
dục; sản xuất; môi 
trường; an ninh, trật tự 
xã hội và tiêu chí chỉ đạo 
xây dựng nông thôn mới. 
Tính đến tháng 7/2020, 
huyện đã đạt 8/9 tiêu 
chí, tiêu chí môi trường 
đang chờ cơ quan chức 
năng thẩm định. 
“Hiện địa bàn huyện Đức 
Linh được quy hoạch 
một bãi rác tập trung với 
diện tích 13ha. Đến nay 

đã đầu tư giai đoạn 1 với 
diện tích 6,5ha và giao 
cho Ban quản lý công 
trình công cộng quản lý, 
sử dụng. Tuy nhiên thời 
gian qua huyện xử lý rác 
theo phương pháp 
truyền thống là san lấp 
hợp vệ sinh. Trong khi 
để đạt tiêu chí này thì 
phải đầu tư trang thiết bị 
xử lý môi trường rất tốn 
kém. Do đó, để gỡ khó 
khăn, huyện đã kêu gọi 
nhà đầu tư hệ thống xử 
lý chất thải sinh hoạt, 
chất thải rắn tại khu quy 
hoạch bãi rác tập trung 
huyện. 
Hiện nay, Công ty TNHH 
Thương mại xây dựng xử 
lý môi trường Đồng 
Thuận Phát đã được 
UBND tỉnh chấp thuận 
cho đầu tư xây dựng khu 
liên hợp tái chế và xử lý 
rác sinh hoạt công 
nghiệp nguy hại ở xã 
Nam Chính”, với sự nỗ 
lực của cả hệ thống chính 
trị và sự đồng lòng góp 
sức của người dân, 
huyện Đức Linh sẽ sớm 
được công nhận huyện 
đạt chuẩn NTM cuối năm 
nay. 

T.Duyên - Đức Bình 
(Báo Nông nghiệp Việt Na 

 

 

 

 

Huyện miền núi Đức Linh phấn đấu về đích 
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Với sự vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị và 
nhân dân cùng tham gia 
chung sức, đến nay diện 
mạo nông thôn ở huyện 
Như Thanh, tỉnh Thanh 
Hóa ngày càng khởi sắc. 
Đó là thành quả sau 10 
năm triển khai thực hiện 
Chương trình Mục tiêu 
Quốc gia xây dựng nông 
thôn mới. 

 
Đến nay, sau hơn 10 năm 
thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng nông 
thôn mới huyện Như 
Thanh đã có một diện 
mạo mới và những con 
số ấn tượng, đến hết 
năm 2019 toàn huyện có 
10 xã  được công nhận xã 
đạt chuẩn nông thôn 
mới, năm 2018 đạt 29,55 
triệu đồng/người (tăng 
19,15 triệu đồng trong 
vòng 9 năm). Tổng giá trị 
huy động xây dựng nông 
thôn mới trong 10 năm 
đạt gần 2.000 tỷ đồng. 
Trong đó, giá trị huy 

động nguồn lực từ nhân 
dân chiếm 61,57%, tiền 
mặt chiếm khoảng 22%. 
Bên cạnh nguồn ngân 
sách của tỉnh, huyện đã 
bố trí trên 209 tỷ đồng 
nguồn vốn ngân sách 
huyện để hỗ trực tiếp 
cho chương trình. 
Để hoàn thành mục tiêu 
kế hoạch huyện Như 
Thanh tiếp tục tăng 
cường công tác lãnh đạo 
của cấp ủy, sự điều hành 
của chính quyền, sự vào 
cuộc của Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể 
chính trị xã hội trong xây 
dựng nông thôn mới. 
Tập trung lãnh đạo đẩy 
mạnh phát triển kinh tế 
nhằm nâng cao thu nhập 
cho người dân. 
Khai thác tốt tiềm năng 
thế mạnh của từng địa 
phương, tiếp tục đẩy 
mạnh chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, cơ cấu lao động, 
cơ cấu cây trồng vật nuôi 
theo hướng sản xuất 
hàng hóa có giá trị kinh 
tế cao. 
Ngoài ra, lồng ghép có 
hiệu quả các nguồn vốn 
từ các chương trình, dự 
án; Làm tốt công tác huy 
động nguồn lực, thu hút 
các nguồn lực trong toàn 
xã hội cùng tham gia 
thực hiện chương trình, 
đặc biệt quan tâm khai 
thác tốt các nguồn thu, 

phát huy dân chủ trong 
huy động nguồn lực để 
xây dựng nông thôn mới. 
Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền nâng cao nhân 
thức cho cán bộ đảng 
viên và nhân dân về chủ 
trương, chính sách của 
đảng, Nhà nước và 
những kết quả đã đạt 
được trong xây dựng 
nông thôn mới để nhân 
dân tiếp tục nhận thức 
sâu sắc hơn nữa về chủ 
trương xây dựng nông 
thôn mới là một chương 
trình phát triển toàn 
diện các lĩnh vực kinh tế 
- văn hoá xã hội, quốc 
phòng an ninh, xây dựng 
Đảng, xây dựng hệ thông 
chính trị. 
Với những kết quả đạt 
được trong thời gian qua 
chính là động lực để 
đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân huyện Như 
Thanh thực hiện tốt hơn 
Chương trình Mục tiêu 
Quốc qua xây dựng nông 
thôn mới trong thời gian 
tới nhằm góp phần nâng 
tầm huyện Như Thanh, 
tạo được sự phấn khởi, 
niềm tin trong nhân dân 
và đến năm 2025 đạt 
huyện nông thôn mới.     

Hà chi 
(Báo Xây dựng Online) 

 
 
 
 

Như Thanh (Thanh Hóa): Khởi sắc sau 10 năm xây dựng 

nông thôn mới 
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Phát triển lưới điện nông 
thôn, tỉnh Lào Cai từng 
bước đảm bảo an sinh xã 
hội, tạo thêm động lực 
cho địa phương bứt phá 
trong phát triển kinh tế, 
mang đến sự phát triển 
bền vững cho khu vực 
nông thôn, vùng cao, 
vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, góp phần thực 
hiện Tiêu chí số 4 về 
Điện nông thôn trong 
Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông 
thôn mới. 

 
Để triển khai thực hiện 
Tiêu chí số 4 về Điện 
nông thôn trong Chương 
trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới với yêu 
cầu có hệ thống điện đạt 
chuẩn, tỷ lệ hộ sử dụng 
điện thường xuyên, an 
toàn từ các nguồn ≥ 
95%, trong thời gian 
qua, ngành điện Lào Cai 
đã rà soát hiện trạng và 
lập kế hoạch nhu cầu đầu 
tư lưới điện cho các xã 

đăng ký hoàn thành nông 
thôn mới qua các năm. 
Từ đó, xác định rõ quy 
mô, tiến độ cải tạo lưới 
điện trung thế để tiết 
kiệm vốn đầu tư và giảm 
tổn thất điện năng khu 
vực điện nông thôn. 
Giờ đây, lưới điện nông 
thôn đã được củng cố và 
đảm bảo vận hành an 
toàn, chất lượng; giá bán 
lẻ điện tới các hộ sử 
dụng được áp dụng theo 
biểu giá chung cả nước; 
dịch vụ khách hàng khu 
vực nông thôn cũng 
được quan tâm đầu tư 
như các khu vực thành 
thị. Dòng điện đã tạo nên 
những kết quả đáng 
khích lệ, tạo cơ sở, động 
lực cho các địa phương 
còn nhiều khó khăn có 
sự bứt phá mạnh mẽ 
trong đầu tư phát triển 
kinh tế, nâng cao đời 
sống dân sinh, không chỉ 
xóa đói giảm nghèo, giúp 
bà con có điều kiện tiếp 
cận và nâng cao đời sống 
văn hóa tinh thần, mà 
còn góp phần quan trọng 
trong việc xây dựng 
nông thôn mới của xã. 
Mang đến sự phát triển 
bền vững cho khu vực 
nông thôn, vùng cao, 
vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số. 

Trong năm 2020, Tổng 
công ty Điện lực miền 
Bắc đã giao danh mục 
đầu tư cho Công ty Điện 
lực Lào Cai thực hiện 27 
dự án, với tổng mức đầu 
tư hàng chục tỷ đồng. 
100% các dự án chống 
quá tải năm 2020 đã 
được đóng điện, đưa vào 
vận hành xong trước 
ngày 30/4/2020, đã kịp 
thời cung cấp điện ổn 
định, an toàn trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai, đặc biệt 
trong đợt nắng nóng gay 
gắt vừa qua. 
Bên cạnh đó, với tiến độ 
đã được các chủ đầu tư 
dự án cấp điện về thôn 
cam kết, chỉ trong năm 
nay, người dân ở 54 
thôn, bản còn lại của tỉnh 
sẽ được hưởng niềm vui 
có ánh điện sáng. Dòng 
điện đã tạo nên những 
kết quả quan trọng, thêm 
động lực cho các địa 
phương bứt phá trong 
phát triển kinh tế - xã 
hội, mang đến sự phát 
triển bền vững cho khu 
vực nông thôn, vùng cao, 
vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số. 

Nguyễn Hạnh  
(Báo Công thương) 

 

 

 

 

 

Lào Cai: Nỗ lực phát triển lưới điện nông thôn 
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“Ngày chủ nhật Nông 
thôn mới” đã được thực 
hiện hơn 1 năm, mang lại 
hiệu ứng tích cực trong 
cộng đồng dân cư, góp 
phần đẩy nhanh tiến độ 
xây dựng nông thôn mới 
tại các xã ở Bến Tre. 

 
Hiện toàn tỉnh Bến Tre 
có 49 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới, 20 xã đạt 15-
18 tiêu chí, 56 xã đạt 10-
14 tiêu chí, 17 xã đạt 5-9 
tiêu chí và không có xã 
đạt dưới 5 tiêu chí nông 
thôn mới. Tỉnh đang 
hoàn chỉnh hồ sơ trình 
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn xem xét, 
thẩm định trình Thủ 
tướng Chính phủ công 
nhận huyện Chợ Lách 
đạt chuẩn nông thôn 
mới, thành phố Bến Tre 
hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới 
năm 2020. “Ngày chủ 
nhật Nông thôn mới” là 
một hoạt động mang tính 
chất riêng biệt, đột phá 

của tỉnh. Theo hướng 
dẫn của tỉnh, vào ngày 
chủ nhật cuối cùng của 
tháng, các trong tỉnh tổ 
chức các hoạt động xoay 
quanh 19 tiêu chí xã 
nông thôn mới. Mục tiêu 
chính của hoạt động 
nhằm khơi dậy phong 
trào trong dân, phát huy 
vai trò chủ thể của người 
dân trong xây dựng nông 
thôn mới. “Ngày chủ 
nhật Nông thôn mới” đã 
được thực hiện hơn 1 
năm, mang lại hiệu ứng 
tích cực trong cộng đồng 
dân cư, góp phần đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng 
nông thôn mới tại các xã. 
Bên cạnh những kết quả 
đạt được, Bến Tre vẫn 
còn không ít khó khăn 
cần tập trung tháo gỡ. 
Hiện tỉnh vẫn còn 18 xã 
đạt dưới 10 tiêu chí nông 
thôn mới.  
Ngoài ra, tình hình hạn 
hán, xâm nhập mặn kéo 
dài đã ảnh hưởng lớn 
đến tiêu chí Tổ chức sản 
xuất (do hạn, mặn ảnh 
hưởng đến năng suất, 
chất lượng cây trồng, vật 
nuôi), từ đó lợi nhuận 
mang lại không cao, ảnh 
hưởng đến tiêu chí Thu 
nhập trong xây dựng 
nông thôn mới. Bên cạnh 
đó, việc thiếu nước sạch, 
nước ngọt cũng ảnh 

hưởng đến tiêu chí Môi 
trường và An toàn thực 
phẩm… Riêng các tiêu 
chí thuộc nhóm hạ tầng 
kinh tế - xã hội, tiến độ bị 
chậm lại do thiếu nước 
ngọt phục vụ cho công 
tác thi công. 
Để góp phần xây dựng 
nông thôn mới, công tác 
phòng, chống hạn mặn 
trong thời gian tới ở Bến 
Tre cần được quan tâm 
hàng đầu. Trong đó, cần 
huy động được sự vào 
cuộc của cả hệ thống 
chính trị từ cấp tỉnh, 
huyện đến xã và người 
dân, thực hiện đồng bộ 
cả 2 giải pháp công trình 
và phi công trình. Nhất là 
vai trò tích cực, chủ động 
của người dân trong 
thực hiện các giải pháp 
phòng chống, ứng phó 
với hạn hán, xâm nhập 
mặn là hết sức cần thiết. 

(Trung ương HLHPN Việt Nam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ngày chủ nhật Nông thôn mới” đẩy nhanh tiến độ      

xây dựng nông thôn mới ở Bến Tre 
 



 
 

 
 

 
 
 

Hiện nay, xây dựng Nông 
thôn mới trở thành 
phong trào rộng khắp, 
đạt nhiều kết quả tích 
cực, trong đó, phát triển 
giao thông nông thôn 
đóng vai trò quan trọng. 
Tại Yên Bái, hệ thống 
giao thông nông thôn đã 
kết nối vùng sâu, vùng 
xa, nông thôn, miền núi 
với các tuyến quốc lộ, 
cao tốc... góp phần quan 
trọng trong phát triển 
kinh tế - xã hội. 

 
Hiện nay, 100% địa 
phương đã có đường ôtô 
đến trung tâm xã, giao 
thông thuận tiện cả 4 
mùa. Đây thực sự là kỳ 
tích, bởi trong bối cảnh 
Yên Bái là tỉnh miền núi, 
địa hình chia cắt, hiểm 
trở nguồn lực đầu tư cho 
giao thông hạn chế, đời 
sống nhân dân còn nhiều 
khó khăn. Thế nhưng, 
khi đề án phát triển giao 

thông nông thôn được 
xây dựng và đưa vào 
triển khai đã tạo nên 
những đột phá trong 
phát triển. Tùy điều kiện 
cụ thể, mỗi địa phương 
đã có những cách làm 
riêng để huy động, vận 
động nhân dân tham gia 
làm đường: Nơi có đá thì 
góp đá, có cát, sỏi thì góp 
cát sỏi, góp công đánh 
đất, san nền... 
Ông Đỗ Văn Dự - Giám 
đốc Sở Giao thông Vận 
tải Yên Bái phấn khởi 
cho biết: “Trong những 
năm qua, được sự quan 
tâm của Chính phủ, các 
Bộ, ngành Trung ương, 
sự lãnh đạo và sự chỉ đạo 
trực tiếp của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ 
lực của nhân dân các dân 
tộc trong tỉnh, công tác 
phát triển giao thông 
nông thôn trên địa bàn 
tỉnh đã đạt được kết quả 
đáng khích lệ. Bằng cách 
lồng ghép nguồn vốn các 
chương trình, đề án, tận 
dụng nguồn đóng góp 
của doanh nghiệp và 
nhân dân để phát triển 
giao thông nông thôn 
gắn với Chương trình 
mục tiêu Quốc gia xây 
dựng Nông thôn mới”. 

Được biết, tính đến hết 
tháng 7/2020, hệ thống 
đường giao thông nông 
thôn của tỉnh có tổng 
chiều dài 7.480km gồm: 
Đường huyện 1.428km; 
đường xã 2.160km; 
đường thôn, bản, ngõ 
xóm 3.892km, đã nhựa 
hóa và bê tông hóa được 
3.369km;  
Chương trình mục tiêu 
Quốc gia xây dựng Nông 
thôn mới nói chung và 
quá trình hoàn thiện hệ 
thống giao thông nông 
thôn nói riêng là chương 
trình toàn diện, lâu dài. 
Bởi vậy, để việc hoàn 
thành mục tiêu về tiêu 
chí giao thông nông thôn 
đến giai đoạn 2021-
2025, các cấp chính 
quyền địa phương cần 
tuyên truyền thường 
xuyên, sâu rộng, thiết 
thực với nhiều hình thức 
khác nhau trong mọi 
tầng lớp nhân dân; phổ 
biến cho người dân hiểu 
rõ về chủ trương, cơ chế, 
chính sách, quyền lợi và 
nghĩa vụ của mỗi cá 
nhân, cộng đồng thôn, 
bản trong quá trình xây 
dựng đường giao thông 
nông thôn trên địa bàn. 

 Thái Hà 
(Báo mới.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yên Bái: Điểm nhấn trong xây dựng giao thông       

nông thôn mới  
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