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Ngày 01/9/2020, UBND 
tỉnh Tiền Giang tổ chức 
Lễ công bố Quyết định 
của Thủ tướng Chính 
phủ công nhận huyện Gò 
Công Đông đạt chuẩn 
huyện nông thôn mới 
năm 2020. 
Qua gần 10 năm thực 
hiện Chương trình mục 
tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới (giai đoạn 
2011- 2020), ở 11/11 xã 
của huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang đã được 
công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới. Huyện 
Gò Công Đông là huyện 
đầu tiên của tỉnh Tiền 
Giang hoàn thành các 
tiêu chí xây dựng huyện 
nông thôn mới. 
Đến nay, hạ tầng kinh tế 
- xã hội của huyện Gò 
Công Đông có những 
chuyển biến tích cực, bộ 
mặt nông thôn có nhiều 
đổi mới, đời sống vật 
chất và tinh thần của 
người dân ngày càng 
được nâng cao. Đáng ghi 
nhận như tốc độ tăng 
trưởng kinh tế hàng năm 
đạt hơn 10%/năm, tổng 
số vốn đầu tư phát triển 
toàn xã hội hơn 2.500 tỷ 
đồng, thu nhập bình 
quân đầu người của 

huyện đạt gần 60 triệu 
đồng người/năm, tỉ lệ hộ 
nghèo chỉ còn 2,7%. 

 
Phát biểu tại buổi lễ, ông 
Trần Thanh Nam, Thứ 
trưởng Bộ Nông nghiệp 
và PTNT đã biểu dương 
và chúc mừng thành quả 
đã đạt được của địa 
phương trong việc thực 
hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới và trao 
tặng Bằng công nhận của 
Thủ tướng Chính phủ 
cho lãnh đạo huyện Gò 
Công Đông. 
Dịp này, UBND tỉnh Tiền 
Giang tặng Cờ thi đua 
cho Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân 

huyện Gò Công Đông đạt 
chuẩn huyện nông thôn 
mới năm 2020, cùng 
công trình phúc lợi trị 
giá 5 tỷ đồng. Tặng nhiều 
bằng khen cho các tập 
thể, cá nhân có nhiều 
đóng góp trong công tác 
xây huyện Gò Công Đông 
đạt chuẩn nông thôn 
mới. 

Minh Đảm 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiền Giang: Huyện Gò Công Đông đạt chuẩn                     

nông thôn mới 
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Quảng Bình đang chú 
trọng phát triển du lịch 
cộng đồng gắn chặt với 
việc xây dựng những 
làng quê nông thôn mới 
(NTM) kiểu mẫu… 

 
Ông Trần Tiến Dũng, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Bình cho rằng, du 
lịch là một hướng đi mới 
trong xây dựng nông 
thôn mới. 
“Với những lợi thế ở 
Quảng Bình, thì đây là 
một hướng đi có nhiều 
tiềm năng và có khả năng 
mang lại hiệu quả cao. Vì 
thế, cần có sự nhập cuộc 
tích cực của các cấp 
chính quyền địa phương 
trong việc quy hoạch và 
phát triển du lịch cộng 
đồng, góp phần quan 
trọng vào việc tiêu thụ 
sản phẩm, nâng cao thu 
nhập cho người dân 
nông thôn”. 
Khi nông dân làm du 
lịch 
Du lịch cộng đồng những 
năm gần đây xuất hiện 
tại một số vùng nông 
thôn Quảng Bình bước 

đầu mang lại hiệu quả ở 
các vùng quê. 
Vùng homestay được 
biết đến nhiều nhất 
chính là ở “vương quốc 
hang động” Di sản thiên 
nhiên Thế giới Vườn 
Quốc gia động Phong 
Nha - Kẻ bàng  
Đến nay, Quảng Bình có 
trên 1.000 cơ sở làm du 
lịch cộng đồng. Nếu 
trước đây, nhiều người 
dân ở các xã Cự Nẫm, 
Hưng Trạch, Phúc Trạch, 
thị trấn Phong Nha… 
sống bằng nghề trồng 
trọt, chăn nuôi và đi 
rừng thì nay chuyển sang 
làm dịch vụ du lịch. 
Sự chuyển hướng đã góp 
phần nâng cao thu nhập, 
cải thiện đời sống cho 
người dân, đồng thời 
giảm áp lực đối với công 
tác bảo vệ rừng di sản. 
“Quan trọng hơn, đây 
cũng là một hướng 
chuyển đổi nghề nghiệp 
cho nông dân, gắn sản 
xuất với du lịch, dịch vụ, 
góp phần nâng cao hiệu 
quả công cuộc xây dựng 
nông thôn mới”. 
Du lịch cộng đồng trong 
lòng NTM kiểu mẫu 
Tại Quảng Bình, nhiều 
địa phương đã cán đích 
NTM và đang chuyển dần 
sang giai đoạn cao hơn. 
Đó là xây dựng NTM kiểu 

mẫu và tăng tính bền 
vững của các tiêu chí. 
Trong đó, các địa 
phương đã chú trọng 
đến nhiệm vụ làm đẹp 
nông thôn, hình thành 
những khu “dân cư nông 
thôn mới kiểu mẫu”, 
“làng quê đáng sống” để 
nâng chất lượng cuộc 
sống người dân và thu 
hút khách đến thăm. 

 
Phó Thủ tướng Chính 
phủ, Vũ Đức Đam đã có 
chuyến công tác tại 
Quảng Bình và được 
“mục sở thị” cách làm du 
lịch cộng đồng tại khu 
vực Phong Nha. 
Đến thăm xã Cự Nẫm, 
Phó Thủ tướng đánh giá 
rất cao cách làm, đồng 
thời gợi ý: “Trên cơ sở 
những kết quả đạt được 
trong quá trình xây dựng 
khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu, cần có ý 
tưởng biến các làng quê 
nông thôn trở thành sản 
phẩm du lịch đặc trưng 
của mỗi vùng đất”. 

Nguyễn Tâm 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

Du lịch cộng đồng - Nông thôn kiểu mẫu:                             

Nông dân làm nhà cho... Tây ở 
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Ủy ban nhân dân tỉnh Gia 
Lai chỉ đạo các sở, ngành 
và địa phương huy động 
mọi nguồn lực để hỗ trợ 
27 xã cùng 2 huyện là 
Kbang và Đak Pơ đạt 
chuẩn nông thôn mới 
(NTM) vào cuối năm nay. 

 
Tập trung hoàn thành 
các tiêu chí 
 Huyện đang tập trung 
huy động mọi nguồn lực 
để hoàn thành các tiêu 
chí xây dựng NTM trong 
năm 2020. Cụ thể, Ban 
Thường vụ Huyện ủy chỉ 
đạo thành lập 4 tổ công 
tác kiểm tra, rà soát tình 
trạng nhà dột nát để 
phân công nhiệm vụ cho 
các cơ quan, đoàn thể hỗ 
trợ sửa chữa; đồng thời, 
hỗ trợ các hộ dân xây 
dựng nhà tiêu, nhà tắm, 
bể chứa nước sinh hoạt 
hợp vệ sinh. 
 Cùng với đó, các địa 
phương đẩy mạnh phong 
trào thi đua sản xuất, 
kinh doanh giỏi, chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi để nâng cao thu 
nhập. Ngoài ra, huyện 
cũng huy động người 
dân và lực lượng vũ 
trang tích cực hỗ trợ 
ngày công lao động để 
hoàn thiện các tiêu chí 
nông thôn mới. 
 Tại huyện Đak Pơ, các 
xã: Yang Bắc, Ya Hội và 
An Thành cũng đang huy 
động nguồn lực để về 
đích NTM trong năm 
nay. “Ban Thường vụ 
Huyện ủy đã chỉ đạo, 
phân công cụ thể cho 
từng cơ quan, đoàn thể 
phụ trách giúp đỡ từng 
xã thực hiện các tiêu chí. 
Với tinh thần “Nhà nước 
và nhân dân cùng làm”, 
dự kiến cuối năm nay, 
huyện sẽ hoàn thành các 
tiêu chí xây dựng NTM”-
ông Hiệp nói. 
Phấn đấu về đích theo 
kế hoạch 
 Theo số liệu của Văn 
phòng Điều phối NTM 
tỉnh, đến thời điểm này, 
toàn tỉnh có 70 xã đạt 
chuẩn NTM. Thành phố 
Pleiku đã được Thủ 
tướng Chính phủ công 
nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới vào năm 2018;  
Để 27 xã và 2 huyện 
Kbang và Đak Pơ đạt 
chuẩn NTM cùng 6 xã đạt 
chuẩn NTM nâng cao 
trong năm nay, ngoài 

nguồn vốn trung ương 
hỗ trợ, tỉnh cũng đang 
tập trung mọi nguồn lực 
hỗ trợ các địa phương để 
đạt chuẩn NTM. Huyện 
Kbang và Đak Pơ huy 
động cả hệ thống chính 
trị vào cuộc để xóa nhà 
tạm, nhà dột nát; đẩy 
mạnh các phong trào thi 
đua sản xuất, kinh doanh 
giỏi để nâng cao thu 
nhập, giảm nghèo bền 
vững, gấp rút hoàn thành 
các tiêu chí còn lại. 
Cũng theo ông Văn, khu 
vực các huyện phía Đông 
hạn hán kéo dài trong 
thời gian qua, cùng với 
giá nông sản bấp bênh đã 
ảnh hưởng không nhỏ 
đến việc thực hiện tiêu 
chí thu nhập và hộ 
nghèo. Dù vậy, với sự 
quan tâm hỗ trợ của 
Trung ương, của tỉnh và 
quyết tâm của các địa 
phương, hy vọng rằng, 
Chương trình MTQG về 
xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn tỉnh trong 
năm 2020 sẽ đạt được 
kết quả khả quan. 

Nguyễn Diệp  
(Báo Gia Lai Online) 

 
 
 
 

 
 

 
 

Gia Lai huy động nguồn lực xây dựng NTM 
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Nhờ xây dựng Nông thôn 
mới, vùng nông thôn Chợ 
Lách (Bến Tre) đã khởi 
sắc từng ngày, thu nhập 
bình quân đầu người 
tăng trên 55 triệu 
đồng/năm. 
Huyện Chợ Lách, tỉnh 
Bến Tre được mọi người 
biết đến là "xứ sở" của 
hoa kiểng, cây giống cả 
nước. Ở thời điểm này, 
Đảng bộ và nhân dân địa 
phương rất phấn khởi vì 
địa phương đã hoàn 
thành Chương trình 
MTQG xây dựng xã Nông 
thôn mới và chuẩn bị ra 
mắt huyện Nông thôn 
mới. Đây là huyện đầu 
tiên của quê hương xứ 
dừa vinh dự đạt danh 
hiệu này. 
Qua 10 năm, huyện Chợ 
Lách đã đầu tư trên 
2.100 tỷ đồng để xây 
dựng chương trình nông 
thôn. Đến nay, 10/10 xã 
trong huyện đều đạt 
19/19 tiêu chí, đã ra mắt 
xã Nông thôn mới. Riêng 
huyện Chợ Lách đã hoàn 
chỉnh 9/9 tiêu chí huyện 
nông thôn mới, hoàn tất 
hồ sơ để trình Chính phủ 
xét công nhận huyện 
Nông thôn mới trong 
năm nay. Để đạt thành 
quả trên là cả một quá 
trình phấn đấu, nỗ lực 

không ngừng của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền và 
người dân địa phương. 

 
Chương trình xây dựng 
Nông thôn mới của Chợ 
Lách đã thực sự "ích 
nước, lợi dân”. Vùng 
nông thôn nay đã khởi 
sắc với hơn 8.000 ha 
vườn cây ăn trái đặc sản 
như: sầu riêng, chôm 
chôm, măng cụt. Toàn 
huyện duy trì 30 làng 
nghề sản xuất truyền 
thống, mỗi năm có hàng 
chục triệu sản phẩm cây 
giống, hoa kiểng cung 
cấp cho thị trường trong 
và ngoài nước. Mức thu 
nhập bình quân đầu 
người của địa phương 
nay tăng trên 55 triệu 
đồng/năm, tăng hơn 3 
lần so với trước đó. 
Nhận thức được có xây 
dựng nông thôn mới, 
mới tạo động lực phát 
triển đời sống vật chất, 

tinh thần của người dân 
nông thôn nên từ cán bộ, 
đảng viên đến người dân 
đều tích cực thực 
hiện,  góp công, góp sức 
từng bước hoàn thiện 
các tiêu chí đề ra. 
Chợ Lách hôm nay như 
thay màu áo mới. Phát 
huy thành quả đã đạt 
được trên bước đường 
xây dựng huyện Nông 
thôn mới, huyện Chợ 
Lách tiếp tục thực hiện 
các giải pháp để hoàn 
thiện hơn, nâng chất các 
tiêu chí đã đạt được, để 
xây dựng và ra mắt 
nhiều xã nông thôn mới 
nâng cao, tiến tới xã 
nông thôn mới kiểu mẫu. 
Địa phương chú trọng 
việc phát triển kinh tế, 
triển khai đề án tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp 
theo hướng liên kết, 
chuỗi giá trị, nâng cao giá 
trị gia tăng và phát triển 
bền vững, thực hiện 
chính sách an sinh, xã 
hội, nâng cao đời sống 
người dân; làm tốt công 
tác bảo vệ môi trường... 
Chợ Lách phấn đấu trở 
thành địa phương có nền 
kinh tế phát triển mạnh, 
bền vững của xứ dừa./. 

Nhật Trường 
VOV-ĐBSCL 

 

Thu nhập của người dân Chợ Lách (Bến Tre) tăng hơn 

3 lần nhờ nông thôn mới 
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Sau 10 năm xây dựng 
nông thôn mới và xuất 
sắc đưa 100% số xã về 
đích, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh đang nỗ 
lực hoàn thiện các tiêu 
chí cuối cùng để hoàn 
thành mục tiêu đạt 
chuẩn huyện nông thôn 
mới trong năm 2020. 
10 năm vươn mình 
Cùng với quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa 
của đất nước, Yên Phong 
nhanh chóng chuyển 
mình từ vùng chuyên 
canh nông nghiệp sang 
phát triển nhiều khu 
công nghiệp, với hàng 
trăm doanh nghiệp lớn 
nhỏ, tạo việc làm, nâng 
cao thu nhập cho người 
dân. 

 
Đến nay, thu nhập bình 
quân đầu người của 
huyện đạt hơn 76 triệu 
đồng/năm (năm 2010 là 
19,5 triệu đồng/người). 

Nhờ sự đồng lòng quyết 
tâm của Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân, sau 
10 năm xây dựng nông 
thôn mới, huyện Yên 
Phong đã trải thảm 
nhựa, đổ bê tông thêm 
18,77 km đường trục xã, 
cứng hóa thêm 306,75 
km đường trục thôn, 
89,28 km đường ngõ, 
xóm, 57,88 km đường 
trục chính nội đồng. 
Hiện nay, tất cả các xã 
trên địa bàn huyện đã 
hoàn thành việc xây 
dựng nông thôn mới. Yên 
Phong cơ bản đã hoàn 
thành các tiêu chí của 
huyện nông thôn mới, 
chỉ còn một số vướng 
mắc liên quan đến vấn 
đề thực hiện tiêu chí về 
môi trường. 
Với nhiều nỗ lực, người 
dân và chính quyền 
huyện Yên Phong đang 
rất tự tin hoàn mục tiêu 
về đích nông thôn mới 
trong năm 2020. 
Dấu ấn từ HTX 
Trong cơ cấu kinh tế 
huyện Yên Phong, tỷ 
trọng nông nghiệp hiện 
chỉ chiếm khoảng 14,4%, 
tuy nhiên, những đóng 
góp của ngành, đặc biệt 
là khu vực kinh tế hợp 
tác, HTX có vai trò đặc 
biệt quan trọng trong 
xây dựng nông thôn mới 
tại địa phương. Đến nay, 

huyện Yên Phong có 72 
HTX, trong đó có 55 HTX 
dịch vụ nông nghiệp và 
khoảng 10 HTX chuyên 
ngành nông nghiệp. 
Theo đánh giá, HTX 
không chỉ trực tiếp đóng 
góp hoàn thành tiêu chí 
số 13 trong xây dựng 
nông thôn mới tại các địa 
phương, mà còn góp 
phần vào thực hiện các 
tiêu chí về thu nhập, an 
sinh xã hội… 
Trong thời gian tới, cùng 
với mục tiêu về đích 
huyện nông thôn mới, 
Yên Phong xác định sẽ 
tiếp tục nâng cao vai trò 
của HTX để phát triển 
nông nghiệp theo hướng 
liên kết, gia tăng giá trị 
sản phẩm, cải thiện thu 
nhập cho người dân. 

Hưng Nguyên 
(Thời báo Kinh doanh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yên Phong nỗ lực về đích huyện nông thôn mới 
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Ở huyện Cư Jút (Đắk 
Nông), phong trào thi 
đua “Đắk Nông chung 
sức xây dựng nông thôn 
mới” diễn ra sổi nổi, thu 
hút sự quan tâm vào 
cuộc của cả hệ thống 
chính trị và các tầng lớp 
nhân dân. Phong trào đã 
làm cho diện mạo nông 
thôn của huyện ngày 
càng đổi mới; đời sống 
vật chất và tinh thần của 
nhân dân không ngừng 
được cải thiện, nâng cao. 

 
Phát huy vai trò của 
người đứng đầu trong 
xây dựng NTM, đặc biệt 
là nhờ huy động được 
sức dân, năm 2017 xã 
Nam Dong đã về đích 
NTM. Hiện nay, cùng với 
quyết tâm giữ vững danh 
hiệu xã NTM, Nam Dong 
nỗ lực xây dựng 5 khu 
dân cư NTM kiểu mẫu, 
phấn đấu đến năm 2025 

xã đạt chuẩn nông thyôn 
mới nâng cao. 
Xác định phát triển kinh 
tế, nâng cao thu nhập là 
nhiệm vụ trọng tâm, thời 
gian qua,  nông dân 
huyện Cư Jut đã ra sức 
thi đua lao động sản 
xuất; đầu tư mở rộng 
diện tích trồng các loại 
cây có lợi thế như đậu 
nành, mít thái, xoài, bơ, 
sầu riêng, nhãn… theo 
mô hình sản xuất nông 
nghiệp tốt, kết nối doanh 
nghiệp để ký các hợp 
đồng tiêu thụ sản phẩm. 
Với sự vào cuộc, quyết 
tâm của cả hệ thống 
chính trị và các tầng lớp 
nhân dân, đến nay Cư Jút 
có 4/7 xã đạt chuẩn 
NTM; thu nhập bình 
quân đầu người đạt 44,9 
triệu đồng/năm, tăng 1,8 
lần so với năm 2010. Qua 
thực hiện phong trào cho 
thấy, đa số người dân đã 
ý thức được vai trò chủ 
thể của mình, tham gia 
xây dựng NTM bằng 
những việc làm cụ thể, 
thiết thực. 
Mục tiêu của huyện Cư 
Jút là phấn đấu đến cuối 
năm 2020 có thêm 2 xã 
đạt chuẩn NTM; đến năm 
2025 trở thành huyện 
NTM và có từ 2-3 xã đạt 
NTM nâng cao. Để đạt 

được mục tiêu trên, giải 
pháp của huyện là tiếp 
đẩy mạnh phong trào thi 
“Đắk Nông chung sức xây 
dựng NTM”, huy động 
mọi nguồn lực xây dựng 
cơ sở hạ tầng nông thôn 
và tập trung chỉ đạo phát 
triển sản xuất, nâng cao 
thu nhập cho người dân. 
Khó khăn vẫn còn nhiều, 
song với những kết quả 
đạt được từ phong trào 
thi “Đắk Nông chung sức 
xây dựng NTM”, đặc biệt 
với sự tham gia tích cực 
của cả hệ thống chính trị 
và các tầng lớp nhân dân 
là nền tảng, động lực để 
huyện Cư Jút quyết tâm 
phấn đấu về đích NTM 
theo lộ trình đề ra.  
N.Lan - Xuân Cảnh - T. Bình 

Đài PTTH Đăk Nông 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lan tỏa phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức         

xây dựng nông thôn mới” 
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Sau hơn 9 năm triển khai 
Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới, 
ngày 24/6/2020, Chủ 
tịch nước đã ban hành 
Quyết định số 991/QĐ-
CTN về việc tặng thưởng 
Huân chương Lao động 
hạng Ba cho Đảng bộ, 
chính quyền và Nhân 
dân huyện Đức Trọng đã 
có thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua 
“Cả nước chung sức xây 
dựng nông thôn mới” 
giai đoạn 2016-2020, 
góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc. 
Đức Trọng cũng là địa 
phương thứ 2 của tỉnh 
Lâm Đồng “cán đích” 
huyện đạt chuẩn nông 
thôn mới. 
Trong suốt quá trình 
triển khai Chương trình 
xây dựng NTM trên địa 
bàn, các cấp ủy đảng, 
chính quyền từ huyện 
đến cơ sở đã xác định 
đây là chương trình có vị 
trí chiến lược quan trọng 
trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước; là cơ 
sở và động lực quan 
trọng để phát triển kinh 
tế - xã hội, giữ vững ổn 
định chính trị, đảm bảo 
an ninh, quốc phòng ở 

địa phương. Qua việc 
triển khai thực hiện các 
chủ trương, nghị quyết 
của Trung ương, của tỉnh 
về chương trình xây 
dựng NTM, đến tháng 
8/2018, với sự chung 
sức, đồng lòng của cán 
bộ, đảng viên và Nhân 
dân trên địa bàn, huyện 
Đức Trọng đã có 14/14 
xã hoàn thành 19/19 
tiêu chí xã NTM và được 
công nhận đạt chuẩn 
NTM; huyện hoàn thành 
9/9 tiêu chí huyện nông 
thôn mới, trong đó, 
huyện đã đạt được nhiều 
kết quả nổi bật trên các 
lĩnh vực.  
Thu nhập bình quân của 
người dân đạt 57 triệu 
đồng/người/năm. 
Cùng đó, kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội phát triển 
mạnh, đã cơ bản đáp ứng 
khá tốt yêu cầu phát 
triển sản xuất, cũng như 
sinh hoạt của người dân, 
là điểm nổi bật, tạo bộ 
mặt mới cho khu vực 
nông thôn: 100% xã đều 
có đường nhựa đến 
trung tâm xã và kết nối 
đến trung tâm huyện; 
100% đường huyện 
quản lý, đường trục xã, 
liên xã được nhựa hóa, 
bê tông hóa, các tuyến 
đường còn lại có tỷ lệ 

nhựa hóa, bê tông hóa 
cao. 

 
Theo ông Nguyễn Văn 
Cường - Phó Bí thư 
Huyện ủy, Chủ tịch 
UBND huyện Đức Trọng, 
trong thời gian tới, để 
phong trào thi đua yêu 
nước thực sự trở thành 
động lực quan trọng, góp 
phần vào việc phát triển 
kinh tế - xã hội của địa 
phương; đồng thời, 
hưởng ứng phong trào 
thi đua “Cùng cả nước, 
Lâm Đồng chung sức xây 
dựng nông thôn mới”, 
Đức Trọng tiếp tục nỗ 
lực phấn đấu hoàn thành 
các chương trình, mục 
tiêu, nhiệm vụ về xây 
dựng NTM trên địa bàn 
huyện đã đề ra.  

Nhật Minh 
(baolamdong.vn) 

 

 

  

Đức Trọng - điển hình trong xây dựng nông thôn mới 

 



9 
 

 

 

 

 

 

  

Trong năm vừa qua, tập 
thể nhân dân, cán bộ xã 
Glar, huyện Đak Đoa đã 
vinh dự là 01 trong 02 xã 
trên địa bàn tỉnh được 
nhận Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ có 
thành tích xuất sắc trong 
chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2010-2020. Trong 
đó, một trong những 
điểm thành công nổi bật 
được đánh giá cao tại địa 
phương là làm tốt công 
tác vận động, huy động 
sức dân, cùng chung tay 
góp sức, góp công…thay 
đổi diện mạo thôn làng 
qua từng ngày. Chúng ta 
cùng đến thôn Dôr 2, xã 
Glar cùng làm quen với 
chàng thanh niên Mlây – 
một trong những cán bộ 
trẻ tiêu biểu của Hội 
Nông dân xã Glar, huyện 
Đak Đoa trong phong 
trào xây dựng nông thôn 
mới ở địa phương trong 
thời gian vừa qua. 
Sinh năm 1988, mặc dù 
còn khá trẻ song đối với 
bà con ở thôn Dôr 2, xã 
Glar, huyện Đak Đoa, 
Mlây là một trong những 
tấm gương tiêu biểu về 
tinh thần chịu thương, 
chịu khó trong làm ăn 
kinh tế. Với 2 ha cà phê, 
mỗi năm gia đình anh 

Mlây thu nhập trung 
bình 150 triệu 
đồng/năm. Anh Mlây – 
Thôn Dôr 2, xã Glar, 
huyện Đak Đoa chia sẻ: 
“Được bà con tín nhiệm 
bầu làm Chi hội trưởng 
Hội Nông dân, vì còn trẻ 
nên bản thân tôi luôn nổ 
lực cố gắng làm tốt vai 
trò của mình, nhất là vận 
động, tuyên truyền bà 
con nỗ lực làm kinh tế, 
vươn lên thay đổi đời 
sống, xây dựng nông 
thôn mới”. 

 
Với tinh thần năng động 
và tác phong làm việc 
nhanh nhẹn, hoạt bát, 
anh Mlây luôn cố gắng, 
nỗ lực hoàn thành tốt 
mọi công việc được giao. 
Đặc biệt, anh Mlây đã rất 
tích cực cùng với Hội 
Nông dân xã Glar vận 
động bà con nông dân 
chung sức xây dựng con 
đường hoa, làm lại tường 
rào cổng ngõ, vận động 
người dân hiến đất làm 
đường giao thông nông 

thôn. Từ đầu năm đến 
nay, đã có 30 hộ dân hiến 
trên 2.200m2 đất làm 
đường với tổng chiều dài 
550m và hơn 10 triệu 
đồng cùng 1.600 ngày 
công làm đường nội 
đồng. 
Mlây là một một cán bộ 
trẻ rất là năng động, sáng 
tạo trong công việc. Đặc 
biệt, Mlây rất tích cực 
trong việc vận động bà 
con trong phong trào xây 
dựng nông thôn mới. Chỉ 
trong năm qua, riêng 
Mlây đã vận động hơn 
200 hộ tham gia làm 
cổng ngõ, làm đường 
giao thông nông thôn, 
tham gia đảm bảo vệ 
sinh môi trường… 
Thôn Dôr 2 là một trong 
2 thôn mà xã Glar đặt chỉ 
tiêu sẽ hoàn thành xây 
dựng làng nông thôn mới 
trong năm 2020. Với sự 
chung sức, đồng lòng của 
bà con, cộng với tinh 
thần, nhiệt huyết của 
chàng cán bộ trẻ Mlây sẽ 
góp phần cũng xã Glar 
sớm hoàn thành mục 
tiêu trong năm nay./. 
Trương Trang, Xuân Huy 

Đài PTTH Gia Lai 

 
 

 

 

 

Anh Mlây – Cán bộ trẻ tiêu biểu trong phong trào xây dựng 

nông thôn mới 

 



10 
 

 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 
 

 

 

 

 

 


