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“Giá trị cốt lõi của sản 
phẩm OCOP là chất 
lượng đích thực chứ 
không phải danh hiệu 
sản phẩm nông nghiệp 
số 1 Việt Nam”, Thứ 
trưởng Bộ NN-PTNT 
Trần Thanh Nam nhấn 
mạnh. 

 
Đề cao chất lượng sản 
phẩm OCOP 
Ông Trần Thanh Nam, 
Chủ tịch Hội đồng đánh 
giá, phân hạng sản phẩm 
Chương trình OCOP cấp 
Quốc gia, nhấn mạnh tầm 
quan trọng của chất 
lượng các sản phẩm 
ngành nghề nông thôn: 
“Khi những sản phẩm 
này được người dân và 
thị trường tín nhiệm thì 
đó là tín hiệu tích cực. 
“Chúng ta phải xác định 
rõ không được đặt tiêu 
chuẩn OCOP là số 1 quốc 
gia. Đây là sản phẩm của 
ngành nghề nông thôn, 
nâng giá trị sản phẩm 
nông thôn trong chương 
trình nông thôn mới. Tất 

cả mọi người cần có 
trách nhiệm trong việc 
đảm bảo chất lượng sản 
phẩm nông nghiệp NT.  
Chương trình “Mỗi xã 
một sản phẩm” (OCOP) 
hiện nay nhiều nước trên 
thế giới cũng đã và đang 
triển khai với một số tên 
gọi khác nhau nhưng đều 
có điểm chung là phát 
huy nội lực của các địa 
phương gắn với đơn vị 
hành chính làng, xã, 
huyện thị để phát huy 
sức sáng tạo và nội lực 
tiềm năng của các địa 
phương tập trung phát 
triển các sản phẩm 
ngành nghề nông thôn có 
giá trị gia tăng cao. 
Với quan điểm, phát 
triển kinh tế nông thôn 
là một nhiệm vụ trọng 
tâm, xuyên suốt trong 
chiến lược phát triển 
kinh tế xã hội của đất 
nước, ngày 07/5/2018, 
Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 
490/QĐ-TTg phê duyệt 
Chương trình “Mỗi xã 
một sản phẩm giai đoạn 
2018 – 2020”. 
Đây là chương trình phát 
triển kinh tế khu vực 
nông thôn theo hướng 
phát huy nội lực (trí tuệ 
sáng tạo, lao động, 
nguyên liệu, văn hóa...) 
và gia tăng giá trị, nâng 

cao thu nhập của cư dân 
nông thôn, góp phần xây 
dựng nông thôn mới. 
Sau hơn 2 năm thực 
hiện, chương trình được 
tổ chức triển khai rộng 
khắp trên phạm vi cả 
nước, đã có 38 tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương tổ chức 
đánh giá, phân hạng cho 
1.823 sản phẩm OCOP 
đạt từ 3 sao và 4 sao, 
bước đầu đã đạt được 
những kết quả nhất định, 
phát huy được nhiều sản 
phẩm lợi thế của địa 
phương, vai trò cộng 
đồng được nâng cao, 
đồng thời thúc đẩy sản 
xuất theo chuỗi giá trị, 
khởi nghiệp sáng tạo, 
thúc đẩy kinh tế hộ gia 
đình và kinh tế nông 
thôn. 
Hiện nay, căn cứ Quyết 
định số 1048/QĐ-TTg; 
Quyết định số 781/QĐ-
TTg, đã có 28 sản phẩm 
tiềm năng đạt 5 sao được 
các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương đề 
nghị Bộ NN-PTNT đánh 
giá, phân hạng. 

Phạm Hiếu  
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 

 

 

Chất lượng sản phẩm OCOP là giá trị cốt lõi 

 



  

Những năm qua, với sự 
nỗ lực của các cấp, các 
ngành, các địa phương 
cùng sự hưởng ứng nhiệt 
tình từ phía người dân 
trong việc chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi, 
thu nhập của người dân 
huyện Bát Xát, tỉnh Lào 
Cai ngày càng được nâng 
cao, ổn định. 

 
Hai năm trở lại đây, xã 
Nậm Pung nổi lên như 
một “thủ phủ” lê Tai 
nung của huyện Bát Xát. 
Cây lê Tai nung trồng ở 
đất Nậm Pung sinh 
trưởng và phát triển tốt, 
mang lại nguồn thu 
không nhỏ cho người 
dân. Đến nay, phần lớn 
diện tích lê Tai nung này 
đã cho quả, năng suất và 
chất lượng cao.  
Quả lê Tai nung trồng 
trên đất Nậm Pung thơm, 
ngọt, nhiều nước, được 
thương lái và người dân 
ưa chuộng, đến tận vườn 
mua. Những năm được 
mùa, được giá, cây lê Tai 
nung mang lại cho gia 
đình tôi  100 triệu đồng. 

Trồng lê, nuôi ngựa chỉ là 
2 trong hàng trăm mô 
hình chuyển đổi cây 
trồng, vật nuôi được 
thực hiện trên địa bàn 
huyện của huyện Bát Xát 
thời gian qua. Trong 
nhiệm kỳ qua, Ban Chấp 
hành Đảng bộ huyện Bát 
Xát triển khai thực hiện 
Đề án số 1 về “Đẩy mạnh 
chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế nông nghiệp, trọng 
tâm là đưa cây trồng có 
giá trị kinh tế cao vào 
sản xuất, gắn với phát 
triển chăn nuôi đại gia 
súc của giai đoạn năm  
2016- 2020”.  
Đề án được người dân 
tích cực tham gia và  
triển khai thực hiện, nhất 
là tại các xã vùng cao đã 
mang lại những kết quả 
khả quan, giúp người 
dân có thêm thu nhập, 
vươn lên thoát nghèo. 
Đến thời điểm này, 
huyện Bát Xát có 8/20 xã 
đạt tiêu chí thu nhập; thu 
nhập bình quân đầu 
người ở khu vực nông 
thôn đạt gần 30 triệu 
đồng/năm. Huyện Bát 
Xát có lợi thế về thổ 
nhưỡng, khí hậu, phù 
hợp với những cây trồng, 
vật nuôi có giá trị kinh tế 
cao. Huyện đã và đang 
triển khai hàng chục dự 
án về nông nghiệp, nông 
thôn như chăn nuôi đại 
gia súc, nuôi cá nước 
lạnh, trồng rau ôn đới, 
cây dược liệu… Với sự hỗ 

trợ từ Nhà nước, sự chủ 
động tích cực vào cuộc 
từ phía người dân đã góp 
phần mang lại thành 
công của Đề án số 01. 
Mục tiêu cuối cùng và 
quan trọng nhất là việc 
chuyển đổi cây trồng, vật 
nuôi đã mang lại thu 
nhập cao, ổn định cho 
người dân, đặc biệt là 
khu vực vùng sâu, vùng 
cao, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số. 
Huyện Bát Xát vẫn đang 
khai thác những lợi thế 
riêng có, tiếp tục nghiên 
cứu để đưa những cây, 
con phù hợp vào nuôi 
trồng. Với sự vào cuộc 
của cả hệ thống chính trị, 
nỗ lực vươn lên thoát 
nghèo, làm giàu từ phía 
người dân, trong tương 
lai không xa, các xã trên 
địa bàn huyện Bát Xát sẽ 
đạt tiêu chí thu nhập, 
mang lại cuộc sống no 
ấm, đủ đầy cho người 
dân. 

Tất Đạt 
(Báo Lào Cai Online) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Huyện Bát Xát nỗ lực tăng thu nhập cho người dân 

 



 

Sau hơn 9 năm thực hiện 
Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông 
thôn mới, bộ mặt nông 
thôn huyện miền núi Tân 
Uyên (Lai Châu) có nhiều 
khởi sắc, góp phần cải 
thiện đời sống vật chất, 
tinh thần cho người dân 
trên địa bàn. 

 
Bắt tay xây dựng nông 
thôn mới từ năm 2011, 
đến nay, Tân Uyên đã 
hình thành các mô hình 
phát triển sản xuất nông 
nghiệp theo hướng áp 
dụng tiến bộ kỹ thuật và 
có sự liên kết trong sản 
xuất chế biến và tiêu thụ 
sản phẩm.  
Từ đó, góp phần tăng 
năng suất, sản lượng và 
giá trị các sản phẩm, giúp 
nhiều hộ dân thoát 
nghèo và vươn lên làm 
giàu. Năm 2019, thu 
nhập bình quân đầu 
người trên địa bàn 
huyện đạt 32,33 triệu 
đồng/người/năm;  
Cơ sở hạ tầng nông thôn 
cũng được đầu tư nâng 
cấp, 100% các thôn, bản 
trong huyện đã có đường 

ô tô và đường trục xã, 
liên xã được bê tông hóa, 
nhựa hóa. Các công trình 
thủy lợi, chợ trung tâm 
xã, trường học, nhà văn 
hóa… trên địa bàn được 
kiên cố hóa, đảm bảo 
phục vụ cho giao lưu 
buôn bán, phát triển 
kinh tế - xã hội. 
Quyết tâm về đích 
Giai đoạn 2016-2020, 
tổng nguồn vốn huy 
động thực hiện xây dựng 
NTM trên địa bàn huyện 
hơn 346 tỷ đồng. 
Để hoàn thành các tiêu 
chí còn lại, ngay từ đầu 
năm 2020, huyện Tân 
Uyên xây dựng kế hoạch 
để thực hiện các tiêu chí 
và phân công nhiệm vụ 
cụ thể cho các đơn vị, 
thành viên trong Ban chỉ 
đạo xây dựng nông thôn 
mới. Huyện triển khai 
đồng bộ giải pháp duy trì 
và nâng cao các tiêu chí 
đối với những xã đạt 
chuẩn. Ông Lê Thanh 
Huy, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Tân Uyên cho hay, 
xác định xây dựng nông 
thôn mới có điểm khởi 
đầu nhưng không có 
điểm kết thúc, huyện Tân 
Uyên đang nỗ lực, quyết 
tâm thực hiện thắng lợi 
Chương trình xây dựng 
nông thôn mới. Phấn đấu 
hết năm 2020, đưa Tân 
Uyên trở thành huyện 
đầu tiên của tỉnh Lai 
Châu đạt chuẩn NTM. 

Để hoàn thành mục tiêu, 
trong những tháng cuối 
năm 2020, huyện Tân 
Uyên chỉ đạo các đơn vị, 
địa phương tiếp tục hoàn 
thiện các tiêu chí còn lại. 
Cùng đó, duy trì và nâng 
cao chất lượng các tiêu 
chí đối với xã đã đạt 
chuẩn. Huyện chú trọng 
phát triển sản xuất theo 
chuỗi liên kết gắn với 
chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm. Đặc biệt, duy trì 
diện tích vùng chè, quế, 
mắc ca và mở rộng diện 
tích nuôi cá lồng vùng 
lòng hồ thủy điện, nhằm 
xây dựng vùng sản xuất 
nông nghiệp hàng hóa, 
nâng cao giá trị thu nhập 
cho người dân. 
Tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa gắn với 
xây dựng nông thôn 
mới”. Cùng đó, tập trung 
đào tạo nghề cho lao 
động nông thôn, tạo việc 
làm, thu nhập ổn định 
cho người lao động, nhất 
là lao động thuộc các đối 
tượng hộ nghèo. 

Việt Hoàng - Đinh Thùy  
(TTXVN) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Khởi sắc nông thôn mới ở Tân Uyên 
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Phấn đấu đến năm 2025 
đạt 4,3 triệu lượt khách 
Theo kế hoạch, thành 
phố sẽ tập trung khai 
thác có hiệu quả tiềm 
năng, thế mạnh về du 
lịch (DL) của thành phố, 
phát triển DL có trọng 
tâm, trọng điểm, đảm 
bảo tính bền vững và 
phù hợp với các quy 
hoạch của tỉnh, thành 
phố, nhất là phát triển 
DL tâm linh gắn với DL 
sinh thái. Xây dựng sản 
phẩm DL đa dạng, cạnh 
tranh trên cơ sở phát 
huy tài nguyên DL độc 
đáo, mang bản sắc riêng 
của thành phố, có thế 
mạnh nổi trội về tâm 
linh, cảnh quan thiên 
nhiên, các di tích lịch sử 
đã được xếp hạng cấp 
tỉnh, cấp quốc gia, các 
vườn trồng dưa lưới, mô 
hình vườn sinh thái... 
đem lại hiệu quả tích cực 
cho phát triển kinh tế. 
Từng bước xây dựng hạ 
tầng phục vụ DL, phát 
triển DL văn hóa, DL sinh 
thái có sự tham gia của 
cộng đồng gắn với xây 
dựng nông thôn mới. Kết 
hợp chặt chẽ việc khai 
thác hợp lý các nguồn tài 
nguyên DL, giữ gìn an 
ninh trật tự và vệ sinh 
môi trường. Đồng thời, 
thu hút đầu tư phát triển 
DL đối với các thành 

phần kinh tế và các nhà 
đầu tư; phát huy vai trò 
cộng đồng trong phát 
triển DL bền vững. 

 
Lộ trình thực hiện được 
chia thành 3 giai đoạn. 
Giai đoạn 2020-2021, 
tập trung phát triển các 
sản phẩm DL đã có và 
hình thành các sản phẩm 
mới; quảng bá các sản 
phẩm DL; xúc tiến các hồ 
sơ liên quan đến Khu DL 
quốc gia núi Sam; mời 
gọi đầu tư và đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện các dự 
án đã phê duyệt. Giai 
đoạn 2022-2023, triển 
khai thực hiện mô hình 
DL thực tế ảo, bản đồ số, 
3D tại các khu, điểm 
tham quan DL. Giai đoạn 
2024-2025, nâng cao 
chất lượng các sản phẩm 
DL đã hình thành, đẩy 
mạnh bộ sản phẩm DL 
thông minh… 
Nhiều sản phẩm du lịch 
phục vụ du khách 
Định hướng phát triển 
thị trường DL của thành 
phố sẽ tập trung phát 
triển khách DL tín 

ngưỡng, chiêm bái, tạo 
điều kiện cho khách DL 
tâm linh gắn với các sản 
phẩm DL của thành phố, 
như: DL lịch sử về 
nguồn, DL văn hóa, DL 
sinh thái, DL cộng đồng... 
để  hoạt động DL trên địa 
bàn thành phố được 
thường xuyên, liên tục, 
không còn mang tính 
chất mùa vụ. 
Thành phố sẽ nâng chất 
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ 
núi Sam, triển khai thực 
hiện đề án bảo tồn và 
phát huy giá trị di sản Lễ 
hội Vía Bà Chúa xứ núi 
Sam đến năm 2030. Hình 
thành các dịch vụ tham 
quan các di tích lịch sử - 
văn hóa, tham gia các lễ 
hội truyền thống tiêu 
biểu tại địa phương.  
Thành phố tập trung đẩy 
mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong 
quản lý DL. Phát triển DL 
gắn với xây dựng nông 
thôn mới và DL cộng 
đồng. Triển khai thực 
hiện mô hình DL thực tế 
ảo, bản đồ số, 3D tại khu, 
điểm tham quan DL.  

 Thu Thảo 
(Báo An Giang Online) 

 
 
 
 
 
 
 

Châu Đốc phát triển du lịch tâm linh gắn với                          

du lịch sinh thái 
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Cùng với sức trẻ và lòng 
nhiệt huyết, xung kích 
sáng tạo, trong những 
năm qua Thanh niên 
thành phố Buôn Ma 
Thuột đã luôn là lực 
lượng xung kích trong 
các phong trào thi đua 
xây dựng quê hương 
10/3 ngày càng đổi mới, 
văn minh, giàu đẹp. Đi 
đầu trong phát triển kinh 
tế, tình nguyện vì cuộc 
sống cộng đồng đã góp 
phần cùng với Đảng bộ, 
chính quyền và Nhân 
dân Thành phố chung 
tay xây dựng nông thôn 
mới, xây dựng đô thị văn 
minh, hiện đại. 

 
Hưởng ứng phong trào “ 
Tuổi trẻ chung tay xây 
dựng nông thôn mới văn 
minh đô thị”, Ban Chấp 
hành Thành Đoàn Buôn 
Ma Thuột đã cùng với 
các cấp bộ Đoàn thành 
phố xây dựng chương 
trình kế hoạch triển khai 
cụ thể 02 phong trào, tập 
trung chú trọng các nội 

dung chính như triển 
khai cụ thể hoá các Kế 
hoạch cụ thể đối với 2 
phong trào như: “Kế 
hoạch “Tuổi trẻ Buôn Ma 
thuột chung tay xây 
dựng Nông thôn mới” và 
“Tuổi trẻ Buôn Ma Thuột 
chung tay thực hiện nếp 
sống văn minh đô thị”;  
Tập trung nâng cao hiệu 
quả công tác tuyên 
truyền về chủ trương, 
đường lối, chính sách của 
Đảng, nhà nước nói 
chung và tinh thần các 
Nghị quyết, chương trình 
hành động cụ thể của 
Thành uỷ Buôn Ma thuột 
về xây dựng Nông thôn 
mới và Văn minh đô thị 
trên địa bàn TP. Đồng 
thời tuyên truyền về 
những kết quả nổi bật 
trong quá trình xây dựng 
Nông thôn mới và đô thị 
văn minh của Thành 
phố; tham mưu tuyên 
dương các điển hình tiêu 
biểu của thanh niên 
trong tham gia thực hiện 
02 phong trào này. Qua 
đó nhận thức và ý thức 
của đoàn viên thanh niên 
nâng lên rõ rệt và tích 
cực tham gia xây dựng 
nông thôn mới, tạo sự 
đồng thuận ủng hộ của 
đông đảo nhân dân trên 
địa bàn và cùng chung 

tay xây dựng Nông thôn 
mới và văn minh đô thị. 
Đồng chí Y Quý Niê 
Siêng, Bí thư Thành đoàn 
Buôn Ma Thuột: “Xây 
dựng nông thôn mới là 
nhiệm vụ của cả hệ 
thống chính trị và toàn 
xã hội. Trong đó đoàn 
viên, thanh niên là lực 
lượng xung kích, tình 
nguyện, đi đầu tham gia 
thực hiện tốt các tiêu chí, 
chỉ tiêu về xây dựng 
nông thôn mới. Phát huy 
tinh thần đó đoàn viên, 
Thanh niên Buôn Ma 
Thuột đã tích cực tham 
gia thực hiện các công 
trình, phần việc mang ý 
nghĩa cộng đồng cao với 
phương châm hành động 
“Mỗi thanh niên một việc 
tốt, mỗi cơ sở Đoàn một 
hoạt động thiết thực 
tham gia xây dựng nông 
thôn mới và văn minh đô 
thị. Tuổi trẻ thành phố 
Buôn Ma Thuột sẽ luôn 
nỗ lực đóng góp sức của 
mình cùng toàn hệ thống 
chính trị hoàn thành 
niệm vụ xây dựng nông 
thôn mới và tiếp tục xây 
dựng thành phố Buôn 
Ma Thuột trở thanh đô 
thị văn minh”./. 

Hương Giang 
(CTTĐT TP Buôn Mê Thuột) 

 

 

 

Thanh niên Buôn Ma Thuột chung tay xây dựng     

nông thôn mới và đô thị văn minh  
 

http://buonmathuot.daklak.gov.vn/documents/10181/341997/thanh+ni%C3%AAn+l%C3%A0+%C4%91%E1%BB%99i+qu%C3%A2n+ti%C3%AAn+phong+trong+phong+tr%C3%A0o+bvtq.JPG/e7ebc1bf-326a-4ba4-972f-f0a1a65e14c6?t=1598345982813
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Thực hiện Nghị quyết 
Đại hội (NQĐH) Đảng bộ 
tỉnh Long An lần thứ X 
(nhiệm kỳ 2015-2020), 
đến nay các xã đạt chuẩn 
nông thôn mới (NTM) và 
phường, thị trấn đạt 
chuẩn văn minh đô thị 
(VMĐT) đạt 66,4%, vượt 
chỉ tiêu đề ra. Qua đó, 
góp phần nâng cao đời 
sống vật chất, văn hóa 
tinh thần của người dân, 
là nền tảng vững chắc, 
góp phần đẩy nhanh tiến 
độ xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn tỉnh. 

 
Tạo nền tảng vững chắc 
Nhiệm kỳ qua, KT-XH 
của tỉnh không ngừng 
phát triển, an ninh chính 
trị ổn định, trật tự, an 
toàn xã hội được bảo 
đảm, đời sống vật chất, 
tinh thần của người dân 
được nâng lên. Từ đó, tác 
động tích cực đến các 
phong trào quần chúng, 
trong đó có phong trào 
xây dựng xã đạt chuẩn 
văn hóa NTM và phường, 
thị trấn đạt chuẩn VMĐT. 
“Toàn tỉnh hiện có 

125/188 xã đạt chuẩn 
văn hóa NTM và phường, 
thị trấn đạt chuẩn VMĐT, 
chiếm 66,4%, vượt chỉ 
tiêu Nghị quyết đề ra 
(chỉ tiêu 60%), tăng 
100% so năm 2000.  
Việc xây dựng xã, 
phường, thị trấn đạt 
chuẩn văn hóa NTM, 
VMĐT được các cấp ủy 
Đảng, chính quyền địa 
phương quan tâm, tập 
trung đầu tư kinh phí 
xây dựng nhiều công 
trình phục vụ nhân dân 
như trung tâm văn hóa - 
thể thao và học tập cộng 
đồng cấp xã, nhà văn hóa 
- khu thể thao ấp (khu 
phố), trường chuẩn quốc 
gia, trạm y tế, kết cấu hạ 
tầng giao thông,… nhằm 
thực hiện đạt các tiêu chí 
xã văn hóa gắn với 
Chương trình mục tiêu 
Quốc gia về xây dựng 
NTM”. 
Đời sống người dân được 
nâng cao 
Thông qua công tác 
tuyên truyền, vận động, 
người dân đồng tình ủng 
hộ chủ trương của Đảng 
và Nhà nước và tự 
nguyện đóng góp sức 
người, sức của thực hiện 
các công trình chỉnh 
trang đô thị. Hiện các 
tuyến đường chính của 
thị trấn đều được xây 
dựng khang trang, sạch 

đẹp. Các hoạt động kinh 
doanh, thương mại, dịch 
vụ tại trung tâm thị trấn 
khá sôi động, đáp ứng 
nhu cầu mua sắm, tiêu 
dùng của người dân. Kết 
cấu hạ tầng được cải 
thiện, các thiết chế văn 
hóa trên địa bàn thị trấn 
được quan tâm đầu tư 
xây dựng.  
Những kết quả trong 
phong trào xây dựng xã 
đạt chuẩn văn hóa NTM 
và phường, thị trấn đạt 
chuẩn VMĐT thời gian 
qua rất đáng ghi nhận. 
Đây là minh chứng cho 
những nỗ lực của các 
cấp, ngành, địa phương 
trong việc quan tâm chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện 
cũng như được đông đảo 
quàn chúng tićh cực 
tham gia. Việc xây dựng 
xã đạt chuẩn văn hóa 
NTM và phường, thị trấn 
đạt chuẩn VMĐT đã thổi 
luồng gió mới làm thay 
đổi đời sống vật chát, 
văn hóa, tinh thần của 
người dân, góp phần 
thúc đẩy phát triển KT-
XH của tỉnh./. 

Huỳnh Hương 
(Báo Long An Online 

 
 
 
 
 
 
 

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân 
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Thực hiện phong trào thi 
đua yêu nước 'Phụ nữ 
tích cực học tập, lao động 
sáng tạo, xây dựng gia 
đình hạnh phúc' do Hội 
Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) 
Việt Nam phát động, các 
cấp Hội LHPN huyện Yên 
Định đã cụ thể hóa thành 
nhiều phong trào thi đua 
đạt hiệu quả thiết thực, 
góp phần nâng cao mức 
sống cho hội viên, phụ 
nữ và giữ vững, nâng cao 
chất lượng các tiêu chí 
huyện Nông thôn mới. 

 
Các phong trào thi đua 
được cụ thể hóa phù hợp 
với thực hiện nhiệm vụ 
của địa phương và gắn 
với thực hiện Chỉ thị 05 
của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh Học tập và theo 
theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, 
Cuộc vận động “Xây 
dựng gia đình 5 không, 3 
sạch”... Để thực hiện đạt 
hiệu quả, Hội LHPN 
huyện đã chỉ đạo các cấp 
hội đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động, 

hướng về cơ sở, đáp ứng 
nguyện vọng của hội 
viên, chủ động xây dựng 
kế hoạch, phát động và 
ký giao ước thực hiện 
phong trào thi đua, chấm 
điểm các chỉ tiêu thi đua; 
chọn điểm chỉ đạo để 
nhân rộng các mô hình, 
điển hình tiên tiến, biểu 
dương, khen thưởng kịp 
thời các gương tập thể, 
cá nhân điển hình tiên 
tiến trên mọi lĩnh vực 
nhằm tạo động lực phấn 
đấu. Mục tiêu quan trọng 
thực hiện các phong trào 
thi đua là nhằm nâng cao 
chất lượng cuộc sống cho 
hội viên, phụ nữ. Giai 
đoạn 2015-2020, các cấp 
Hội LHPN huyện Yên 
Định đã vận động hội 
viên đẩy mạnh chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế, tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp; 
phối hợp chuyển giao 
khoa học kỹ thuật và hỗ 
trợ xây dựng các mô 
hình sản xuất hàng hóa, 
như: Rau an toàn, rau 
sạch, ớt xuất khẩu, cây 
ăn quả, mô hình kết hợp 
cá lúa, gia súc, gia cầm, 
nuôi trồng thủy sản...  
Cùng với đẩy mạnh sản 
xuất, phát triển kinh tế 
đa ngành nghề, giúp phụ 
nữ nghèo thoát nghèo 
bền vững, Hội LHPN 
huyện chỉ đạo sát sao các 
cơ sở hội, cán bộ hội bám 

cơ sở, nắm bắt tâm tư 
nguyện vọng của hội 
viên và thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của địa 
phương để xây dựng các 
mô hình phù hợp, như: 
“Nghĩa tình hội viên”, mô 
hình “Gia đình 5 không, 3 
sạch”, “Chi hội kiểu mẫu 
5 không, 3 sạch, xây 
dựng nông thôn mới”... 
Sáng tạo, tích cực trong 
triển khai nhiệm vụ, 
thuyết phục bằng những 
kết quả, những con số ý 
nghĩa, công tác Hội và 
phong trào phụ nữ 
huyện Yên Định được 
Hội LHPN tỉnh đánh giá 
cao. Trong 5 năm, toàn 
huyện đã có hơn 600 
điển hình trên các lĩnh 
vực; thu hút 82.1% hội 
viên tham gia sinh hoạt 
(tăng 20% so với năm 
2015); 20.869 hộ gia 
đình đạt 8 tiêu chí cuộc 
vận động xây dựng gia 
đình 5 không, 3 sạch; 
26/26 đơn vị đạt xuất 
sắc, vững mạnh, không 
còn đơn vị yếu, kém. 
Năm 2019, Hội LHPN 
huyện vinh dự được 
nhận Giải thưởng Phụ nữ 
Việt Nam của Trung 
ương Hội vì có nhiều 
đóng góp xây dựng 
huyện NTM. 

Lê Hà  
(Báo mới.com)

Phụ nữ huyện Yên Định: Giữ vững và nâng cao chất 

lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới 
 



  

 

 

 

Từ đầu năm 2020 đến 
nay, việc triển khai xây 
dựng hạ tầng nông thôn 
mới (NTM) trên địa bàn 
huyện Hữu Lũng đã đạt 
được những kết quả rõ 
nét. Qua đó, góp phần 
quan trọng vào tiến độ 
xây dựng NTM chung của 
toàn huyện. 

 
Huyện Hữu Lũng là một 
trong những huyện đi 
đầu trong thực hiện các 
tiêu chí về hạ tầng xây 
dựng NTM. Cụ thể, năm 
2020, 2 xã điểm phấn 
đấu đạt chuẩn NTM của 
huyện gồm: Nhật Tiến và 
Hòa Lạc được đầu tư xây 
dựng 10 công trình hạ 
tầng NTM (4 công trình 
chuyển tiếp và 6 công 
trình khởi công mới) với 
tổng mức đầu tư hơn 40 
tỷ đồng. Trong khi một 
số xã điểm ở các huyện 
khác tiến độ công trình 
mới đạt trung bình trên 
50%, thì đến nay, tất cả 
các công trình hạ tầng 
NTM ở 2 xã điểm của 

Hữu Lũng đã cơ bản 
hoàn thành. 
Ông Bùi Quốc Khánh, 
quyền Chủ tịch UBND 
huyện cho biết: Để thực 
hiện các tiêu chí về hạ 
tầng trong xây dựng 
NTM của kế hoạch năm 
sau, ngay từ tháng 5 năm 
trước, UBND huyện đã 
chỉ đạo các phòng, ban 
chuyên môn, UBND xã 
điểm theo kế hoạch chủ 
động rà soát thực trạng 
các tiêu chí. Sau đó tổng 
hợp trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 
Từ sự chỉ đạo sát sao của 
UBND huyện, sự vào 
cuộc có trách nhiệm của 
các đơn vị liên quan, các 
xã đã chủ động phối hợp 
chặt chẽ để chuẩn bị điều 
kiện tốt nhất cho việc 
đầu tư xây dựng. Bên 
cạnh phối hợp với các 
phòng, ban của huyện, xã 
thường xuyên tuyên 
truyền, vận động người 
dân tạo điều kiện về mặt 
bằng để xây dựng các 
công trình trường học, 
nhà văn hóa xã, trạm y 
tế. Bên cạnh chủ động 
trong công tác chuẩn bị 
đầu tư,  lãnh đạo UBND 
huyện và lãnh đạo các cơ 
quan chuyên môn 
thường xuyên trực tiếp 
xuống các công trình để 
đôn đốc, kiểm tra tiến độ 
thực hiện. Qua đó yêu 

cầu nhà thầu thực hiện 
đúng cam kết  về tiến độ, 
đồng thời kịp thời nắm 
bắt và giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc 
phát sinh trong quá trình 
triển khai thực hiện. 
Từ sự chủ động, quyết 
liệt của huyện, xã, tiến độ 
xây dựng các công trình 
hạ tầng được đẩy nhanh, 
góp phần quan trọng vào 
kết quả xây dựng NTM 
chung trên địa bàn 
huyện. Đến nay, bình 
quân mỗi xã trên địa bàn 
huyện đạt 11,78 tiêu chí; 
5/23 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới, phấn đấu hết 
năm 2020 trên địa bàn 
huyện có 7/23 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới. 

Đình Quyết  
(Báo Lạng Sơn Online) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xây dựng hạ tầng nông thôn mới: Bước chuyển ở huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn  



 
 

 
 

 
 
 

Trên vùng gò đồi của xã 
Sơn Lộc, hoa sâm Bố 
Chính đang vào mùa nở 
rộ…Là một trong những 
vùng đất “kinh tế mới” 
của huyện Bố Trạch, sau 
hơn ba thập niên xây 
dựng, tìm hướng đi đúng 
và phát huy tiềm năng 
thế mạnh, Sơn Lộc hôm 
nay bừng lên sức sống 
mới, diện mạo làng quê 
khang trang. 
Cách đây khoảng 5 năm 
trước, xã Sơn Lộc được 
đánh giá là một xã với 
nhiều khó khăn của 
huyện Bố Trạch, tỉnh 
Quảng Bình. Với những 
trăn trở không ngừng 
của lãnh đạo địa phương, 
sự hỗ trợ của cấp trên và 
đồng lòng, đoàn kết của 
người dân, đến nay, xã 
Sơn Lộc đã tìm ra hướng 
đi đúng và đang vững 
vàng tiến dần trên chặng 
đường phía trước, đặt ra 
mục tiêu đặt đạt chuẩn 
NTM vào năm 2021. 
Nhiều trang trại chăn 
nuôi và gia trại tổng hợp 
ở xã Sơn Lộc có quy mô 
khá bài bản. Đây là một 
trong những tiêu chí khó 
trong xây dựng NTM mà 
xã đã đạt được. Toàn xã 
hiện có 15 tiêu chí NTM 
đạt và một vài tiêu chí 
xấp xỉ hoàn thành. 
Nhưng cơ bản vẫn là đời 
sống của người dân khá 

ổn định với mức thu 
nhập 38 triệu 
đồng/người/năm. 
Để mức thu nhập của 
người dân ngày càng 
tăng, ngoài phát triển 
nông nghiệp theo hướng 
công nghiệp hóa, cơ giới 
hóa, những năm qua, xã 
Sơn Lộc chú trọng phát 
triển sản xuất tiểu thủ 
công nghiệp và ngành 
nghề nông thôn. 

 
Trên cơ sở quy hoạch 
NTM, xã đã quy hoạch 
vùng chăn nuôi tập trung 
theo quy mô trang trại 
lớn, bỏ dần tập quán 
chăn nuôi nhỏ lẻ. Trên 
địa bàn xã xuất hiện 
nhiều trang trại chăn 
nuôi lợn, gà quy mô lớn. 
Điển hình có mô hình 
chăn nuôi lợn từ 100 đến 
200 lợn nái ngoại và từ 
150 đến 200 lợn 
thịt/lứa; mô hình kết 
hợp nuôi cá-lúa khép kín 
ở thôn Đồng Sơn, Thanh 
Lộc đưa lại hiệu quả kinh 
tế cao. 

Một trong những chuỗi 
sản xuất có hiệu quả, giải 
quyết việc làm cho nhiều 
lao động ở Sơn Lộc là mô 
hình trồng cây dược liệu 
của Công ty TNHH Nông 
nghiệp xanh Quảng Bình 
(ở thôn Đồng Sơn). Sản 
phẩm trà túi lọc cà gai 
leo của công ty được tỉnh 
công nhận sản phẩm 
OCOP, đạt tiêu chuẩn 3 
sao. 
Ông Phan Văn Tiến, đại 
diện Công ty Nông 
nghiệp xanh Quảng Bình 
cho hay: “Công ty hiện có 
9ha sâm Bố Chính, 1ha 
cà gai leo đang giai đoạn 
phát triển, sắp cho thu 
hoạch. Hy vọng thời tiết 
“mưa thuận, gió hòa” 
như dịp này, trong thời 
gian tới, công ty chúng 
tôi sẽ lãi hàng trăm triệu 
đồng nhờ thu hoạch sâm 
củ. Từ các mô hình, công 
ty có doanh thu đạt trên 
3 tỷ đồng/năm; tạo được 
việc làm thường xuyên 
cho 15 lao động và 30 lao 
động thời vụ với mức 
lương bình quân 5-6 
triệuđồng/người/tháng.” 
Kinh tế phát triển, đời 
sống người dân tăng lên 
nên khi phát động phong 
trào chung sức xây dựng 
NTM, Sơn Lộc nhận được 
sự đồng thuận cao từ 
phía người dân. 

(Báo Quảng Bình Online) 

  

Quảng Bình: Làng đồi gò trước nghèo rớt mồng tơi nay 

đổi đời nhờ trồng thứ sâm bổ dưỡng này đây 
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Giai đoạn 2021-2025, 
Vĩnh Phúc sẽ dành hơn 
6.800 tỷ đồng cho xây 
dựng nông thôn mới; 
đồng thời duy trì, nâng 
cao các tiêu chí đã đạt 
chuẩn, xây dựng xã NTM 
nâng cao, kiểu mẫu. 

 
Tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu 
đến năm 2025 có 100% 
huyện, thành phố được 
công nhận đạt chuẩn, 
hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới; ít 
nhất 1 huyện đạt chuẩn 
nông thôn mới kiểu mẫu; 
50% số xã đạt chuẩn xã 
nông thôn mới nâng cao, 
15% số xã đạt chuẩn xã 
nông thôn mới kiểu mẫu; 
30% số thôn được công 
nhận đạt chuẩn thôn dân 
cư nông thôn kiểu mẫu. 
Để đạt mục tiêu này, giai 
đoạn 2021-2025, Vĩnh 
Phúc sẽ dành hơn 6.800 
tỷ đồng cho xây dựng 
nông thôn mới; đồng 

thời, chỉ đạo các cấp, 
ngành tiếp tục quan tâm, 
ưu tiên nguồn lực cho 
đầu tư xây dựng nông 
thôn mới; duy trì, nâng 
cao chất lượng các tiêu 
chí đã đạt chuẩn, xây 
dựng xã nông thôn mới 
nâng cao, thôn dân cư 
nông thôn mới kiểu mẫu 
và xã NTM kiểu mẫu. 
Hiện Vĩnh Phúc triển 
khai nhiều chính sách hỗ 
trợ trợ xây dựng nông 
thôn mới theo hướng 
lồng ghép các chương 
trình, dự án trên địa bàn 
nông thôn với xây dựng 
nông thôn mới. 
Tỉnh hỗ trợ phát triển 
sản xuất nông nghiệp, 
thu hút doanh nghiệp 
đầu tư vào sản xuất nông 
nghiệp; hỗ trợ dồn thửa 
đổi ruộng để tiến hành 
sản xuất quy mô lớn; 
lồng ghép với thực hiện 
chương trình mỗi xã một 
sản phẩm… 
Sau gần 10 năm thực 
hiện Chương trình mục 
tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới, Vĩnh 
Phúc đã có 109/112 xã 
đạt chuẩn nông thôn 
mới, có 3 huyện, thành 
phố được công nhận 
hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới. 

Trong 10 năm, Vĩnh Phúc 
đã huy động được hơn 
12.800 tỷ đồng để thực 
hiện chương trình mục 
tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới; 
Thu nhập bình quân đầu 
người đạt trên 80 triệu 
đồng/người/năm. 
Kinh tế, văn hóa, xã ho ̣ i 
không ngừng phát triển, 
đời sống người dân được 
cải thie ̣n, thu nha ̣p bình 
quân trong thôn đạt gần 
40trie ̣uđồng/người/năm 
Là huyện đầu tiên của 
tỉnh Vĩnh Phúc được 
công nhận huyện đạt 
chuẩn nông thôn mới 
vào năm 2015, sau khi 
hoàn thành xây dựng 
nông thôn mới, Yên Lạc 
tích cực triển khai xây 
dựng nông thôn mới 
nâng cao, kiểu mẫu. 
Yên Lạc đã thực hiện xây 
dựng nông thôn mới 
nâng cao gắn với phát 
triển sản xuất, nâng cao 
thu nhập của dân cư 
nông thôn, giảm nghèo. 
Huyện chú trọng xây 
dựng các mô hình trang 
trại, gia trại sản xuất liên 
kết theo chuỗi giá trị cho 
hiệu quả kinh tế cao. 

Nguyễn Thị Thảo 
(TTXVN) 

 

 

 

 

 

 

Vĩnh Phúc dành hơn 6.800 tỷ đồng xây dựng         

nông thôn mới 
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