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Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký 
các quyết định công nhận 2 huyện Nga 
Sơn (Quyết định 1017/QĐ-TTg, ngày 
14/7/2020 ) và huyện Hoằng Hóa 
(Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 
14/7/2020), tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn 
nông thôn mới năm 2019. 

 
Trong các quyết định, Phó Thủ tướng 
Chính phủ giao UBND tỉnh Thanh Hóa có 
trách nhiệm công bố và khen thưởng 
theo quy định, chỉ đạo 2 huyện trên tiếp 
tục duy trì và nâng cao chất lượng các 
tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường 
để đảm bảo tính bền vững trong xây 
dựng NTM. 
Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, 
huyện Nga Sơn đã thực hiện đồng bộ 
nhiều giải pháp và đạt kết quả tích cực 
và khá toàn diện. Tốc độ gia tăng giá trị 
sản xuất ước đạt 13,7%, cơ cấu giữa các 
ngành: nông - lâm - thủy sản: 23,7%, 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây 
dựng: 44,8%, dịch vụ - thương mại: 
31,5%; thu nhập bình quân đầu người 
44,1 triệu đồng/năm; bình quân giá trị 
sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng 
trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 165,5 
triệu đồng... 
Đến nay, bình quân toàn huyện Nga Sơn 
đạt 19 tiêu chí/xã, năm 2019 có 6 xã đạt 

chuẩn NTM, nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn 
NTM lên 100%. 
Sau 10 năm triển khai thực hiện xây 
dựng NTM, diện mạo các vùng quê trong 
huyện Hoằng Hóa ngày càng khang 
trang, đời sống nhân dân được nâng cao. 
Đến nay, toàn huyện đã có 42/42 xã đạt 
chuẩn NTM, tự đánh giá đạt 9/9 tiêu chí 
NTM cấp huyện. 

 
Năm 2019, thu nhập bình quân đầu 
người trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đạt 
lên hơn 45,6 triệu đồng/năm, cao hơn 
mức thu nhập bình quân chung của tỉnh 
Thanh Hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 
còn 2,03%. 
Huyện Hoằng Hóa hiện có nhiều mô hình 
sản xuất trở thành điển hình trong tỉnh, 
như: Nuôi tôm công nghiệp theo hướng 
công nghệ cao trong nhà màng, sản xuất 
rau quả theo tiêu chuẩn VietGAP tập 
trung, hàng trăm mô hình liên kết sản 
xuất gắn với tiêu thụ đầu ra cho sản 
phẩm. Đặc biệt là du lịch đang trở thành 
hướng đi mới, trở thành thế mạnh trong 
phát triển KT - XH của huyện. 

(Cổng TTĐT Chính phủ) 

 

 

Thanh Hóa: Hai huyện Nga Sơn và Hoằng Hóa đạt chuẩn 

nông thôn mới 
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Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định số 
1080/QĐ-TTg ngày 23/7/2020 công 
nhận huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đạt 
chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020. 

 
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh 
Ninh Bình có trách nhiệm công bố và 
khen thưởng theo quy định; chỉ đạo 
huyện Gia Viễn 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. 
Để đạt được mục tiêu đạt chuẩn nông 
thôn mới năm 2020, những năm qua, 
Huyện ủy Gia Viễn đã tổ chức tốt việc 
nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ 
đạo của trung ương, của tỉnh, về xây 
dựng nông thôn mới bền vững và phát 
triển; tuyên truyền sâu rộng tới các 
ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân về mục tiêu, nội dung, 
yêu cầu của chương trình; trách nhiệm, 
quyền lợi của người dân trong xây dựng 
nông thôn mới. 
Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện 
phong trào xây dựng nông thôn mới, 
hiện tại 20/20 xã trên địa bàn huyện Gia 
Viễn (Ninh Bình) đã đạt chuẩn nông 
thôn mới. 
 

 
 
 
 
Sau 10 năm, tổng nguồn vốn huyện đã 
huy động để thực hiện phong trào xây 
dựng nông thôn mới là 6.206 tỷ đồng, 
trong đó vốn từ cộng đồng dân cư gần 
2.396 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 38,5%. 
Với nguồn kinh phí này, huyện đã tập 
trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội từng bước hiện đại nhằm phục vụ 
tốt cho sản xuất và đời sống dân sinh. 
Bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng, Gia Viễn cũng quan tâm triển khai 
nhiệm vụ nâng cao chất lượng đời sống 
của nhân dân. 
Để tập trung phát triển kinh tế, Gia Viễn 
đã chủ động đưa ra những giải pháp 
nhằm thu hút đầu tư. Huyện đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ 
sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 
Nhờ vậy đã góp phần giải quyết việc làm 
cho 3.450 lao động trên địa bàn, với mức 
thu nhập bình quân từ 3 - 5,5 triệu 
đồng/người/tháng. Riêng năm 2019, 
mức thu nhập bình quân toàn huyện đạt 
45,1 triệu đồng/người. 
Song song với đó, công tác dồn điền, đổi 
thửa, chỉnh trang đồng ruộng gắn với 
xây dựng nông thôn mới và cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn 
điền, đổi thửa tiếp tục được huyện tập 
trung chỉ đạo. 
Bên cạnh đó, Gia Viễn cũng chú trọng tới 
chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu 
quả sang nuôi trồng thủy sản. 

Vũ Phương Nhi 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 

 

 

Công nhận huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đạt chuẩn     

nông thôn mới 
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"Xây dựng nông thôn mới và phát triển 
đô thị cần giữ gìn nét văn hóa và truyền 
thống tốt đẹp của quê hương". Đây là ý 
kiến của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tại Đại 
hội Đảng bộ huyện Văn Giang (tỉnh Hưng 
Yên) lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025, 
khai mạc ngày 22/7. 

 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tô Lâm 
đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ 
huyện Văn Giang đạt được trong nhiệm 
kỳ qua. Trong đó nổi bật là phát triển đô 
thị, dịch vụ, xây dựng nông thôn mới 
cũng như công tác xây dựng Đảng, chính 
quyền và các đoàn thể vững mạnh. Đồng 
chí lưu ý huyện quan tâm thực hiện một 
số nội dung trong nhiệm kỳ tới là: xây 
dựng nông thôn mới vẫn phải giữ gìn nét 
văn hóa truyền thống quê hương; đồng 
thời, quan tâm đến yếu tố con người 
trong thực hiện nghị quyết. Cùng với 
phát triển đô thị, cần coi trọng thực hiện 
tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm 
lo tốt hơn nữa đời sống các gia đình 
chính sách, người nghèo; đảm bảo tốt 
công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; 
đảm bảo an ninh trật tự, đem lại sự bình 
yên cho nhân dân. 
Đảng bộ huyện Văn Giang chỉ đạo huyện 
phấn đấu trở thành đầu tàu của tỉnh 
Hưng Yên trong phát triển đô thị thông 

minh; nâng tỷ lệ đô thị hóa cao hơn so 
với mức bình quân chung của tỉnh. 
Trong điều kiện quỹ đất sản xuất nông 
nghiệp bị thu hẹp, huyện cần tiếp tục 
chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, sản 
xuất hàng hóa gắn với nông nghiệp công 
nghệ cao như mô hình trồng hoa cây 
cảnh, cây ăn quả đặc sản ở các xã Mễ Sở, 
Phụng Công, Xuân Quan, Liên Nghĩa... 
đang mang lại hiệu quả lớn. Mặt khác, 
huyện cần chăm lo toàn diện cho lĩnh 
vực phát triển văn hóa xã hội, giáo dục; 
quan tâm giải quyết tốt các chính sách 
an sinh xã hội, gắn với việc giải quyết 
dứt điểm các vụ việc tồn đọng, khiếu 
kiện kéo dài. 

 
Báo cáo Chính trị trình Đại hội nêu rõ 
những kết quả ấn tượng của huyện Văn 
Giang trong 5 năm qua, nhất là việc phát 
triển đô thị. Cùng với đó, cơ cấu kinh tế 
của huyện chuyển theo hướng xây dựng, 
thương mại và dịch vụ đạt 90%; nông 
nghiệp, công nghiệp còn 10%; giá trị 1 
ha canh tác đạt 280 triệu đồng; thu nhập 
bình quân đầu người năm 2020 đạt 85 
triệu đồng; là huyện đầu tiên của tỉnh 
đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 

Mai Ngoan  
(TTXVN) 

 
 
 
 
 

Giữ gìn truyền thống trong xây dựng nông thôn mới và 

đô thị ở Văn Giang 
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Huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đang tích 
cực triển khai xây dựng 11 làng nông 
thôn mới (NTM) ở vùng biên giới theo 
Quyết định số 1385/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. Theo đó, các làng vùng 
“phên giậu” của Tổ quốc từng bước hoàn 
thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống 
người dân. 

 
Theo kế hoạch, năm 2020, huyện Ia Grai 
triển khai xây dựng 11 làng NTM gồm: 
làng O, làng Lân, làng Cúc, Mít Kom 1, 
Mít Chép, Mít Kom 2 (xã Ia O), Kom Yố, 
Kom Ngố, làng Lang, làng Bía, làng Nú 2 
(xã Ia Chía). Mục tiêu hướng tới của 
chương trình này là cải thiện chất lượng 
cuộc sống vật chất và tinh thần cho 
người dân. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo bình 
quân hàng năm giảm ít nhất 5%, thu 
nhập tăng từ 1,6 đến 1,8 lần so với năm 
2015; có mô hình sản xuất kinh doanh 
hiệu quả gắn với liên kết vùng nguyên 
liệu hoặc mô hình phát triển làng văn 
hóa du lịch cộng đồng; cơ bản hoàn 
thành một số công trình kết cấu hạ tầng 
thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt 
của người dân. 
Ủy ban nhân dân huyện giao chỉ tiêu cho 
xã trong năm 2020 phải có 5 làng được 
công nhận đạt chuẩn NTM. Đây là nhiệm 
vụ khá nặng nề. Do đó, ngay từ đầu năm, 
UBND xã đã giao cụ thể cho từng thành 
viên ban chỉ đạo xây dựng NTM phụ 
trách từng làng nhằm nắm bắt nhu cầu, 

tháo gỡ kịp thời các vướng mắc và đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng NTM. 
Đến nay, xã đã thành lập tổ hợp tác sản 
xuất điều tại 5 làng theo hướng xây dựng 
chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập và 
phát triển bền vững. Hình thành mối liên 
kết giữa người dân với Hợp tác xã điều 
Phương Di. Xã hỗ trợ mỗi làng 125 triệu 
đồng để xây nhà vệ sinh, hàng rào, đào 
giếng nước ở nhà văn hóa của làng; 18 
hộ nghèo được hỗ trợ 18 con bò sinh sản 
làm phương tiện sinh kế. 
Cả hệ thống chính trị của xã và các làng 
tập trung tuyên truyền, vận động người 
dân tham gia xây dựng làng NTM, xác 
định nhiệm vụ cụ thể cho từng tiêu chí 
để thực hiện. Đến nay, đời sống vật chất, 
tinh thần của người dân từng bước được 
nâng lên. Cơ sở hạ tầng được đầu tư 
phục vụ nhu cầu thiết yếu của người 
dân. Hệ thống chính trị được củng cố, 
kiện toàn; quốc phòng-an ninh được 
đảm bảo, trật tự xã hội cơ bản ổn định. “ 
 Xã Ia O phấn đấu có 6 làng đạt chuẩn 
NTM và xã sẽ hoàn thành thêm 2 tiêu chí 
NTM vào cuối năm nay. Đây là tiền đề 
vững chắc cho mục tiêu đến cuối năm 
2021 xã Ia O sẽ về đích NTM”-Chủ tịch 
UBND xã Ia O nhấn mạnh. 
Trong 2 năm 2019-2020, ngân sách 
trung ương đầu tư hơn 17,7 tỷ đồng để 
triển khai “Đề án hỗ trợ thôn, làng khu 
vực biên giới xây dựng NTM” ở 11 làng 
thuộc xã Ia O và Ia Chía. Cùng với đó, 
huyện huy động các nguồn lực lồng ghép 
để hỗ trợ các làng này đẩy nhanh tiến độ 
xây dựng NTM. Phấn đấu đến cuối năm 
2020 có 50% số làng được công nhận 
hoàn thành tiêu chí làng NTM. 

Lê Nam - Glo 
(Cổng TTĐT tỉnh Gia Lai) 

 

Huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) xây dưng làng nông thôn mới  

trên biên giới 
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Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí 
môi trường là một trong các tiêu chí khó 
thực hiện, nhất là vấn đề về ô nhiễm rác 
thải sinh hoạt và rác thải chăn nuôi tại 
vùng nông thôn. 

 
Tuy nhiên với quyết tâm cao độ sớm trở 
thành thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
Thị xã Phú Thọ đã có nhiều chủ trương, 
giải pháp huy động sự vào cuộc của các 
cấp, các ngành và toàn thể nhân dân 
trong xây dựng và bảo vệ môi trường. 
Nhất là trong công tác thu gom, vận 
chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn. 
Thị xã Phú Thọ gồm có 9 xã, phường. Để 
đảm bảo vệ sinh môi trường, Công ty Cổ 
phần Môi trường đô thị Phú Thọ thực 
hiện công tác vệ sinh, quét, thu gom, vận 
chuyển rác thải sinh hoạt hàng ngày tại 
các khu vực nội thị và ngoại thị. Đối với 
5 xã và phường Thanh Vinh với đặc thù 
chủ yếu là khu vực nông thôn, nên để 
đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển 
rác thải. Thị xã chỉ đạo, hướng dẫn 
UBND các xã, phường đã thành lập được 
7 tổ thu gom rác thải, xây dựng được 8 
điểm tập kết rác thải sinh hoạt tập trung 
và 2 điểm gom rác. Rác thải từ các hộ gia 
đình được đội thu gom của xã thu gom, 

vận chuyển đến điểm tập kết. Định kỳ 2 
đến 3 ngày, công ty cổ phần mội trường 
đô thị Phú Thọ tổ chức thu gom, vận 
chuyển rác tại các điểm tập kết của các 
xã, phường. Khối lượng trung bình rác 
thải được thu gom và vận chuyển tại khu 
vực này khoảng 17 tấn/ ngày. 
Cùng với thực hiện công tác thu gom, 
vận chuyển rác thải, thị xã Phú Thọ đã 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 
động người dân nâng cao ý thức trách 
nhiệm trong giữ gìn vệ sinh môi trường, 
xóa bỏ các thói quen, nếp sống không 
hợp vệ sinh. thông qua các hình thức 
tuyên truyền đa dạng như; tổ chức các 
lớp tập huấn, các cuộc thi bảo vệ môi 
trường; tuyên truyền trực quan…Đồng 
thời triển khai, thực hiện có hiệu quả 
tiêu chí số 17 trong chương trình xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 
gắn với các nội dung của cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa ở khu dân cư; phong trào “Toàn 
dân tham gia bảo vệ môi trường”; “Thu 
gom rác thải, trồng cây xanh” phát động 
phong trào xây dựng các tuyến phố, khu 
dân cư kiểu mẫu xanh, sạch, đẹp. 
Thị xã Phú Thọ với việc làm tốt công tác 
thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 
trên địa bàn đã góp phần giữ gìn, vệ sinh 
môi trường, làm sạch, đẹp cảnh quan đô 
thị và khu vực nông thôn. Đồng thời, đây 
cũng là tiền đề quan trọng trong hoàn 
thành tiêu chí số 17 về vệ sinh môi 
trường trong xây dựng nông thôn mới 
của thị xã. Để thị xã Phú Thọ sớm được 
công nhận là thị xã đạt chuẩn nông thôn 
mới. 

Thùy Dương 
(CTTĐT TX Phú Thọ) 

Thị xã Phú Thọ: Xây dựng nông thôn mới,                   

gắn với bảo vệ môi trường 
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Năm 2018, xã Mường Phăng (TP. Điện 
Biên Phủ) được công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới (NTM). Diện mạo nông 
thôn có nhiều thay đổi, đời sống của 
nhân dân từng bước được nâng cao. 

 
Trước đây, Mường Phăng là xã vùng 
ngoài của huyện Điện Biên, nằm xa trung 
tâm huyện. Năm 2011, khi bắt đầu triển 
khai thực hiện Chương trình Mục tiêu 
quốc gia xây dựng NTM, xã Mường 
Phăng có điểm xuất phát thấp và chưa 
đạt tiêu chí nào trong Bộ tiêu chí quốc 
gia về NTM.  
Điều đầu tiên, Đảng bộ, chính quyền xã 
xác định xây dựng NTM phải bắt đầu từ 
cấp thôn, bản, với sự tham gia tích cực 
của người dân. Do vậy, cùng với việc vận 
động người dân phát triển kinh tế thì xã 
còn tranh thủ mọi nguồn lực triển khai 
nhiều chương trình, dự án hỗ trợ sản 
xuất, góp phần nâng cao thu nhập, ổn 
định đời sống cho người dân. Cùng với 
đó, phát động phong trào thi đua, như: 
“Cán bộ và nhân dân các dân tộc xã 
Mường Phăng tích cực tham gia phong 
trào xây dựng NTM”; “Cựu chiến binh 
giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh 
tế giỏi”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển 
kinh tế gia đình”. Sau 8 năm triển 
khai xây dựng NTM bộ mặt nông thôn xã 

Mường Phăng thay đổi toàn diện trên tất 
cả các mặt và lĩnh vực của đời sống xã 
hội. Năm 2018, xã được tỉnh công nhận 
đạt chuẩn NTM với 19/19 tiêu chí, 
44/49 chỉ tiêu; thu nhập bình quân đầu 
người tăng lên rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo 
giảm… Tổng kinh phí đã huy động để 
thực hiện Chương trình xây 
dựng NTM là hơn 46 tỷ đồng, trong đó, 
người dân trong xã đóng góp được trên 
2 tỷ đồng. 

 
Để nâng cao tiêu chí thu nhập, việc làm 
cho người dân trong xã, ngoài việc tập 
trung phát triển các mô hình sản xuất, 
kinh doanh có hiệu quả, thì dựa trên 
tiềm năng lợi thế của địa phương là du 
lịch cộng đồng và nông nghiệp, xã đã lựa 
chọn 2 danh mục để xây dựng sản phẩm 
đạt chuẩn OCOP giai đoạn 2020 –
 2025, đó là du lịch cộng đồng và sản 
phẩm nếp tan; từ đó tạo thành chuỗi liên 
kết góp phần nâng cao đời sống, vật chất 
tinh thần cho người dân địa phương.  

Hoàng Linh 
(Điện Biên Phủ Online) 

 
 

 

 

 

Mường Phăng giữ vững và nâng cao các tiêu chí       

nông thôn mới 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối 
xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh 
Hóa, hiện 20/122 thôn, bản thuộc các xã 
đặc biệt khó khăn của địa phương đạt 
chuẩn nông thôn mới, chiếm 16,4%. Dự 
kiến đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 
thêm 17 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn 
mới. 

 
Xây dựng nông thôn mới ở miền núi đã 
khó thì ở các thôn, bản vùng biên lại 
càng khó khăn hơn. Do vậy, những năm 
qua tỉnh đã có cách làm phù hợp để đạt 
kết quả tốt, làm thay đổi diện mạo nông 
thôn miền núi. 
Bản Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân 
là bản đầu tiên được công nhận chuẩn 
nông thôn mới của huyện Thường Xuân.  
Thấy được lợi ích thiết thực từ chương 
trình nông thôn mới và người dân trực 
tiếp được thụ hưởng nên họ rất hào 
hứng tham gia. Sức lao động của đồng 
bào đã biến những vườn hoang thành 
vườn cây ăn quả; đồi cây bụi thành mô 
hình trồng mận Tam Hoa; những đàn gà 
đồi, lợn cỏ được nuôi đại trà hơn… 
"Đến nay 100% số hộ tại Vịn có điện 
lưới, xe máy, ti vi. Không còn gia đình 
nào phải ở nhà tạm bợ dột nát. Cả bản có 
178 hộ, đa phần đều phát triển chăn 
nuôi trâu bò nên kinh tế ngày càng khá 
giả. Thu nhập bình quân đầu người của 
bản đã đạt hơn 33 triệu đồng/năm.  
Hoàn thành 14/14 tiêu chí và được công 
nhận bản nông thôn mới vào tháng 

9/2019, bản Năng Cát, xã Trí Nang, 
huyện Lang Chánh cũng là điểm sáng 
trong xây dựng nông thôn mới ở các bản 
vùng cao của tỉnh Thanh Hóa. 
Ngay từ khi bắt đầu thực hiện chương 
trình xây dựng nông thôn mới, Ban phát 
triển bản Năng Cát đã tuyên truyền và 
triển khai thực hiện phong trào cụ thể 
đến từng nhà dân, thu hút đông đảo dân 
bản nhiệt tình hưởng ứng.Đời sống từng 
bước được cải thiện, thu nhập bình quân 
đầu người đạt hơn 36,1 triệu đồng/năm. 
Phát huy tiềm năng lợi thế có nhiều nhà 
sàn truyền thống, bản định hướng phát 
triển du lịch cộng đồng, phục vụ du 
khách nghỉ mát tại thác Ma Hao và tìm 
hiểu những nét văn hóa đặc sắc của đồng 
bào Thái, giúp nâng cao thu nhập cho 
người dân. 
Chương trình xây dựng nông thôn mới 
cấp thôn, bản đã giúp người dân khu vực 
miền núi đặc biệt khó khăn phát huy vai 
trò chủ thể, chủ động, tự giác trong công 
việc, giảm phụ thuộc, trông chờ, ỷ lại vào 
hỗ trợ của Nhà nước. Các thôn, bản miền 
núi đạt chuẩn nông thôn mới đã góp 
phần đẩy mạnh phong trào xây dựng 
nông thôn mới ở cấp xã. 
Cùng đó, người dân các bản vùng cao đã 
tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn 
dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, 
an ninh biên giới quốc gia trong tình 
hình mới"; Nhiều bản đã có cảnh quan 
môi trường xanh, sạch, đẹp, bản sắc văn 
hóa truyền thống của cộng đồng được 
giữ gìn, phát huy. 

Khiếu Tư 
(Báo Ảnh Đân tộc và Miền núi) 

 

 

 

 

Sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới ở các bản vùng 

cao huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa  
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Đồng bào Công giáo đã hiến đất, tự 
nguyện bàn giao mặt bằng làm đường 
giao thông nông thôn; ủng hộ kinh phí 
xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, 
xây dựng các công trình phúc lợi... 
Trong giai đoạn 2015-2020, bà con đã 
tích cực thực hiện phong trào thi đua 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp 
đạo," nổi bật là các hoạt động xây dựng 
nông thôn mới. 

 
Đồng bào Công giáo đã hiến đất, tự 
nguyện bàn giao mặt bằng làm đường 
giao thông nông thôn; ủng hộ kinh phí 
xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, 
xây dựng các công trình phúc lợi; lắp 
đèn thắp sáng đường làng ngõ hẻm… với 
số tiền hơn 114 tỷ đồng. Những việc làm 
này góp phần làm cho diện mạo nông 
thôn, đô thị các xứ đạo ngày càng khang 
trang, sạch đẹp. 
Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo trong 
tỉnh tích cực tham gia hoạt động phát 
triển kinh tế, văn hóa, đạo đức, tinh thần 
của người dân; cứu trợ thiên tai lũ lụt, 
giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn, 
thực hiện các chính sách đền ơn đáp 
nghĩa. 
Bà con có đạo hăng hái xây dựng ấp, khu 
phố văn hóa, đấu tranh chống các tệ nạn 
xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã 

hội; vận động thanh niên Công giáo lên 
đường thực hiện nghĩa vụ BVTQ. 
Ông Trần Xuân Thảo, Chủ tịch Ủy ban 
Đoàn kết Công giáo tỉnh Đồng Nai, cho 
biết qua 5 năm thực hiện phong trào 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp 
đạo," đồng bào Công giáo trong tỉnh đã 
có những cách làm hay, thúc đẩy phát 
triển kinh tế-xã hội, góp phần giữ vững 
an ninh trật tự trên địa bàn. 
Phát huy những kết quả đã đạt được, 
thời gian tới, đồng bào Công giáo trong 
tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, tư tưởng, đạo 
đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần yêu 
nước, truyền thống đại đoàn kết toàn 
dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua 
yêu nước trên các lĩnh vực. 
Người dân có đạo tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả các nội dung phong trào "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo." 
Các hoạt động chung sức xây dựng các 
công trình giao thông nông thôn, giúp 
nhau làm giàu chính đáng, đào tạo nghề 
cho giới trẻ cần hướng đến người dân 
sống ở nông thôn, những nơi khó khăn... 
Dịp này Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai 
tặng bằng khen cho 33 tập thể, 39 cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua yêu nước, sống tốt đạo đẹp 
đời giai đoạn 2015-2020; Ủy ban Đoàn 
kết Công giáo Việt Nam tặng Huy hiệu 
điển hình tiên tiến trong đồng bào Công 
giáo tỉnh Đồng Nai đoạn 2015-2020 cho 
125 đại biểu./. 

Lê Xuân  
(TTXVN/Vietnam+) 

 

Đồng bào Công giáo Đồng Nai nỗ lực xây dựng         

nông thôn mới 
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Những con đường đổ bê tông hoặc trải 
nhựa vươn tới tất cả các xóm thôn, 
những cánh đồng ứng dụng công nghệ 
cao cho lợi nhuận gấp hàng chục lần so 
với cách làm truyền thống, những ngôi 
nhà đẹp kiên cố đầy ắp tiếng cười... Đó là 
những điểm nhấn nổi bật trong bức 
tranh nông thôn mới (NTM) của huyện 
Vĩnh Bảo (Hải Phòng) trong năm 2020 
này. 

 
Mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao 
trong nông nghiệp 
Đến thăm nông trường VinEco do Tập 
đoàn Vingroup đầu tư tại hai xã Tân Liên 
và Tam Đa (huyện Vĩnh Bảo), chúng tôi 
như lạc vào đại trang trại hiện đại của 
châu Âu hay Nhật Bản bởi hầu hết rau, 
củ, quả của VinEco được trồng trong nhà 
kính và nhà lưới theo công nghệ của 
Israel, được thiết kế tối ưu hóa (tailor-
made) phù hợp với khí hậu của địa 
phương. Toàn bộ thông số về thời tiết, 
khí hậu và dinh dưỡng cây trồng được 
lưu trữ và điều khiển tự động bằng hệ 
thống máy tính giúp định kỳ kiểm tra 
phân tích được các kết quả và từ đó đưa 
ra quyết định điều chỉnh phù hợp cho 
các vụ sản xuất tiếp theo. 
Đây là một trong những nông trường 
hiện đại nhất Việt Nam hiện nay với các 
công nghệ nông nghiệp tiên tiến tầm cỡ 
thế giới. Sau khi thu hoạch, các loại rau, 
củ, thực phẩm sạch được đưa vào phòng 
lạnh đóng gói, dán tem và chuyển kho 
lạnh bảo quản trước khi lên xe chở thẳng  

 
 
tới điểm cuối là hệ thống các siêu thị 
trong thành phố. 
Nhờ giải pháp dồn điền đổi thửa, tích tụ 
đất để tạo thành các vùng sản xuất nông 
nghiệp hàng hóa tập trung, cánh đồng 
mẫu lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, công nghệ cao mà ngành nông 
nghiệp Vĩnh Bảo trong 5 năm qua đã có 
sự phát triển đột phá về giá trị.  
Thay đổi căn bản diện mạo nông thôn 
Thu nhập bình quân đầu người năm 
2020 ước đạt 52,6 triệu 
đồng/người/năm, tăng 1,72 lần so với 
năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 
nghèo đa chiều của huyện giảm mạnh, từ 
4,21% (năm 2016) xuống còn 0,32% 
(năm 2020), vượt chỉ tiêu Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ huyện đề ra trong 
nhiệm kỳ qua. 
Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế 
Huyện cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến 
năm 2025, tất cả các xã đều đạt 
chuẩn NTM kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn 
huyện NTM kiểu mẫu. Huyện tiếp tục 
đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, 
ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, 
chất lượng, an toàn, có giá trị kinh tế 
cao. Để đạt được các mục tiêu nói trên, 
huyện đã chọn khâu đột phá là cải thiện 
mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút 
đầu tư phát triển công nghiệp tại các 
khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; huy 
động tối đa nguồn lực đầu tư vào huyện, 
trong đó chú trọng các nguồn vốn của 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, coi đây 
là nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế và tạo nguồn đóng góp 
ngân sách bền vững cho huyện. 

Đỗ Phú Thọ 
(Báo Quân đội nhân dân) 

Vĩnh Bảo đột phá xây dựng nông thôn mới 
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