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Thứ trưởng Bộ NN-PTNT 
bày tỏ ấn tượng với hình 
ảnh cây đa, giếng làng 
được gìn giữ, tôn tạo; 
hàng rào xanh bằng cây 
giới hàng trăm năm tuổi 
ở Tùng Ảnh. 

 
Trong khuôn khổ chuyến 
làm việc với tỉnh Hà Tĩnh 
về Đề án thí điểm xây 
dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt 
chuẩn nông thôn mới 
(NTM), chiều nay (7/9), 
Đoàn công tác của 
Thường trực Ban chỉ đạo 
Trung ương Chương 
trình MTQG xây dựng 
NTM do Thứ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và PTNT 
Trần Thanh Nam làm 
trưởng đoàn đã đi kiểm 
tra mô hình xây dựng 
khu dân cư kiểu mẫu tại 
xã Tùng Ảnh, huyện Đức 
Thọ. 
Tùng Ảnh là 1 trong 7 xã 
đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh 
được công nhận đạt 
chuẩn NTM vào năm 
2013. 
Không thỏa mãn với kết 
quả đạt được, những 

năm qua cán bộ và nhân 
dân Tùng Ảnh tiếp tục 
củng cố, nâng cấp các 
tiêu chí, đạt chuẩn NTM 
nâng cao năm 2019 và 
phấn đấu đạt chuẩn nông 
thôn mới kiểu 
mẫu  trong năm 2020. 
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT 
Trần Thanh Nam cùng 
đoàn đã đến tham quan 
một số mô hình vườn 
mẫu, khu dân cư kiểu 
mẫu thôn Châu Nội, thôn 
Sơn Lễ và Thông Tự. 
Qua tham quan thực tế, 
trao đổi với người dân 
các thôn, lãnh đạo xã 
Tùng Ảnh, huyện Đức 
Thọ, Thứ trưởng Trần 
Thanh Nam đánh giá cao 
chính quyền và người 
dân xã Tùng Ảnh trong 
xây dựng NTM. Đặc biệt, 
xã Tùng Ảnh đã tập 
trung cao cho phát triển 
kinh tế, xây dựng khu 
dân cư kiểu mẫu, vườn 
mẫu, nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần cho 
người dân. 
Thứ trưởng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn 
bày tỏ ấn tượng với hình 
ảnh cây đa, giếng làng 
được gìn giữ, tôn tạo; 
hàng rào xanh, cổng 
xanh bằng cây giới hàng 
trăm năm tuổi được cắt 
tỉa công phu ở Tùng 

Ảnh... Đây là những nét 
văn hóa vừa truyền 
thống, vừa hiện đại mà 
người dân đã và đang 
xây đắp và gìn giữ, tiếp 
tục phát huy. 
Thứ trưởng Trần Thanh 
Nam mong muốn chính 
quyền, nhân dân địa 
phương tiếp tục phát 
huy kết quả đạt được, 
xây dựng xã trở thành xã 
NTM kiểu mẫu một cách 
bền vững, góp phần để 
huyện Đức Thọ xây dựng 
đạt chuẩn huyện NTM 
nâng cao, NTM kiểu mẫu 
trong thời gian tới 
Thanh Nga - Ngô Thắng  
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thứ trưởng Trần Thanh Nam kiểm tra xây dựng              

nông thôn mới tại Hà Tĩnh 
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Thời gian qua, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp trên địa bàn 
thị xã Cai Lậy đã có nhiều 
góp tích cực trong vận 
động nhân dân thực hiện 
các phong trào thi đua 
yêu nước, góp phần quan 
trọng vào việc xây dựng 
các xã đạt chuẩn nông 
thôn mới và thị xã Cai 
Lậy hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn 
mới vào năm 2020. 

 
Thực hiện Nghị quyết 
của Thị ủy Cai Lậy về 
lãnh đạo xây dựng nông 
thôn mới đến năm 2020, 
thời gian qua, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam thị xã 
Cai Lậy và cơ sở chú 
trọng tuyên truyền vận 
động nhân dân thực hiện 
tốt các chủ trương của 
Đảng, chính sách của 
Nhà nước về công tác 
xây dựng nông thôn mới. 
Hàng năm, căn cứ vào kế 
hoạch thực hiện của Ban 
Chỉ đạo Chương trình 
MTQG xây dựng nông 
thôn mới thị xã, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam thị xã 

Cai Lậy xây dựng kế 
hoạch thực hiện cuộc 
vận động "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân 
cư" gắn với Chương 
trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới (nay là 
cuộc vận động "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn 
minh").  
Trên cơ sở thực hiện 5 
nội dung của cuộc vận 
động, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam các cấp 
đã tổ chức hàng trăm 
cuộc tuyên truyền, phổ 
biến, quán triệt đến các 
tầng lớp nhân dân về chủ 
trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà 
nước, nội dung 19 tiêu 
chí quốc gia xây dựng 
nông thôn mới, Nghị 
quyết số 26-NQ/TW 
ngày 05/8/2008 của Ban 
Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa X) về nông 
nghiệp, nông dân, nông 
thôn; nội dung hưởng 
ứng phong trào thi đua 
"Cả nước chung sức xây 
dựng nông thôn mới" do 
Thủ tướng Chính phủ 
phát động.  
Thu nhập bình quân đầu 
người khu vực nông thôn 
đến nay là 51,859 triệu 
đồng/người/năm; 

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam thị xã phối hợp 
các tổ chức thành viên đã 
triển khai xây dựng các 
mô hình có hiệu quả tại 
các khu dân cư như mô 
hình "Cổng rào an ninh 
trật tự", "Tuyến đường 
xanh - sạch - đẹp", 
"Tuyến đường ánh sáng 
quang", "Tuyến đường 
nhân dân tự quản", 
"Camera an ninh"...  đã 
góp phần đáng kể cho 
việc hoàn thiện các tiêu 
chí xã đạt chuẩn nông 
thôn mới. 
"Cuộc vận động Toàn 
dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị 
văn minh" được gắn với 
các phong trào thi đua 
của các tổ chức thành 
viên đã tập hợp đông 
đảo nhân dân trong thị 
xã hăng hái tham gia, đó 
là tiền đề quan trọng để 
Ủy ban MTTQ Việt 
Nam  các cấp tiếp tục 
nâng cao hơn nữa vai trò 
của mình, góp phần cùng 
địa phương giữ vững 19 
tiêu chí xã nông thôn 
mới và thực hiện các tiêu 
chí xã nông thôn mới 
nâng cao trong thời gian 
tới"./. 

Thảo Quyên 
(Cổng TTĐT TX Cai Lậy) 

 
 

Mặt trận Tổ quốc thị xã Cai Lậy tích cực tham gia             

xây dựng nông thôn mới 
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 Vượt qua khó khăn 
Năm 2010, khi mới bắt 
tay vào xây dựng NTM, 
số tiêu chí bình quân của 
huyện mới đạt 3,1 tiêu 
chí/xã. Đến nay, toàn 
huyện đã có 2/10 xã đạt 
chuẩn NTM, bình quân 
mỗi xã đạt 12,1 tiêu chí, 
đã có 19/64 thôn bản 
đạt chuẩn NTM. Trong 
10 năm triển khai thực 
hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng 
NTM, cùng với nguồn 
ngân sách trung ương, 
huyện đã huy động toàn 
dân, các tổ chức, doanh 
nghiệp trong và ngoài 
huyện đóng góp, ủng hộ 
tiền mặt, ngày công lao 
động, hiến đất... với tổng 
nguồn lực hơn 431 tỷ 
đồng. 

 
Từ nguồn lực trên, 
huyện phát triển và hiện 
đại hóa hệ thống hạ tầng 
cơ sở, như: xây dựng 
công sở, nhà văn hóa xã, 
trạm y tế, hỗ trợ phát 
triển trang trại quy mô 

công nghiệp, đường giao 
thông, thủy lợi nội 
đồng… Nhiều mô hình 
sản xuất để nâng cao thu 
nhập cho người dân cũng 
được khuyến khích, phát 
triển...  
Thu nhập đã tăng từ 8,9 
triệu đồng/người/năm 
(năm 2010), lên 27,9 
triệu đồng/người/năm 
(năm 2019).  
Xuất phát điểm của 
huyện thấp, nên ngay từ 
những ngày đầu bắt tay 
vào thực hiện, Lang 
Chánh xác định, để 
XDNTM đích thực, hiệu 
quả, bền vững, các địa 
phương trong huyện đã 
không chạy theo thành 
tích, phong trào, mà cái 
cốt yếu nhất là phải tạo 
ra được sự đồng thuận 
cao trong nhân dân. 
Người làm phong trào 
phải hiểu người dân 
muốn gì, cần gì chứ 
không áp đặt chủ trương, 
chính sách máy móc, gây 
lãng phí tiền của, công 
sức của nhân dân, thậm 
chí gây bất bình trong 
cộng đồng xã hội. 
Xây dựng thôn, bản 
NTM kiểu mẫu 
Từ những giải pháp thiết 
thực, hiệu quả, chương 
trình xây dựng NTM trên 
địa bàn huyện đã đạt 
được kết quả quan trọng. 

Tính đến nay, toàn 
huyện có 2 xã đạt chuẩn 
NTM, 19/64 thôn, bản 
đạt chuẩn NTM, bình 
quân đạt 14,1 tiêu 
chí/xã. 
Qua 10 năm thực hiện 
việc xây dựng NTM, nhận 
thức của cán bộ và các 
tầng lớp nhân dân về 
chương trình XD NTM đã 
có sự thay đổi, bộ mặt 
nông thôn được đổi mới, 
văn minh… Trong đó, 
năm 2020, có 14 thôn, 
bản đăng ký về đích 
NTM, cơ bản các thôn 
đăng ký về đích NTM đã 
đạt 10 tiêu chí trở lên. 
Hiện nay, huyện, xã và 
các thôn, bản đang tập 
trung nguồn lực để chỉ 
đạo và hỗ trợ các thôn 
bản hoàn thiện các tiêu 
chí chưa đạt và phấn đấu 
đến tháng 11 năm 2020 
sẽ hoàn thiện 14 tiêu chí 
theo quy định của tỉnh.  

(Báo Dân Việt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện Lang Chánh (Thanh Hóa): Xây dựng nông thôn 

mới từ thôn, bản 
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Trong những năm qua, 
nhiều doanh nghiệp 
(DN), hợp tác xã (HTX) 
đã chung tay, góp sức hỗ 
trợ các xã trên địa bàn 
tỉnh xây dựng nông thôn 
mới (NTM). Qua đó góp 
phần đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện chương trình 
Bên cạnh nguồn lực đầu 
tư của Nhà nước, để thực 
hiện các tiêu chí NTM, 
việc phát huy sức dân, 
huy động nguồn lực của 
cộng đồng DN, HTX đóng 
vai trò rất quan trọng. 
Xác định rõ như vậy nên 
ngay khi bắt tay vào xây 
dựng NTM, tỉnh đã tập 
trung tuyên truyền, vận 
động, kêu gọi sự chung 
sức từ các DN, HTX. 
Ông Hoàng Đăng Dũng, 
Phó Chánh Văn phòng 
Điều phối xây dựng NTM 
tỉnh cho biết: Bên cạnh 
công tác tuyên truyền, 
vận động, hằng năm các 
cấp, ngành liên quan còn 
có những cách làm để 
kêu gọi, huy động nguồn 
lực từ DN, HTX. Điển 
hình như năm 2019, 
UBND tỉnh đã tổ chức 
phát động thi đua cao 
điểm lập thành tích chào 
mừng kỷ niệm 110 năm 
ngày sinh đồng chí 
Hoàng Văn Thụ và phát 
động ủng hộ làm đường 
giao thông nông thôn 

trong xây dựng NTM. Chỉ 
sau chưa đầy một tháng 
phát động, các doanh 
nghiệp đã ủng hộ trên 14 
tỷ đồng. 

 
Các huyện cũng tổ chức 
phát động, kêu gọi sự hỗ 
trợ của DN, HTX để 
chung sức làm đường 
giao thông trong xây 
dựng NTM. Ngay tại 
những buổi phát động ở 
các huyện đã có nhiều 
DN, HTX ủng hộ, số tiền 
thu được từ 700 đến 900 
triệu đồng. 
Bên cạnh tổ chức lễ phát 
động quy mô cấp tỉnh, 
cấp huyện, để huy động 
nguồn lực từ cộng đồng 
DN, HTX, hằng năm, một 
số xã điểm xây dựng 
NTM cũng tích cực kêu 
gọi sự chung tay ủng hộ 
thông qua việc tổ chức lễ 
hội gắn với phát động thi 
đua xây dựng NTM… Qua 
đó, các xã đã kêu gọi và 
huy động được thêm 

nguồn lực để thực hiện 
các tiêu chí. 
Từ việc đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động cũng 
như tổ chức lễ phát 
động, nhiều DN, HTX 
trên địa bàn tỉnh đã tích 
cực chung tay, góp sức 
xây dựng NTM. Điển 
hình như Công ty Cổ 
phần Sản xuất và 
Thương mại Lạng Sơn. 
Chỉ tính từ năm 2015 
đến nay, công ty đã ủng 
hộ trên 2 tỷ đồng để xây 
dựng NTM. Trong đó, 
công ty ủng hộ xây dựng 
nhiều công trình hạ tầng 
NTM ở vùng sâu, vùng 
xa. 
Hoạt động trong lĩnh vực 
xây dựng cơ bản, những 
năm qua, HTX Thống 
Nhất, huyện Chi Lăng 
tích cực ủng hộ các xã 
xây dựng NTM.  
Từ sự chung sức của 
cộng đồng DN, HTX, 
nhiều công trình hạ tầng 
NTM được triển khai xây 
dựng, nhiều hộ nghèo 
được hỗ trợ xây dựng 
nhà ở, có thêm nguồn lực 
để phát triển sản xuất, 
nâng cao thu nhập. Đến 
nay, toàn tỉnh có 51/181 
xã đạt chuẩn NTM, bình 
quân mỗi xã đạt 11,66 
tiêu chí. 

Tân An 
(Báo Lạng Sơn Online) 

 

Doanh nghiệp, hợp tác xã: Chung sức xây dựng      

nông thôn mới 
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Hưởng ứng phong trào 
thi đua “Lạng Sơn cùng 
cả nước chung sức xây 
dựng nông thôn mới” 
(XDNTM), những năm 
qua, các cấp hội cựu 
chiến binh (CCB) trên địa 
bàn tỉnh đã có nhiều 
đóng góp tích cực, góp 
phần thay đổi diện mạo 
nông thôn. 

 
Hiện nay, toàn tỉnh có 
hơn 35.700 hội viên CCB, 
253 hội cơ sở, 1.830 chi 
hội. Ông Nguyễn Văn 
Quân, Chủ tịch Hội CCB 
tỉnh cho biết: Để hội viên 
tích cực tham gia phong 
trào XDNTM, chúng tôi 
đã chỉ đạo các cấp hội 
tăng cường tuyên truyền 
hội viên và Nhân dân về 
các tiêu chí NTM. Từ 
năm 2011 đến nay, các 
cấp hội đã tổ chức tuyên 
truyền được hơn 8.700 
cuộc tuyên truyền về xây 
dựng NTM. 
Điểm đặc biệt, hội viên 
CCB không chỉ là đối 
tượng được tuyên 
truyền mà còn trở thành 

tuyên truyền viên tích 
cực trong công tác vận 
động xây dựng NTM tại 
địa phương.  
Vừa tuyên truyền, các 
cấp hội vừa gắn xây 
dựng NTM với các phong 
trào cụ thể của hội như: 
“CCB gương mẫu”, “CCB 
giúp nhau giảm nghèo, 
làm kinh tế giỏi”. Hiện 
toàn tỉnh có 1.446 mô 
hình kinh tế hiệu quả của 
hộ hội viên CCB. Các mô 
hình chủ yếu  trồng cây 
ăn quả, sản xuất vật liệu 
xây dựng, trồng rừng, 
kinh doanh dịch vụ, từ 
các mô hình đã tạo công 
ăn việc làm cho hơn 
4.000 lao động, hằng 
năm, tỷ lệ hộ hội viên 
CCB nghèo giảm từ 2,5 – 
3%. Cùng đó, từ năm 
2011 đến nay, các cấp 
hội CCB đã xóa được 308 
nhà dột nát cho hội viên. 
Qua đó, góp phần thực 
hiện tiêu chí số 10, 11 về 
thu nhập và hộ nghèo 
trong XDNTM. 
Đối với tiêu chí số 17 về 
môi trường là tiêu chí 
khó, các cấp hội CCB đã 
tham gia vận động hội 
viên, Nhân dân thu gom 
rác thải ở nông thôn, di 
dời chuồng trại chăn 
nuôi ra xa nhà, xây hố xử 
lý rác, phối hợp với các 
đoàn thể vệ sinh môi 
trường, trồng cây xanh. 

Đặc biệt, từ năm 2018 
đến nay, thực hiện đề án 
của Trung ương Hội Cựu 
CCB Việt Nam thí điểm 
tuyên truyền viên bảo vệ 
môi trường cấp xã, Hội 
CCB tỉnh đã xây dựng 
thành công 2 mô hình 
điểm tại 2 xã: Hợp Thành 
và Hồng Phong, huyện 
Cao Lộc. Các mô hình đã 
góp phần nâng cao vai 
trò của Hội CCB trong 
tuyên truyền bảo vệ môi 
trường, từ đó làm tiền đề 
nhân rộng trong các cấp 
hội. Ngoài ra, CCB trên 
địa bàn tỉnh còn đi đầu 
trong các phong trào 
hiến đất, làm đường, kết 
quả từ năm 2011 đến 
nay, các cấp hội đã vận 
động hội viên, Nhân dân 
hiến hơn 96.500 m2 đất, 
đóng góp trên 4 tỷ đồng 
và trên 45 nghìn ngày 
công tham gia XDNTM. 
Bằng các việc làm cụ thể, 
Cựu chiến binh Lạng Sơn 
đã góp phần nâng tổng 
số xã đạt chuẩn NTM 
trên địa bàn tỉnh hiện 
nay lên 51 xã, 2 xã đạt 
chuẩn NTM nâng cao.  

Dương Duyên 
(Báo Lạng Sơn Online) 

 

 

 

 

 

 

 

Cựu chiến binh Lạng Sơn góp sức xây dựng             

nông thôn mới 
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Sau 4 năm được công 
nhận xã đạt chuẩn nông 
thôn mới, phong trào xây 
dựng nông thôn mới của 
xã Bản Qua được Đảng 
bộ, Chính quyền và Nhân 
dân xã không ngừng 
phấn đấu khắc phục khó 
khăn, chủ động sáng tạo, 
điều hành linh hoạt, tập 
trung chỉ đạo thực hiện 
tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới nâng cao.  

 
Là xã biên giới của huyện 
Bát Xát, có đường biên 
dài 6,7 km. Tổng diện 
tích tự nhiên 4.056 ha 
trong đó đất nông nghiệp 
là 2896,6 ha. Bản Qua có 
nhiều thuận lợi về vị trí 
địa lý, tài nguyên khoáng 
sản, nhân lực lao động... 
để phát triển đa dạng các 
ngành kinh tế nông lâm 
nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, thương mại dịch 
vụ. Vùng sản xuất lúa 
chất lượng cao (Séng cù) 

37 ha/vụ, năng suất 60 
tạ/ha, sản lượng 444 
tấn; thu nhập 60 triệu 
đồng/ha; tăng 20 triệu 
đồng so với lúa lai. 
 Vùng sản xuất cây cao su 
Trong lĩnh vực chăn 
nuôi: xã tập trung phát 
triển mô hình nuôi lợn 
đen bản địa, nuôi lợn 
rừng; phát triển chăn 
nuôi gia cầm quy mô lớn 
theo hướng trang trại, 
trong đó đẩy mạnh thâm 
canh chuyên canh, đưa 
nhiều giống cá có giá trị 
kinh tế vào sản xuất như 
cá lăng chấm ro phi đơn 
tính, chép lai 3 máu. 
Hiện có 05 hộ dân thực 
hiện mô hình, quy mô 
0,75 ha và đang trong kế 
hoạch phát triển lên 2 
ha; trồng các loại rau an 
toàn, dưa lưới. Thu nhập 
hàng năm từ mô hình đạt 
trên 600 triệu đồng/ha. 
Với mục tiêu xây dựng xã 
Bản Qua đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao vào 
năm 2024, Đảng bộ xã 
Bản Qua xác định đẩy 
mạnh chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, ứng dụng một 
phần công nghệ cao vào 
sàn xuất nông nghiệp để 
làm khâu đột phá phát 
triền kinh tế; trong thời 
gian tới, Bản Qua tập 

trung một số giải pháp 
như: Tiếp tục củng cố các 
vùng sàn xuất đã có, 
từng bước mở rộng sản 
xuất những cây trồng, 
vật nuôi có giá trị kinh tế 
cao gắn với xây dựng 
thương hiệu sản phẩm 
địa phương OCOOP để 
cung ứng thị trường, 
nhất là hoa quả an toàn, 
sản phâm nông nghiệp 
từ nhà lưới. Tiếp tục thu 
hút nguồn vốn đầu tư để 
tăng cường cơ sở hạ tâng 
kỹ thuật công nghệ cao. 
Quan tầm đào tạo, tập 
huấn kỹ thuật cho nhân 
dân. Nhân rộng các 
gương điển hình tiên 
tiến, các cách làm hay 
trong phát triển kinh tế. 
Bên cạnh đó xã còn nâng 
cao chất lượng giáo dục, 
y tế, xây dựng đời sống 
văn hóa và bảo vệ môi 
trường, tổ chức các 
phong trào văn nghệ, thể 
dục thể thao quần chúng 
hướng dẫn xây dựng và 
thực hiện hương ước, 
quy ước cộng đồng 
truyền thống văn hóa tốt 
đẹp, góp phần nâng cao 
dân trí cư dân ở nông 
thôn./. 

Đức Tiến  
(Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai) 

 
 

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất 

nông nghiệp để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở xã 

Bản Qua (huyện Bát Xát) 
 



8 
 

   

 
 

 

Sau 10 năm thực hiện 
Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới, 
Đảng bộ huyện Phú 
Lương đã tập trung chỉ 
đạo, thực hiện tốt các 
mục tiêu kinh tế- xã hội. 

 
Một trong các tiêu chí 
được đảng bộ huyện 
hướng đến một nền nông 
nghiệp bền vững, xây 
dựng thương hiệu nổi 
tiếng mang lại thu nhập 
cao cho người nông dân 
trên địa bàn 
Thực hiện Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 2018-
2020, tầm nhìn 2025, 
UBND huyện Phú Lương 
đã xây dựng kế hoạch 
thực hiện, phấn đấu năm 
2020 mỗi xã có ít nhất 1 
sản phẩm phát triển theo 
Chương trình OCOP, 
trong đó có 3 sản phẩm 
đạt 3 sao trở lên (sản 
phẩm 3 sao là sản phẩm 
qua đánh giá về chất 
lượng, khả năng tiếp thị, 
tổ chức sản xuất đạt 
trung bình từ 50 đến 69 
điểm). 

Để thực hiện mục tiêu 
trên, huyện đã kiện toàn 
bộ máy quản lý, thực 
hiện Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới 
với Chương trình OCOP 
từ cấp huyện đến xã. 
Năm 2019, sản phẩm trà 
túi lọc, chè móc câu ướp 
hương sen của HTX đã 
được tiêu thụ ở châu Âu 
như Ba Lan. 
Trong đó, chè tôm nõn 
và trà túi lọc đã đăng ký 
là sản phẩm OCOP trong 
năm 2020. Bên cạnh đó, 
một trong những sản 
phẩm chủ lực của huyện 
Phú Lương được nhiều 
người biết đến bấy lâu 
nay là sản phẩm bánh 
chưng Bờ Đậu, xã Cổ 
Lũng bởi hương vị đặc 
trưng và cũng là một 
trong những sản phẩm 
được đăng ký là sản 
phẩm OCOP của tỉnh 
năm 2020. 
Toàn huyện hiện có 
10/13 xã đạt chuẩn 
NTM, 4 xóm đạt xóm 
NTM kiểu mẫu. Để hiện 
thực hóa mục tiêu này, 
Đảng bộ huyện đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo 
sát sao qua đó đã phát 
huy sức mạnh đoàn kết, 
huy động sự tham gia 
của cả hệ thống chính trị 
và toàn thể nhân dân. 
Đến nay, diện mạo nông 
thôn trên địa bàn toàn 

huyện đã có sự thay đổi 
rõ rệt, đời sống vật chất 
và tinh thần của nhân 
dân từng bước được 
nâng lên. “Trong nhiệm 
kỳ tới, huyện Phú Lương 
xác định tiếp tục thực 
hiện chương trình xây 
dựng nông thôn mới, tập 
trung vào các nội dung: 
Đối với xã chưa hoàn 
thành thì phấn đấu hoàn 
thành đảm bảo đúng tiến 
độ; từ nay đến năm 
2023, 100% các xã sẽ 
hoàn thành về đích nông 
thôn mới, đến năm 2025, 
huyện cơ bản là huyện 
nông thôn mới; đối với 
các xã đã đạt mục tiêu 
nông thôn mới rồi, tiếp 
tục chỉ đạo để nâng cao 
các tiêu chí, trong đó, đặc 
biệt quan tâm tới các 
tiêu chí về tổ chức sản 
xuất, nâng cao thu nhập 
cho nhân dân và tập 
trung chỉ đạo xây dựng 
một số xã để về đích xã 
nông thôn mới kiểu mẫu 
và đối với tất cả các xã 
đều có xóm nông thôn 
mới kiểu mẫu”. 

Nguyễn Liên 
(Báo Công lý) 

 
 
 
 

 
 
 

Thái Nguyên: Nông thôn mới huyện Phú Lương hướng 

đến những sản phẩm OCOP 
 



 

 

 

  

Qua 10 năm triển khai 
thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng nông 
thôn mới (NTM) đã 
mang lại cho Vĩnh Phúc 
một diện mạo mới. 

 
Sau gần 10 năm thực 
hiện Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới, 
đến nay, toàn tỉnh có 
100% số xã (112/112 
xã) đạt chuẩn NTM; 4/9 
huyện, thành phố đạt 
chuẩn/hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng NTM 
(5 địa phương còn lại 
đang được UBND tỉnh 
làm hồ sơ đề nghị trung 
ương công nhận đạt 
chuẩn). Diện mạo nông 
thôn Vĩnh Phúc thực sự 
đổi thay toàn diện, kinh 
tế nông nghiệp có sự 
chuyển biến rõ rệt, kết 
cấu hạ tầng nông thôn 
được tập trung đầu tư 
xây dựng đồng bộ, khang 
trang, đời sống của 
người dân ngày càng 
được cải thiện.  
Năm 2019, thu nhập 
bình quân đầu người tại 

khu vực nông thôn ước 
đạt hơn 38 
triệuđồng/người/năm. 
Trong 10 năm, Vĩnh Phúc 
đã huy động được hơn 
13.000 tỷ đồng để thực 
hiện Chương trình MTQG 
về xây dựng NTM.  
Có thể khẳng định đây là 
chương trình thành 
công. Nông thôn mới đã 
làm thay đổi nhận thức 
của đa số người dân, lôi 
cuốn họ hăng say, nhiệt 
huyết tham gia đóng góp 
sức người, sức của để 
xây dựng quê hương.  
Tỉnh Vĩnh Phúc đã xác 
định xây dựng nông thôn 
mới là chặng đường dài, 
có điểm khởi đầu nhưng 
không có điểm kết thúc. 
Vì vậy, trên cơ sở kết quả 
đạt được sau 10 năm đầu 
triển khai thực hiện 
chương trình, UBND tỉnh 
đã đề ra những mục tiêu 
và giải pháp cho chặng 
đường mới, hướng tới 
xây dựng nông thôn mới 
nâng cao, kiểu mẫu 
nhằm nâng cao hơn nữa 
đời sống vật chất và tinh 
thần cho nhân dân.  
Trong thời gian tới, mục 
tiêu của tỉnh Vĩnh Phúc 
là tiếp tục duy trì, giữ 
vững kết quả đạt chuẩn 
nông thôn mới của giai 
đoạn trước, đẩy mạnh 
phát triển nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới 
kiểu mẫu, đảm bảo nông 

thôn phát triển ổn định 
và bền vững, dần tiến tới 
nông thôn mới giàu có, 
văn minh và hiện đại. 
Phấn đấu đến năm 2025, 
có 9/9 huyện, thành phố 
được công nhận đạt 
chuẩn/hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng NTM; 
18 xã được công nhận 
đạt chuẩn xã NTM nâng 
cao; 2 xã được công nhận 
đạt chuẩn xã nông thôn 
mới 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 nông thôn mới, 
kiểu mẫu. 

Thanh Hoài  
(Nhà báo & Công luận) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vĩnh Phúc: Những trái ngọt sau 10 năm xây dựng          

nông thôn mới 
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