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Thủ tướng Chính phủ 
vừa ký Quyết định công 
nhận huyện Thanh Miện 
(Quyết định số 1076/QĐ-
TTg  ngày 22/7/2020) và 
huyện Bình Giang (Quyết 
định số 1138/QĐ-TTg  
ngày 29/7/2020), tỉnh 
Hải Dương và quyết định 
công nhận huyện Phù Cừ 
(Quyết định số 1082/QĐ-
TTg ngày 23/7/2020), 
tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn 
nông thôn mới năm 
2019. 

 
Thủ tướng Chính phủ 
giao UBND 2 tỉnh Hải 
Dương và Hưng Yên có 
trách nhiệm công bố và 
khen thưởng theo quy 
định.  
+ Đối với huyện Thanh 
Miện 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. 
Gần 10 năm qua, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải 
Dương đã đầu tư hơn 
2.822 tỷ đồng để xây 
dựng nông thôn mới. 
Trong đó, ngân sách 

Trung ương, tỉnh, huyện 
là 428 tỷ đồng, ngân sách 
cấp xã 384 tỷ đồng, còn 
lại do nhân dân, doanh 
nghiệp đóng góp. Thu 
nhập bình quân đầu 
người đạt 48,2 triệu 
đồng/năm. Kết quả này 
vượt mục tiêu Đại hội 
Đảng bộ huyện lần thứ 
23 đề ra là đến năm 
2020 có từ 50% số xã trở 
lên được công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới. 
+ Chỉ đạo huyện Bình 
Giang 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. 
Trong 5 năm gần đây, 
các xã ở Bình Giang đã 
đầu tư hơn 1.560 tỷ đồng 
xây dựng NTM. Trong đó, 
nguồn ngân sách trung 
ương, tỉnh, huyện là 290 
tỷ đồng; ngân sách xã 
gần 670 tỷ đồng; Đến 
năm 2019, 100% số xã 
trong huyện đạt chuẩn 
nông thôn mới. Kết quả 
này vượt mức chỉ tiêu 
Đại hội Đảng bộ huyện 
lần thứ 27 đề ra (chỉ tiêu 
đến năm 2020 có 75-
80% số xã đạt chuẩn 
NTM) 
+ Đối với huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên, để triển 
khai thực hiện xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 

2011-2020, Ban Chấp 
hành Đảng bộ huyện đã 
ban hành 9 nghị quyết 
(trong đó có 1 nghị quyết 
chuyên đề); UBND huyện 
ban hành 5 kế hoạch 
chuyên đề về xây dựng 
nông thôn mới và nhiều 
văn bản chỉ đạo, điều 
hành thực hiện trên từng 
tiêu chí, lĩnh vực cụ thể. 
Từ năm 2011 đến hết 
tháng 12/2019, huyện 
huy động được tổng 
nguồn lực trên 3 nghìn tỷ 
đồng.  
Thu nhập bình quân đầu 
người của huyện năm 
sau luôn cao hơn năm 
trước, năm 2019 đạt 52 
triệu đồng. Sản xuất 
nông nghiệp có bước 
phát triển mạnh theo 
hướng sản xuất hàng hóa 
tập trung quy mô lớn, giá 
trị gia tăng cao, đã và 
đang hình thành các 
vùng sản xuất nông 
nghiệp hàng hóa tập 
trung theo quy hoạch, 
gắn với nhu cầu thị 
trường và thích ứng với 
thời tiết, khí hậu; việc 
chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi và chuyển 
đổi đất trồng lúa sang 
trồng cây ăn quả (vải lai 
chín sớm, vải trứng, cây 
có múi...) và nuôi trồng 
thủy sản được chú trọng.  

Vũ Phương Nhi 
(Chinhphu.vn) 

Công nhận 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới 

 



  

 
 Chiều 24/7, Phó Thủ 
tướng Trịnh Đình Dũng 
dự buổi lễ công bố Quyết 
định của Thủ tướng 
Chính phủ công nhận 
huyện Lương Sơn, tỉnh 
Hòa Bình đạt chuẩn nông 
thôn mới năm 2019 và 
đón nhận Huân chương 
Lao động hạng Ba cho 
đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân huyện Lương 
Sơn. 

 
Với quyết tâm chính trị 
rất cao cùng sự vào cuộc 
tích cực của các cấp, các 
ngành, các địa phương 
và sự hưởng ứng nhiệt 
tình tham gia của nhân 
dân, kinh tế-xã hội của 
huyện Lương Sơn đã có 
bước tiến vượt bậc trong 
xây dựng nông thôn mới 
và phát triển đô thị. 
Đến nay, sau gần 10 năm 
thực hiện Chương trình 
xây dựng nông thôn mới, 
huyện Lương Sơn đã thu 
được những kết quả rất 
đáng tự hào. Huyện đã 
hoàn thành 100% các 
tiêu chí và được công 

nhật đạt chuẩn nông 
thôn mới sớm một năm 
so với kế hoạch đề ra.  
Thừa ủy quyền lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, Phó 
Thủ tướng Chính phủ 
Trịnh Đình Dũng đã trao 
Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ về việc 
công nhận huyện Lương 
Sơn, tỉnh Hòa Bình đạt 
chuẩn nông thôn mới 
năm 2019; trao tặng 
Huân chương Lao động 
hạng Ba cho Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân 
các dân tộc  Lương Sơn.  
Theo Phó Thủ tướng, đây 
là niềm vui “kép”, là 
niềm vinh dự, tự hào của 
Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân tỉnh Hòa Bình 
nói chung, huyện Lương 
Sơn nói riêng. "Thành 
công của huyện Lương 
Sơn hôm nay là cơ sở để 
tỉnh Hòa Bình tổng kết, 
rút kinh nghiệm và tiếp 
tục chỉ đạo về xây dựng 
nông thôn mới trong 
thời gian tới. Tuy nhiên, 
đây mới chỉ là thành quả 
ban đầu của quá trình 
phát triển nông nghiệp, 
nông thôn hiện đại, bền 
vững". 
Trong thời gian tới, Phó 
Thủ tướng đề nghị tiếp 
tục phát huy những kết 
quả đã đạt được, động 
viên các tầng lớp nhân 

dân chung tay, góp sức 
để xây dựng nông thôn 
mới, xây dựng huyện 
Lương Sơn nói riêng và 
tỉnh Hòa Bình nói chung 
ngày càng giàu đẹp, văn 
minh.  
Trong đó, tỉnh Hòa Bình 
nói chung và huyện 
Lương Sơn nói riêng cần 
tiếp tục phát huy kết quả 
đã đạt được, ngày càng 
nâng cao chất lượng và 
bảo đảm tính bền vững 
các tiêu chí nông thôn 
mới gắn với phát triển 
kinh tế-xã hội và bảo vệ 
môi trường. 
Phó Thủ tướng cũng đề 
nghị các huyện trên địa 
bàn tỉnh Hòa Bình tiếp 
thu, nắm bắt những bài 
học kinh nghiệm của 
huyện Lương Sơn đã 
tổng kết trong quá trình 
triển khai xây dựng nông 
thôn mới, từ đó phấn 
đấu trở thành các huyện 
tiếp theo được công 
nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới trên địa bàn 
tỉnh Hòa Bình giai đoạn 
2021-2025. 

Đoàn Bắc 
(Chinhphu.vn) 

 
 
 
 

  

 

Vận dụng đúng đắn và sáng tạo sức dân trong xây dựng 

nông thôn mới 
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Tối 26/7, tại Quảng trường 

Lương Văn Nắm, huyện 

Tân Yên, UBND tỉnh Bắc 

Giang tổ chức công bố 

huyện Tân Yên đạt chuẩn 

nông thôn mới và đón 

nhận Huân chương Lao 

động hạng Ba. 

Tham dự buổi lễ có Phó 

Chủ nhiệm Văn phòng 

Chủ tịch nước Phạm 

Thanh Hà; Thứ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT Lê 

Quốc Doanh; đại diện một 

số ban, bộ, ngành T.Ư và 

địa phương. 

Phát huy truyền thống 

đoàn kết, thống nhất cùng 

với quyết tâm cao, từ năm 

2011, Tân Yên đã chọn 

cách làm riêng đó là chỉ 

đạo tất cả các xã đồng loạt 

xây dựng NTM, hướng 

đến huyện NTM. Chính vì 

vậy, phong trào xây dựng 

NTM của huyện đạt được 

nhiều kết quả nổi bật, đó 

là: 100% xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, huyện Tân 

Yên đạt chuẩn NTM. Một 

số tiêu chí đạt kết quả cao, 

nổi trội hơn so với bình 

quân chung của tỉnh: thu 

nhập bình quân đầu người 

đạt 41,26 triệu 

đồng/người/năm .. 

Phong trào "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá" được đẩy 

mạnh, mang lại hiệu quả 

thiết thực, mối quan hệ 

thôn, làng thêm gắn bó. 

Các hoạt động văn hóa 

truyền thống được khôi 

phục, giữ gìn và phát 

huy.An ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội được giữ 

vững. Hệ thống chính trị 

không ngừng được củng 

cố, vững mạnh về mọi 

mặt. 

 
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền 

của Thủ tướng Chính phủ, 

Thứ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT Lê Quốc 

Doanh trao Quyết định 

công nhận đạt chuẩn NTM 

cho lãnh đạo Huyện ủy, 

HĐND, UBND, Ủy ban 

MTTQ huyện Tân Yên. Bí 

thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải 

trao tặng Huân chương 

Lao động hạng Ba cho cán 

bộ, nhân dân huyện Tân 

Yên có thành tích xuất sắc 

trong xây dựng NTM. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc 

Giang Dương Văn Thái đã 

biểu dương, chúc mừng 

thành tích của Đảng bộ, 

chính quyền và nhân dân 

huyện Tân Yên đã đạt 

được trong phong trào xây 

dựng NTM, được Chủ tịch 

nước thưởng Huân 

chương Lao động hạng 

Ba.Đây là phần thưởng hết 

sức ý nghĩa, ghi nhận của 

Đảng, Nhà nước đối với 

những nỗ lực, cố gắng của 

Đảng bộ, chính quyền, 

nhân dân huyện Tân Yên 

nói riêng, tỉnh Bắc Giang 

nói chung. 

Để tiếp tục xây dựng nông 

thôn mới đạt kết quả cao 

hơn, đưa huyện Tân Yên 

ngày càng phát triển 

nhanh, bền vững, giàu 

đẹp, văn minh, đóng góp 

tích cực vào sự nghiệp 

phát triển chung của tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc 

Giang cũng đã đề nghị 

huyện cần làm tốt công tác 

tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức cho cán bộ, 

đảng viên và nhân dân 

trong xây dựng NTM. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh 

Bắc Giang đã trao thưởng 

1 tỷ đồng và tặng Cờ thi 

đua cho cán bộ, nhân dân 

huyện Tân Yên; tặng 

Bằng khen cho 10 tập thể, 

10 cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong phong trào 

xây dựng NTM. 
 (Doanhnghiepvn.vn)

Huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận 

Huân chương Lao động hạng Ba 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ngày 25-7, tại huyện 
Cam Lộ, UBND tỉnh 
Quảng Trị tổ chức lễ 
công bố quyết định công 
nhận huyện Cam Lộ đạt 
chuẩn nông thôn mới và 
đón nhận Huân chương 
Lao động hạng Ba. 
Qua nhiều năm triển 
khai thực hiện chương 
trình xây dựng nông 
thôn mới tại huyện Cam 
Lộ, đến nay thu nhập 
bình quân đầu người 
ước đến cuối năm 2020 
đạt 48-50 triệu 
đồng/người/năm; tỷ lệ 
hộ nghèo giảm xuống 
dưới 3%; không có hộ 
nghèo thuộc diện chính 
sách, không có nhà tạm 
bợ. 
Hệ thống cơ sở hạ tầng 
được đầu tư đồng bộ, các 
tuyến đường trục thôn, 
ngõ xóm, đường xã, liên 
xã, đường từ trung tâm 
xã đến huyện đã được 
cứng hóa, bê tông hóa, 
nhựa hóa, gần 90% 
đường trục chính ra 
đồng được cứng hóa; Các 
xã, thị trấn có hệ thống 
điện đạt chuẩn; 24/24 
trường học đạt chuẩn 

quốc gia, là huyện duy 
nhất của tỉnh có 100% số 
trường học thuộc các cấp 
học đạt chuẩn; Các thiết 
chế văn hóa được quan 
tâm đầu tư nâng cấp,... 
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ 
tịch UBND tỉnh Võ Văn 
Hưng chúc mừng những 
thành tựu và nỗ lực vượt 
bậc của Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân 
huyện Cam Lộ đạt được 
trong quá trình xây dựng 
nông thôn mới, được 
Thủ tướng Chính phủ 
công nhận huyện đạt 
chuẩn nông thôn 
mới trước 1 năm so với 
kế hoạch của tỉnh và 
huyện Cam Lộ đề ra. 
Đồng thời cũng nhấn 
mạnh, huyện Cam Lộ cần 
tiếp tục nỗ lực quyết tâm 
cao hơn nữa, hành động 
quyết liệt, đổi mới sáng 
tạo để tạo ra nhiều giá trị 
mới, xây dựng quê 
hương Cam Lộ thành 
những miền quê an lành, 
đáng sống. Tiếp tục đẩy 
mạnh cải thiện môi 
trường đầu tư kinh 
doanh, thu hút doanh 
nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn, nâng 
cao chất lượng cuộc sống 
cho người dân. 

 
Dịp này, huyện Cam Lộ 
cũng vinh dự đón nhận 
Huân chương Lao động 
hạng Ba của Chủ tịch 
nước, UBND tỉnh Quảng 
Trị tặng Cờ công nhận 
đơn vị dẫn đầu phong 
trào thi đua “Quảng Trị 
chung sức xây dựng 
nông thôn mới” giai đoạn 
2016 – 2020 và một công 
trình phúc lợi trị giá 10 
tỷ đồng; UBND tỉnh tặng 
bằng khen cho 10 tập thể 
và 10 cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 
2016-2020. 

Nguyễn  Hoàng  
(Báo Sài Gòn Online) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn         

Nông thôn mới 
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Thực hiện Đề án thí điểm 
hoàn thiện và nhân rộng 
mô hình bảo vệ môi 
trường trong xây dựng 
NTM tại các xã đặc biệt 
khó khăn, biên giới hải 
đảo theo hướng xã hội 
hóa giai đoạn 2017 - 
2020, trong những năm 
qua, UBND tỉnh đã chỉ 
đạo tăng cường triển 
khai nhiều hoạt động bảo 
vệ môi trường trong sản 
xuất nông nghiệp, nông 
thôn nhằm kiểm soát và 
hạn chế mức độ gia tăng 
ô nhiễm, góp phần quan 
trọng tạo nên những 
vùng quê “đáng sống” và 
xây dựng xã đạt chuẩn 
nông thôn mới, nông 
thôn mới nâng cao, kiểu 
mẫu bền vững. 
Công tác thu gom, vận 
chuyển và xử lý rác thải 
sinh hoạt đã được quan 
tâm chỉ đạo của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền, 
tham gia tích cực của 
Mặt trận Tổ quốc, đoàn 
thể và Nhân dân nên đạt 
được kết quả đáng khích 
lệ. Tỷ lệ thu gom, xử lý 
rác thải bình quân chung 
của cả tỉnh đạt khoảng 
77,4%, trong đó: Thành 
phố Đồng Hới 94,2%; 
huyện Lệ Thủy 81,8%; 
huyện Quảng Ninh 75%; 
huyện Bố Trạch 67,7%; 
thị xã Ba Đồn 82%; 
huyện Quảng Trạch 

72,7%; huyện Tuyên Hóa 
67,5% và huyện Minh 
Hóa 59,3%. Cùng với đó, 
việc triển khai, áp dụng 
các mô hình thu gom, xử 
lý rác thải đóng vai trò 
quan trọng trong công 
tác quản lý chất thải rắn 
sinh hoạt tại địa phương. 
Điển hình như mô hình 
thu gom, xử lý rác tại hộ 
gia đình nhằm tăng hiệu 
quả công tác phân loại 
rác tại nguồn, giảm đáng 
kể lượng rác thu gom, 
vận chuyển đưa đi xử lý; 
mô hình lò đốt rác đã 
góp phần xử lý rác, giải 
quyết được một phần 
bức bách về ô nhiễm môi 
trường. Ngoài ra, tỉnh 
cũng đã ban hành nhiều 
chính sách nhằm khuyến 
khích, hỗ trợ phát triển 
chăn nuôi quy mô lớn 
gắn với quy hoạch, xây 
dựng hệ thống xử lý chất 
thải, lập báo cáo đánh giá 
tác động môi trường 
hoặc kế hoạch bảo vệ 
môi trường theo quy 
định, góp phần giảm 
thiểu những tác động 
xấu đến môi trường. 
Đặc biệt, UBND tỉnh phát 
động phong trào toàn 
dân thu gom rác thải và 
phong trào chống rác 
thải nhựa được triển 
khai trên phạm vi toàn 
tỉnh từ tháng 8/2019... 
Những hoạt động trên đã 

góp phần nâng cao nhận 
thức và hiệu quả bảo vệ 
môi trường của toàn dân 
nói chung và khu vực 
nông thôn nói riêng. 
Trong giai đoạn 2021 - 
2025, các cấp, các ngành 
và địa phương xác định 
tiếp tục xay dựng chính 
sách khuyến khích các tổ 
chức, cá nhân đầu tư 
công nghệ hiện đại, thân 
thiện môi trường trong 
xử lý rác thải; ban hành 
cơ chế hỗ trợ cơ sở chăn 
nuôi lợn có quy mô 300 
con trở lên đầu tư hoàn 
thiện công trình xử lý 
môi trường đạt quy 
chuẩn; thu hút doanh 
nghiệp trong và ngoài 
nước đầu tư các công 
nghệ cao ứng dụng trong 
vận hành xử lý chất thải 
chăn nuôi nhằm hạn chế 
ô nhiễm; tăng cường đầu 
tư kinh phí cho công tác 
bảo vệ môi trường, cấp 
nước sinh hoạt nông 
thôn, nhất là việc thu 
gom, xử lý chất thải; 
triển khai mô hình đồng 
bộ hóa trang thiết bị từ 
thu gom, vận chuyển, xử 
lý rác thải sinh hoạt kết 
hợp với tăng cường công 
tác quản lý thực hiện mô 
hình, đem lại hiệu quả 
thiết thực. 

Mai Anh 
(Quang Binh Portal) 

 
 

Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong 

xây dựng nông thôn mới 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tối ngày 24/7, tại phố đi 

bộ Trịnh Công Sơn (quận 

Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn 

ra lễ khai mạc chuỗi sự 

kiện giới thiệu, quảng bá, 

kết nối sản phẩm OCOP 

gắn với văn hóa các tỉnh 

miền núi phía Bắc. Nhiều 

hoạt động hấp dẫn cùng 

hơn 150 gian hàng OCOP 

và không gian ẩm thực 

vùng miền đã góp mặt tại 

đây. 

Đây là hoạt động trong 

chuỗi xúc tiến quảng bá 

sản phẩm OCOP năm 

2020 do Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Hà 

Nội tổ chức, dưới chỉ đạo 

và cho phép của UBND 

thành phố Hà Nội và Văn 

phòng Điều phối Nông 

thôn mới Trung Ương. 

Sự kiện chính thức khai 

mạc vào tối ngày 24/7 với 

nhiều hoạt động: Hội thảo 

kết nối giao thương sản 

phẩm OCOP với các hệ 

thống phân phối, trung 

tâm thương mại, siêu thị, 

cửa hàng kinh doanh; biểu 

diễn văn hoá ẩm thực: Xôi 

Phú Thượng, chè sen Tây 

Hồ, chả mực giã tay, lợn 

quay, vịt quay… 

 
Trong 5 ngày diễn ra sự 

kiện (từ 23 – 27/7), có 

nhiều hoạt động hấp dẫn, 

trong đó có hơn 150 gian 

hàng OCOP cùng không 

gian ẩm thực từ các vùng 

miền như: Chả mực giã 

tay Hạ Long, cá ngừ Phú 

Yên, lẩu mắm miền Tây. 

Cùng với đó là các tiết 

mục văn nghệ dân gian 

đặc sắc, hơn 200 tác phẩm 

sinh vật cảnh Thủ đô… 

Ông Nguyễn Văn Chí, 

Phó Chánh Văn phòng 

Điều phối Nông thôn mới 

Hà Nội cho biết: Để được 

giới thiệu, quảng bá tại 

phố đi bộ, các sản phẩm 

OCOP phải được công 

nhận đạt từ 3 sao trở lên, 

các sản phẩm đăng kí dự 

thi đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP năm 

2020; Các sản phẩm tiềm 

năng, đặc sản vùng miền 

tham gia OCOP của địa 

phương. Tất cả sản phẩm 

phải đảm bảo có truy xuất 

nguồn gốc, xuất xứ rõ 

ràng, có bao bì, nhãn mác, 

đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm. 

“Các chủ thể phải chuẩn 

bị hồ sơ, giấy tờ phục vụ 

cho công tác kết nối vào 

hệ thống phân phối, tiêu 

thụ trên địa bàn Hà Nội. 

Thực tế, qua một số sự 

kiện giới thiệu, quảng bá 

sản phẩm OCOP, đã có rất 

nhiều hợp đồng cung ứng, 

tiêu thụ được kí kết giữa 

các chủ thể và doanh 

nghiệp, nhà phân phối”. 

Lương Thủy 
(Tạp chí Kiến trúc Việt Nam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hà Nội khai mạc chuỗi sự kiện quảng bá, kết nối sản 

phẩm OCOP 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Đó là một trong những 
yêu cầu, nhiệm vụ trọng 
tâm trong nhiệm kỳ 
2020-2025 được Bí thư 
Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình 
Sơn đặt ra cho Đảng bộ 
Hương Sơn. 
Chiều nay (28/7), dưới 
sự chủ trì của Bí thư 
Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Hà 
Tĩnh tổ chức duyệt nội 
dung Đại hội Đảng bộ 
huyện Hương Sơn nhiệm 
kỳ 2020-2025. 

 
Xây dựng huyện nông 
thôn mới bền vững, đô 
thị phát triển 
Chuẩn bị cho Đại hội 
Đảng bộ huyện lần thứ 
XXIII, nhiệm kỳ 2020-
2025, BTV Huyện ủy 
Hương Sơn đã tập trung 
chỉ đạo, rà soát toàn 
diện, đôn đốc, hướng 
dẫn, giúp đỡ các địa 
phương, cơ quan, đơn vị 
chuẩn bị tốt các điều 

kiện, nội dung tổ chức 
đại hội từ cấp cơ sở. 
Trên cơ sở kết quả đạt 
được và những bài học 
kinh nghiệm trong quá 
trình lãnh đạo, chỉ đạo, 
tổ chức thực hiện Nghị 
quyết Đại hội nhiệm kỳ 
2015-2020, Đại hội Đảng 
bộ huyện Hương Sơn 
nhiệm kỳ 2020-2025 xác 
định chủ đề: Tăng cường 
xây dựng Đảng và hệ 
thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh; phát 
huy dân chủ, đoàn kết, 
sáng tạo; huy động mọi 
nguồn lực đưa Hương 
Sơn trở thành huyện 
nông thôn mới bền vững, 
đô thị phát triển. 
Phát huy tiềm năng, lợi 
thế kinh tế vườn đồi, du 
lịch, dịch vụ 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình 
Sơn ghi nhận công tác 
chuẩn bị và nội dung các 
báo cáo cho đại hội của 
Hương Sơn; đồng thời, 
đề nghị huyện tiếp thu 
trên tinh thần chọn lọc, 
hoàn chỉnh lại các văn 
bản để chuẩn bị cho đại 
hội. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý 
phải thực hiện theo quy 
định mới, đó là trong các 
văn bản phải đưa công 
tác xây dựng Đảng lên 
trước và lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ chính trị 
ra sau. 

Nhiệm kỳ qua, Hương 
Sơn đạt được nhiều kết 
quả trong điều kiện khó 
khăn. Đặc biệt, huyện đã 
tập trung cao cho công 
tác xây dựng Đảng. 
Trong xây dựng Đảng đã 
thực hiện tốt 10 nhiệm 
vụ xây dựng Đảng; gắn 
với công tác chính trị tư 
tưởng và công tác vận 
động quần chúng. Hương 
Sơn khá chủ động trong 
việc sắp xếp bộ máy, sáp 
nhập xã và công tác kiểm 
tra giám sát, kỷ luật 
trong Đảng. 
Trong lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, Hương Sơn đã 
có phương pháp, cách 
làm thúc đẩy phát triển 
kinh tế; nhiều mô hình 
điển hình, sản phẩm 
OCOP đạt chuẩn 3 sao, 4 
sao. Nhiều chỉ tiêu về 
KT-XH đạt tốp khá của 
tỉnh. 
“Hương Sơn phải sớm về 
đích huyện nông thôn 
mới. Trong phát triển 
kinh tế, xây dựng NTM 
phải tập trung cao, chú 
trọng kinh tế vườn đồi, 
gắn với tái cơ cấu nông 
nghiệp, bảo vệ rừng; 
phát triển dịch vụ - du 
lịch gắn phát triển đô 
thị”. 

(Baohatinh.vn) 

 

 

 
 

 

Xây dựng Hương Sơn trở thành huyện nông thôn mới 

bền vững, đô thị phát triển 
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Phát huy tinh thần sáng 
tạo, tự quản trong thực 
hiện cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”, MTTQ các 
cấp đã xây dựng các tổ tự 
quản bảo vệ môi trường, 
xử lý và chống rác thải 
nhựa. Qua đó, góp phần 
nâng cao nhận thức, phát 
huy sức mạnh của nhân 
dân trong bảo vệ tiêu chí 
môi trường từ mỗi khu 
dân cư. 
 Theo Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ tỉnh từ 
năm 2017 đến nay, 
MTTQ tỉnh thường 
xuyên phối hợp với Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường cùng các cơ quan 
liên quan tổ chức tuyên 
truyền, mở lớp tập huấn 
về công tác bảo vệ môi 
trường và ứng phó với 
biến đổi khí hậu. Ủy ban 
MTTQ các cấp đã tập 
trung xây dựng các mô 
hình khu dân cư tự quản 
bảo vệ môi trường để 
góp phần thực hiện tiêu 
chí về môi trường trong 
xây dựng nông thôn mới. 
Tại các khu dân cư, các 
tổ tự quản được thành 
lập để tuyên truyền nâng 

cao nhận thức của người 
dân trong bảo vệ môi 
trường, tổ chức thu gom, 
tập kết, xử lý rác thải, 
chống rác thải nhựa... 

 
Đặc biệt, thực hiện 
nhiệm vụ đột phá của 
tỉnh trong năm 2020 là 
chung tay xử lý rác thải 
và chống rác thải nhựa, 
Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ 
đạo MTTQ các huyện, 
thành phố tổ chức phát 
động và hưởng ứng 
phong trào Tuyên Quang 
chung tay xử lý rác thải 
và chống rác thải nhựa. 
Đồng thời xây dựng các 
mô hình điểm tự quản về 
bảo vệ môi trường, xử lý 
và chống rác thải nhựa. 
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, 
Trưởng Ban Dân vận, 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
thành phố Tuyên Quang 
chia sẻ: Nhằm chung tay 
thực hiện bảo vệ môi 
trường, xây dựng thành 
phố Tuyên Quang ngày 
càng sạch, xanh, sáng 
đẹp, Ủy ban MTTQ thành 
phố đã xây dựng kế 
hoạch thực hiện phong 
trào “Tuyên Quang 
chung tay xử lý rác thải 
và chống rác thải nhựa”. 
Việc áp dụng các mô 
hình Tổ tự quản về bảo 
vệ môi trường, xử lý 
chống rác thải nhựa đã 
và đang mang lại hiệu 
quả, môi trường được cải 
thiện, đường làng, ngõ 
xóm được vệ sinh sạch 
sẽ, trong lành, cống rãnh 
được khai thông, rác thải 
được thu gom. Đặc biệt ý 
thức của người dân về 
bảo vệ môi trường được 
nâng cao. 

Ngọc Hưng 
(Báo Tuyên Quang Online) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Xây dựng các mô hình tự quản bảo vệ môi trường 
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Với sức trẻ, bầu nhiệt 
huyết của đội sinh viên 
tình nguyện Đại học Tây 
Đô, những con đường cũ 
kỹ, bùn lầy được nâng 
cấp, sửa chữa sạch, đẹp, 
cùng hàng cây xanh 
mướt, góp phần tạo nên 
diện mạo nông thôn mới 
tại Sóc Trăng. 
Cuối tháng 7/2020, vùng 
quê yên bình ở Sóc 
Trăng trở nên rộn ràng 
từ xóm, ấp đến thành thị 
với nhiều hoạt động của 
các chiến sỹ “áo xanh” 
tình nguyện. Tại xã Mỹ 
Tú (huyện Mỹ Tú, tỉnh 
Sóc Trăng) 30 chiến sỹ 
của Trường Đại học Tây 
Đô đang miệt mài phát 
hoang, làm cỏ, trồng hoa, 
trồng cây xanh ven hai 
bên đường, thắp sáng 
đường quê, tạo sân chơi 
cho thiếu nhi... Con 
đường dài hơn 10km ở 8 
ấp trên địa bàn xã được 
các bạn cấp tập sửa 
chữa, nâng cấp dự kiến 
hoàn thành trước năm 
học mới. 
Người dân ở đây chủ yếu 
làm nông nghiệp, trồng 
lúa, mía. Đến nay, chưa 
có đường cho ô tô vào 
trung tâm xã. Mùa mưa 
lầy lội khó khăn khiến 
học sinh vất vả đến 
trường. “Từ khi các bạn 
sinh viên tình nguyện 
đến làm các công trình 

xây dựng nông thôn mới 
và làm sân chơi cho thiếu 
nhi thì không chỉ trẻ em 
mà người dân ở đây rất 
vui mừng”, chị Chi bộc 
bạch. 
Bà Nguyễn Thị Luyến, ở 
ấp Mỹ Hòa (xã Mỹ Tú) 
dành những lời yêu 
thương cho “chiến sĩ áo 
xanh”: “Tuy thời gian ở 
lại không lâu nhưng các 
cháu sinh viên tình 
nguyện để lại ấn tượng 
đẹp trong lòng người 
dân qua cách ứng xử 
ngoan ngoãn, làm đẹp 
cho quê hương, đặc biệt 
là dạy học cho trẻ em nơi 
đây”. 
“Ði dân nhớ, ở dân 
thương” 
Bạn Nguyễn Nhật 
Trường, chỉ huy trưởng 
chiến dịch cho biết, toàn 
đội có 30 người, thực 
hiện chuyến tình nguyện 
trong thời gian 10 ngày. 
“Người cùng quê Sóc 
Trăng, có người khác quê 
nhưng khi chung một đội 
thì hòa nhịp rất nhanh. 
Ngày đầu bỡ ngỡ nhưng 
hôm sau bắt tay vào việc 
thì mọi người rất hăng 
say, trách nhiệm với 
công việc của mình”, 
Nhật Trường chia sẻ và 
cho biết, đội làm việc với 
phương châm “Đi dân 
nhớ, ở dân thương và 
làm dân tin”, với mục 

tiêu góp phần làm cho 
quê hương Sóc Trăng 
khang trang, sạch đẹp. 

 
Với các chiến sỹ lần đầu 
tham gia tình nguyện, 
ngoài việc xây dựng 
những công trình, phần 
việc góp phần xây dựng 
nông thôn mới, điều 
khiến các bạn cảm thấy 
lưu luyến nhất chính là 
tình cảm của người dân 
dành cho mình. Bạn 
Đặng Hồng Ngọc (quê 
Đồng Tháp) chia sẻ: “Tụi 
em làm công việc chân 
tay khá mệt nhưng được 
bà con thương, quý. Hầu 
như ngày nào dân cũng 
mang đồ ăn đến tận nơi, 
động viên nên các thành 
viên trong đội luôn cảm 
thấy vui vẻ, mọi mệt 
nhọc đều tan biến. Hơn 
nữa, cả đội dù ở nhiều 
địa phương khác nhau 
nhưng đoàn kết nên lúc 
nào cũng có chuyện để 
cười”. 

(Thanhgiong.vn)

Áo xanh tình nguyện xây dựng nông thôn mới 

 



 
 

 
 

Những năm qua, cùng 
với làm tốt công tác xây 
dựng, củng cố tổ chức 
hội vững mạnh, các cấp 
hội nông dân trên địa 
bàn huyện Sông Mã 
thường xuyên phát động 
các phong trào thi đua 
sản xuất, kinh doanh 
giỏi; tuyên truyền, vận 
động hội viên tham gia 
xây dựng nông thôn mới, 
góp phần nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần 
của hội viên nông dân. 

 
Bà Lò Thị Nhương, Chủ 
tịch Hội Nông dân huyện 
cho biết: Toàn huyện có 
hơn 17.000 hội viên 
nông dân sinh hoạt ở 
411 chi hội. Thực hiện 
Chương trình xây dựng 
nông thôn mới, các cấp 
hội đã tích cực phối hợp 
với các cơ quan chuyên 
môn của huyện tăng 
cường tư vấn, hỗ trợ hội 
viên phát triển sản xuất, 
xây dựng các mô hình 
trang trại, phát triển 
nông nghiệp bền vững; 

vận động hội viên, nông 
dân tự nguyện hiến đất, 
đóng góp ngày công lao 
động xây dựng các công 
trình phục vụ đời sống 
và sản xuất. 
Ngoài ra, Hội còn tổ chức 
tập huấn, chuyển giao 
tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, giới thiệu, hỗ trợ 
các hộ xây dựng hệ 
thống tưới nhỏ giọt tiết 
kiệm nước; hướng dẫn 
xây dựng các mô hình 
sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng khoa học, công 
nghệ mới theo chuỗi giá 
trị, sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn VietGap, 
GlobalGap. Bên cạnh đó, 
các cấp  
Phong trào nông dân thi 
đua sản xuất, kinh doanh 
giỏi đã góp phần tích cực 
làm thay đổi cơ cấu kinh 
tế ở vùng nông thôn. Sản 
xuất nông nghiệp từng 
bước chuyển dịch theo 
hướng hàng hóa tập 
trung, người dân tích cực 
thâm canh tăng vụ đưa 
giống mới có năng suất, 
chất lượng cao vào SX. 
Hưởng ứng Cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh”. Hằng 
năm, các cấp hội vận 
động các hội viên hiến 
đất và ngày công lao 
động tham gia duy tu, 

sửa chữa công trình giao 
thông, thủy lợi. Tính 
riêng 6 tháng đầu năm 
nay, các cấp hội đã huy 
động gần 5.000 công lao 
động duy tu 205 công 
trình thủy lợi, sửa chữa 
gần 40 km đường giao 
thông nông thôn liên 
bản, nội bản. Vận động 
hội viên, nông dân tích 
cực thực hiện phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa”, 
xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê 
tín dị đoan, giữ gìn và 
phát huy truyền thống, 
bản sắc văn hóa tốt đẹp 
các dân tộc; đẩy mạnh 
hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể dục thể thao... 
Toàn huyện hiện có gần 
11.000 hộ nông dân 
đăng ký xây dựng gia 
đình văn hóa. 
Phát huy vai trò trong 
xây dựng nông thôn mới, 
thời gian tới, Hội Nông 
dân huyện Sông Mã tiếp 
tục đẩy mạnh phong trào 
nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi; 
khơi dậy tinh thần tự lực 
của cán bộ, hội viên, 
tham gia phát triển nông 
nghiệp, xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn 
minh. 

Thu Thảo 
(Báo Sơn La Online)
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