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Theo Văn phòng Điều 
phối xây dựng nông thôn 
mới Hà Nội, tổng kinh 
phí đã huy động để triển 
khai thực hiện Chương 
trình số 02-CTr/TU của 
Thành ủy từ năm 2016 
đến nay là khoảng 
56.513 tỷ đồng;  
Để thực hiện Chương 
trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 
2021 - 2025, thành phố 
Hà Nội dự kiến huy động 
tổng vốn đầu tư là 
89.000 tỷ đồng. 
Hà Nội đã triển khai hiệu 
quả các vùng sản xuất 
chuyên canh tập trung, 
giúp khai thác hiệu quả 
tiềm năng, thế mạnh của 
từng vùng, thúc đẩy nền 
nông nghiệp phát triển 
toàn diện theo hướng 
hiện đại. 
Thu nhập bình quân đầu 
người ở khu vực nông 
thôn tăng lên đến hết 
năm 2020 ước đạt 55 
triệu đồng/năm. Đa số 
các hộ dân khu vực nông 
thôn đến nay đều đã có 
nhà ở kiên cố, khang 
trang.  
Đến nay, tất cả các xã 
trên địa bàn thành phố 
Hà Nội đều có kết nối 
internet. Đặc biệt, tỷ lệ 
hộ nghèo khu vực nông 
thôn liên tục giảm qua 
các năm. Dự kiến đến hết 
năm 2020 sẽ giảm xuống 

còn 0,5% theo chuẩn 
mới. Đến nay, thành phố 
đã có 3 huyện Đông Anh, 
Gia Lâm, Hoài Đức không 
còn hộ nghèo. 
Ngoài ra, Hà Nội còn 
hướng tới xây dựng mô 
hình thí điểm nông thôn 
mới kiểu mẫu Thủ đô tại 
xã Hồng Vân (huyện 
Thường Tín) và xã Đan 
Phượng (huyện Đan 
Phượng). 
Theo đó, các xã phải đạt 
4 tiêu chí theo Quyết 
định số 691/QĐ-TTg 
ngày 5/6/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc 
ban hành tiêu chí xã 
nông thôn mới kiểu mẫu 
giai đoạn 2018-2020; đạt 
đủ 7 tiêu chí theo Quyết 
định số 3745/QĐ-UBND 
ngày 11/7/2019 của 
UBND thành phố Hà Nội 
về việc ban hành Bộ tiêu 
chí xã NTM kiểu mẫu về 
lĩnh vực môi trường, an 
ninh trật tự, văn hóa, 
giáo dục và đào tạo, y tế, 
tổ chức sản xuất, du lịch 
thành phố Hà Nội giai 
đoạn 2019 - 2020. 
Việc đáp ứng các yêu cầu 
trên nhằm hướng tới 
phát triển nông thôn Thủ 
đô bền vững. Đồng thời, 
ngừng nâng cao chất 
lượng đời sống vật chất 
và tinh thần cho người 
dân nông thôn. Kinh tế - 
xã hội phát triển, khoa 

học công nghệ được ứng 
dụng rộng rãi trong sản 
xuất, môi trường sinh 
thái trong lành. Bản sắc 
văn hóa đặc trưng của 
từng làng quê được giữ 
gìn và phát huy... 
Để đạt được các mục tiêu 
về giảm nghèo, nâng cao 
thu nhập cho người nông 
dân trong năm 2020 và 
những năm tiếp theo, Hà 
Nội sẽ tiếp tục quan tâm, 
triển khai có hiệu quả 
công tác đào tạo nghề, 
nhân cấy nghề; tích cực, 
chủ động trong chuyển 
đổi lao động nông nghiệp 
sang các ngành nghề 
khác. 
Ngoài ra, Hà Nội sẽ chú 
trọng mở rộng sản xuất 
trong các cụm, điểm 
công nghiệp, làng nghề 
nông thôn cũng như thực 
hiện các cơ chế, chính 
sách hỗ trợ phát triển hệ 
thống dịch vụ nông thôn, 
từng bước thực hiện 
chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế nông thôn theo hướng 
tăng dần tỷ trọng công 
nghiệp, dịch vụ, giảm 
dần tỷ trọng nông 
nghiệp. 

Nam Giang  
(TTXVN) 
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Xác định “Dân vận khéo” 
là một trong những yếu 
tố quyết định cho sự 
thành công trong xây 
dựng NTM, ngay từ khi 
bắt đầu triển khai 
chương trình, Long An 
đã tập trung chỉ đạo, 
hướng dẫn khối dân vận 
các cấp xây dựng các mô 
hình phù hợp, hiệu quả. 

 
Từ thành công của công 
tác dân vận, đã giúp 
người dân nhận thức 
được vai trò vừa là chủ 
thể thực hiện, vừa là 
người thụ hưởng trong 
XD NTM, nhân dân phát 
huy quyền làm chủ, tích 
cực tham gia xây dựng 
NTM bằng những việc 
làm cụ thể: Tham gia các 
phong trào làm đường 
giao thông nông thôn, 
giúp nhau giảm nghèo, 
phát triển kinh tế gia 
đình, xây dựng gia đình 
văn hóa… Cấp ủy, chính 
quyền các xã, thị trấn 
làm tốt công tác tuyên 
truyền, vận động nhân 

dân đóng góp xây dựng 
đường làng, ngõ xóm, 
đường giao thông nông 
thôn, công trình thủy lợi, 
cơ sở hạ tầng thiết yếu 
phục vụ đời sống, sản 
xuất… 
Tại huyện Cần Đước – 
địa phương được xem là 
có phong trào “Dân vận 
khéo” tiêu biểu tại Long 
An, Ban Dân vận Huyện 
ủy Cần Đước đã tập 
trung chỉ đạo, hướng dẫn 
khối dân vận xã phối hợp 
các tổ chức chính trị, 
đoàn thể xây dựng kế 
hoạch tuyên truyền, vận 
động để hội viên, đoàn 
viên và nhân dân hiểu rõ 
quyền lợi, trách nhiệm 
trong việc đóng góp sức 
người, sức của cùng 
tham gia xây dựng NTM; 
lồng ghép nội dung xây 
dựng NTM vào các cuộc 
họp, sinh hoạt của các 
chi tổ hội, đoàn thể, tùy 
theo chức năng, nhiệm 
vụ để xây dựng các mô 
hình phù hợp, hiệu quả. 
Cùng với đó, đội ngũ cán 
bộ làm công tác dân vận 
từ huyện đến cơ sở 
thường xuyên được kiện 
toàn và đổi mới các nội 
dung tuyên truyền theo 
hướng gần dân, sát dân, 
lắng nghe, nắm bắt kịp 
thời tâm tư, nguyện vọng 
chính đáng của nhân dân 

để có biện pháp giúp đỡ 
phù hợp. 
Bên cạnh đó, thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc 
việc thực hiện phong 
trào thi đua “Dân vận 
khéo” ở các địa phương, 
đơn vị; biểu dương, khen 
thưởng kịp thời các tập 
thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong thực 
hiện phong trào. 
Qua 5 năm triển khai 
thực hiện phong trào thi 
đua “Dân vận khéo” từ 
năm 2016 cho đến nay, 
đã có 408 tập thể và 977 
cá nhân được khen 
thưởng các cấp trên mọi 
lĩnh vực. 
Đến nay, toàn huyện Cần 
Đước đã có 12 xã được 
công nhận đạt xã NTM; 
các xã còn lại đạt trung 
bình 17,8 tiêu chí; 100% 
hộ dân có điện thắp 
sáng; 100% xã có đường 
ô tô đến trung tâm; 
100% trường học. 

(MK - ASEAN) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long An xây dựng Nông thôn mới: Thành công từ công tác 

“Dân vận khéo” 
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“Xây dựng NTM được xác 
định là một trong những 
nhiệm vụ chính trị trọng 
tâm trong thời bình của 
lực lượng vũ trang 
(LLVT) Hà Tĩnh. Phong 
trào chung sức xây dựng 
NTM được cụ thể hóa 
thành phong trào “Ngày 
thứ bảy, ngày chủ nhật 
tình nguyện” và đã trở 
thành ý thức thường 
trực, tự giác của mỗi cán 
bộ, chiến sỹ. 

 
Trong 5 năm qua, Bộ 
CHQS tỉnh đã huy động 
trên 50 nghìn ngày công 
của cán bộ, chiến sỹ lực 
lượng thường trực, dân 
quân tự vệ và các đơn vị 
chủ lực của Quân khu 4 
tham gia xây dựng NTM 
trên địa bàn 350 lượt xã, 
thuộc 13 huyện, thị, 
thành phố trong toàn 
tỉnh. Phong trào đã tạo 
được dấu ấn tốt đẹp 
trong lòng Nhân dân. 
Đây cũng là dịp để đội 
ngũ cán bộ, chiến sỹ 
được rèn luyện, tích lũy 
thêm kinh nghiệm và 

nhận thức toàn diện, sâu 
sắc hơn về vị trí, vai trò 
của công tác dân vận 
trong quân đội…”. 
Bằng những việc làm 
thiết thực, cụ thể như: 
xây dựng, củng cố, nâng 
cấp đường giao thông 
nông thôn, kênh mương 
nội đồng, trường học, 
trạm y tế, nhà văn hóa, 
nhà ở cho người nghèo, 
người có công với cách 
mạng; vận động Nhân 
dân hiến đất làm đường, 
xây dựng các công trình 
phúc lợi…, cán bộ, chiến 
sỹ Bộ CHQS tỉnh đã góp 
phần tạo chuyển biến 
mạnh mẽ về hạ tầng cơ 
sở ở nông thôn. 
Qua đó, góp sức cùng cấp 
ủy, chính quyền và Nhân 
dân các địa phương từng 
bước tạo sự khởi sắc về 
diện mạo NTM, xây dựng 
mối đoàn kết quân dân. 
Chỉ tính trong việc thực 
hiện đỡ đầu các xã về 
đích NTM, 5 năm, cán bộ, 
chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đã 
huy động trên 7 nghìn 
ngày công, với tổng trị 
giá ước tính gần 4,5 tỷ 
đồng giúp 5 xã đạt chuẩn 
NTM đúng kế hoạch và 
góp phần giúp gần 100% 
số xã trong tỉnh đạt TC 
quốc phòng (tiêu chí 
19.1). 
Phong trào “cùng ăn, 
cùng ở, cùng làm” với 

Nhân dân để xây dựng 
NTM của LLVT Hà Tĩnh 
nói chung và Bộ CHQS 
tỉnh nói riêng đã để lại 
ấn tượng sâu sắc, được 
cấp ủy, chính quyền và 
người dân các địa 
phương ghi nhận, bày tỏ 
sự cảm phục, lòng biết 
ơn sâu sắc đối với những 
người lính Cụ Hồ, nhất là 
ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng khó khăn. 
Bí thư Huyện ủy Lộc Hà 
Nguyễn Thế Hoàn “Cấp 
ủy, chính quyền và người 
dân các địa phương trên 
địa bàn huyện luôn ghi 
nhận sự đóng góp tích 
cực, trách nhiệm và hiệu 
quả của LLVT nói chung, 
cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS 
tỉnh nói riêng trong hỗ 
trợ địa phương thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng NTM. 
Nơi nào khó khăn, cần 
lực lượng là nơi đó có bộ 
đội. Ngay từ khi địa 
phương bắt tay vào thực 
hiện chương trình mục 
tiêu quốc gia về xây 
dựng NTM, đã có các anh 
đồng hành, chung tay". 

Trọng Nghĩa  
(Báo Hà Tĩnh) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bộ đội “3 cùng” với Nhân dân Hà Tĩnh xây dựng         

nông thôn mới 
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Cùng với việc chạy đua 
tiến độ của dự án này thì 
chương trình xây dựng 
nông thôn mới (NTM) 
của huyện Long Thành 
cũng diễn ra sôi động, 
với nhiều dự án hạ tầng 
quan trọng lần lượt được 
đưa vào sử dụng, góp 
phần nâng cao chất 
lượng cuộc sống của 
người dân. 

 
Nhưng công trình gây ấn 
tượng mạnh là Trường 
Mầm non xã Long An 
cách đó khoảng 4km. 
Trường có 8 phòng học, 
mỗi phòng học gồm 
phòng ăn, phòng ngủ, 
phòng sinh hoạt, phòng 
vệ sinh và 6 phòng chức 
năng (phòng làm việc 
của ban giám hiệu, giáo 
viên, phòng  y tế, thư 
viện và khu bếp ăn rộng 
khoảng 80m2 có khu vực 
chế biến, kho chứa thực 
phẩm riêng). Từ tháng 
12-2016, trường đã 
được công nhận đạt 
chuẩn quốc gia. 
Hiện xã Long An đã đạt 
17/19 tiêu chí, riêng 2 
tiêu chí số 5 về trường 

học chỉ chờ bàn giao 
công trình Trường Tiểu 
học Long An, kiện toàn 
chức danh hiệu trưởng 
và tiêu chí số 17 về môi 
trường chỉ còn chờ văn 
bản của Sở TN-MT đánh 
giá khắc phục các tồn tại 
về môi trường, là có thể 
trình hồ sơ lên tỉnh đề 
nghị công nhận xã đạt 
chuẩn NTM nâng cao 
ngay trong năm 2020. Xã 
Bình An cũng đang chờ 
hoàn thiện tiêu chí 
trường học: Công nhận 
Trường THCS Bình An 
đạt chuẩn quốc gia, bổ 
sung nhân sự hiệu phó 
và xây dựng hoàn thiện 
cơ sở vật chất, đưa vào 
sử dụng ở Trường Mầm 
non Bình An. 
Cùng với việc hoàn thiện 
hồ sơ công nhận 2 xã 
trên đạt chuẩn NTM 
nâng cao, Phòng Kinh tế 
với tư cách là đơn vị giữ 
vai trò điều phối chương 
trình NTM của huyện, 
đang chỉ đạo 4 xã Cẩm 
Đường, Bình Sơn, Phước 
Thái và Bàu Cạn tích cực 
vận động nhân dân duy 
trì, triển khai thêm các 
tuyến đường sáng, xanh 
sạch, đẹp; tập trung ở 
trục đường chính các 
khu dân cư, trường học, 
nhà văn hóa, trụ sở xã 
đội, công an xã, trạm y tế 
để phục vụ công tác tái 

kiểm tra của huyện, tỉnh 
nhằm giữ vững, nâng 
chất NTM sau 5 năm 
được công nhận. 
Theo thống kê của UBND 
huyện, chỉ tính trong 5 
năm 2015-2020, tổng 
nguồn vốn huy động cho 
chương trình NTM lên 
đến hơn 1.807 tỷ đồng, 
trong đó nguồn huy động 
xã hội trong dân và 
doanh nghiệp là 34,62 tỷ 
đồng, còn lại là ngân 
sách của tỉnh và huyện. 
Nhờ đó, diện mạo nông 
thôn có nhiều khởi sắc, 
kinh tế phát triển theo 
hướng bền vững, hệ 
thống kết cấu hạ tầng 
được đầu tư nâng cấp, 
đời sống vật chất lẫn tinh 
thần của nhân dân được 
nâng lên rõ rệt. 

Quang Phú 
(Báo Sài Gòn Online) 
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Thời gian qua, tỉnh 
Quảng Nam đã đẩy mạnh 
tiến độ xây dựng các mô 
hình khu dân cư nông 
thôn kiểu mẫu. Theo đó, 
đã hình thành hơn 200 
mô hình vườn mẫu, chủ 
yếu trồng các loại cây ăn 
quả có giá trị kinh tế.  
Khi được chính quyền 
địa phương phát động 
xây dựng mô hình khu 
dân cư nông thôn kiểu 
mẫu, ông Phạm Văn 
Toàn là người tiên phong 
đầu tư hơn 300 triệu 
đồng cải tạo khu vườn, 
trồng các loại cây ăn quả 
như cây ổi, cây bưởi, 
xoài, dừa… 

 
Ông Phạm Văn Toàn cho 
biết, mỗi năm, khu vườn 
này thu nhập hơn 200 
triệu đồng: "Hiệu quả 
trước mắt đã thấy rồi. 
Bây giờ đời sống gia đình 
tôi khá hơn trước nên tôi 
cũng vận động bà con 
xóa vườn tạp để làm. Mọi 
người làm mô hình này 
đời sống kinh tế khá hơn. 
Đầu tiên mình xung 

phong làm để bà con học 
tập làm theo". 
"Trong vấn đề xây dựng 
nông mới, khu dân cư An 
Hòa có nhiều khởi sắc. 
Từ những mô hình vườn 
mẫu đã nhân rộng lên, 
hiện nay trong thôn rất 
nhiều vườn mẫu, hiệu 
quả kinh tế mang lại rõ 
rệt. Hiện nay, tại huyện 
Duy Xuyên người dân đã 
phát huy tốt lợi thế đất 
vườn, áp dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật trong 
canh tác tạo ra các sản 
phẩm bảo đảm chất 
lượng và có giá trị kinh 
tế cao. Toàn huyện Duy 
Xuyên đã xây dựng 9 khu 
dân cư nông thôn kiểu 
mẫu, gần 100 khu vườn 
mẫu, hỗ trợ hơn 45 tỷ 
đồng, giúp nông dân xây 
dựng khu vườn mẫu: 
"Mô hình sản xuất theo 
mô hình nông thôn mới 
thì có nhiều mô hình 
phát triển hiệu quả, phát 
triển kinh tế vườn.  
Ngoài các chuỗi giá trị 
liên kết sản xuất, rồi 
chương trình OCOP, mỗi 
xã sản phẩm thì còn phát 
động là xây dựng mô 
hình kinh tế vườn. Nhiều 
mô hình làm rất có hiệu 
quả, cũng giải quyết 
được lao động, góp phần 
tăng thu nhập cho bà con 
nông dân". 

Đến nay, tại tỉnh Quảng 
Nam đã có 115 khu dân 
cư NTM kiểu mẫu với 
hơn 200 mô hình vườn 
mẫu. Các vườn mẫu chủ 
yếu trồng các loại cây ăn 
quả có hiệu quả kinh cao, 
Bình quân, mỗi khu 
vườn này thu từ 150 đến 
200 triệu đồng/năm. 
Việc xây dựng khu dân 
cư NTM kiểu mẫu; hình 
thành vườn mẫu bước 
đầu mang lại hiệu quả, 
tạo tiền đề hướng đến 
nền nông nghiệp sạch, 
nông nghiệp hữu cơ, 
từng bước hình thành 
cảnh quan môi trường 
sinh thái bền vững. 
"Khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu, đó là điều 
kiện như là TC số 20. 
Nhân dân rất phấn khởi. 
Có sự đầu tư của Nhà 
nước làm cho phát triển 
sản xuất, thu nhập của bà 
con tăng lên. Nhờ đó, cho 
nên góp phần cho xã đó 
hoàn thành nhiệm vụ đạt 
chuẩn nông thôn mới. du 
lịch cộng đồng" 

Tuyết Lê 
(VOV.VN) 

 

 

 

 

 

 

Mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu- điểm sáng 

ở tỉnh Quảng Nam 
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Đến nay, tỉnh Lâm Đồng 
đã có 68 chợ nông thôn 
được đầu tư xây dựng 
mới, nâng cấp, sửa chữa 
trong tổng số 88 chợ 
đang hoạt động, 
110/111 xã đạt tiêu chí 
cơ sở hạ tầng thương 
mại nông thôn trong xây 
dựng nông thôn mới, góp 
phần đảm bảo khả năng 
liên kết cung cầu hàng 
hóa, phát triển kinh tế - 
xã hội, nâng cao chất 
lượng cuộc sống của 
người dân. 
 Hệ thống thương mại 
ngày càng rộng khắp 
 Ngoài hệ thống chợ 
nông thôn được đầu tư 
xây dựng theo quy 
hoạch, trên địa bàn các 
xã còn có mạng lưới hệ 
thống cửa hàng, đại lý 
của các doanh nghiệp, tổ 
chức, hộ kinh doanh đã 
đáp ứng được nhu cầu 
thương mại, giao dịch, 
trao đổi hàng hóa tại khu 
vực nông thôn. Đến nay, 
đã có 110/111 xã đạt 
chuẩn về tiêu chí thương 
mại hạ tầng nông thôn.  
 Theo đánh giá của Sở 
Công thương, chính sự ra 
đời của hệ thống chợ 
mới đã góp phần cải tạo 
cơ sở hạ tầng thương 
mại trong tỉnh, thúc đẩy 
và nâng cao hiệu quả lưu 
thông hàng hóa, làm đòn 

bẩy kích thích sản xuất, 
tiêu dùng, góp phần 
chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao cả về số lượng 
lẫn chủng loại, chất 
lượng hàng hóa, dịch vụ, 
tiện ích... của người tiêu 
dùng. 
Liên kết cung cầu hàng 
hóa 
 Theo Bộ tiêu chí quốc 
gia xây dựng nông thôn 
mới, cơ sở hạ tầng 
thương mại nông thôn 
bao gồm chợ nông thôn 
hoặc cơ sở bán lẻ khác 
(siêu thị mini, cửa hàng 
tiện ích, cửa hàng kinh 
doanh tổng hợp) đạt 
chuẩn theo quy định. 
Đây là tiêu chí quan 
trọng, thúc đẩy phát 
triển sản xuất, nâng cao 
đời sống của người dân 
khu vực nông thôn và 
cũng được xem là “tiêu 
chí mềm” trong 19 tiêu 
chí nông thôn mới vì 
nhiều xã được “đặc cách” 
không phải xây dựng chợ 
nông thôn. 
 Theo Sở Công thương 
Lâm Đồng, để phát triển 
cơ sở hạ tầng thương 
mại nông thôn bền vững, 
trong thời gian tới rất 
cần phải xây dựng lại yêu 
cầu thực hiện tiêu chí 
này dựa trên rà soát quy 
hoạch chi tiết toàn tỉnh 

về thương mại. Trong đó, 
cần phát triển chợ liên xã 
dựa trên khả năng kết 
nối với chợ đầu mối, các 
chợ trung tâm huyện, thị 
xã, thành phố, nhằm tạo 
động lực liên kết cung 
cầu hàng hóa. Đồng thời, 
thu hút nguồn vốn đầu 
tư và chỉ thực hiện xây 
dựng chợ ở những xã 
vùng sâu, vùng xa, không 
có khả năng liên kết 
thương mại với vùng 
trung tâm của địa 
phương bằng ngân sách 
nhà nước; khuyến khích 
phát triển các loại hình 
hạ tầng thương mại quy 
mô nhỏ như siêu thị 
mini, cửa hàng tiện lợi, 
cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp tại khu dân cư... 
Để phát triển và khai 
thác có hiệu quả hệ 
thống chợ cũng như 
tránh tình trạng chợ xây 
lên mà không hoạt động 
như vừa qua, các ngành 
chức năng cần chú ý đến 
công tác quy hoạch chợ, 
nhu cầu mua bán cũng 
như lấy ý kiến Nhân dân 
và bố trí gần khu dân cư. 

 Hoàng Sa 
(Báo Lâm Đồng Online) 

 
 
 
 
 
 

Phát triển hạ tầng thương mại trong xây dựng               

nông thôn mới 
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Việc đánh giá, phân hạng 
sảnphẩm OCOP (Chương 
trình mỗi xã một sản 
phẩm) đang trở thành 
động lực kích thích, làm 
mới kinh tế nông thôn ở 
tỉnh Đắk Lắk, khu vực 
Tây Nguyên.  
Điều này cũng đang tạo 
sức bật lớn cho xây dựng 
nông thôn mới theo 
hướng phát triển bền 
vững từ việc khẳng định 
vị thế cho nông sản địa 
phương. 

 
Chương trình OCOP 
được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt ngày 
7/5/2018, trọng tâm là 
phát triển sản phẩm 
hàng hóa nông nghiệp, 
phi nông nghiệp, dịch vụ 
có lợi thế ở mỗi địa 
phương theo chuỗi giá 
trị mà chủ thể thực hiện 
là các thành phần kinh tế 
tư nhân, kinh tế HTX. 
Cafe, ca cao là các sản 
phẩm chủ lực, thế mạnh 
của tỉnh Đắk Lắk. Bột ca 
cao nguyên chất của 
Công ty TNHH Ca cao 

Nam Trường Sơn, xã Ea 
Na, huyện Krông Ana, 
tỉnh Đắk Lắk là sản phẩm 
OCOP 4 sao, cao nhất 
trong số 11 sản phẩm 
OCOP vừa được tỉnh 
đánh giá, xếp hạng. 
Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm đang tạo động 
lực mạnh mẽ cho nhiều ý 
tưởng mới, những sản 
phẩm mới, đa dạng ra 
đời ở nhiều nơi trong 
tỉnh Đắc Lắk. Bà Trần Thị 
Kim Luyến, chủ cơ sở 
Tinh bột nghệ Kim 
Luyến, cho biết tham gia 
đánh giá sản phẩm theo 
chương trình OCOP là 
cách để doanh nghiệp 
sản xuất nhận diện rõ 
những hạn chế, thiếu sót, 
đúc rút kinh nghiệm để 
hoàn thiện mình: “Cũng 
là một thử thách, nhưng 
cũng là một cơ hội để 
cho sản phẩm của đơn vị 
được thị trường biết đến 
và cũng được hội đồng 
đánh giá những điểm 
mạnh, điểm yếu để cơ sở 
biết để khắc phục và 
phát triển vững chắc phù 
hợp với nhu cầu của thị 
trường.” 
Các sản phẩm OCOP góp 
phần nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm của 
người dân, doanh nghiệp 
trong sản xuất, bảo đảm 
thương hiệu của sản 
phẩm OCOP cũng như 

quyền lợi của người tiêu 
dùng, doanh nghiệp. Qua 
đó, góp phần xây dựng 
nông thôn mới đi vào 
chiều sâu, hiệu quả. 
“Về cơ bản thì các sản 
phẩm OCOP đã có mặt 
trên thị trường, tuy 
nhiên để hoàn thành các 
tiêu chuẩn chất lượng 
theo các tiêu chuẩn sao 
thì đòi hỏi chủ thể đấy 
phải nghiên cứu kỹ hơn 
và hoàn thiện đặc biệt là 
các bộ hồ sơ theo đúng 
quy định rất chặt chẽ. 
Tỉnh Đắk Lắk đặt mục 
tiêu đến hết năm 2020 sẽ 
hoàn thiện, nâng cấp 27 
sản phẩm OCOP trong 
lĩnh vực nông nghiệp và 
dịch vụ, du lịch nông 
thôn hiện có của các địa 
phương; công 
nhận/chứng nhận một 
đến hai sản phẩm 5 sao 
cấp quốc gia, 10 đến 12 
sản phẩm 3 - 4 sao cấp 
tỉnh. Tỉnh Đắk Lắk phấn 
đấu có ít nhất từ 10 đến 
15 tổ chức kinh tế mới 
sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm thế mạnh hiện có 
của các địa phương tham 
gia Chương trình OCOP 
trong năm 2020 dưới 
dạng tổ hợp tác, hợp tác 
xã, doanh nghiệp. 

Hương Lý  
(VOV5) 

 
 

Sản phẩm OCOP bước đầu làm mới nông thôn           

tỉnh Đắk Lắk 
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Từ đầu năm 2020 đến nay, 

người dân trên địa bàn 
huyện Chi Lăng hiến hơn 
42.000 m2 đất; đóng góp 
hàng tỷ đồng và gần 
30.000 ngày công lao 
động để thực hiện các 
tiêu chí về hạ tầng; đối 
ứng hơn 3,7 tỷ đồng để 
thực hiện 12 mô hình 
sản xuất; đóng góp hơn 
1,2 tỷ đồng để xây dựng 
khu dân cư kiểu mẫu…Sự 
chung tay, góp sức của 
người dân đã góp phần 
không nhỏ vào việc từng 
bước hoàn thành các 
mục tiêu xây dựng nông 
thôn mới (NTM) trên địa 
bàn huyện. 
Để phát huy sức dân 
trong xây dựng NTM, 
công tác tuyên truyền, 
vận động luôn được 
UBND huyện quan tâm 
chỉ đạo triển khai thực 
hiện. Ông Vi Nông 
Trường, Chủ tịch UBND 
huyện Chi Lăng cho biết: 
Công tác tuyên truyền về 
xây dựng NTM trên địa 
bàn huyện được triển 
khai thường xuyên, liên 
tục, đặc biệt là tại các xã 
điểm NTM. Cùng với tổ 
chức các lớp đào tạo, tập 
huấn, các buổi tuyên 
truyền chuyên đề, UBND 
huyện còn phối hợp với 
các cơ quan liên quan tổ 
chức tuyên truyền lồng 
ghép về xây dựng NTM 

bằng nhiều hình thức 
như: tuyên truyền thông 
qua hội nghị, sinh hoạt, 
trên hệ thống loa truyền 
thanh, sổ tay, tờ rơi, pa 
nô, baner 
Từ đầu năm đến nay, 
toàn huyện tổ chức 8 hội 
nghị tuyên truyền về xây 
dựng NTM với trên 
1.000 lượt người tham 
dự; tổ chức tuyên truyền 
lồng ghép hàng trăm 
cuộc tại các thôn, bản. 
hoá, môi trường… 
Không chỉ ở xã điểm 
phấn đấu đạt chuẩn NTM 
năm 2020, các xã đã đạt 
chuẩn NTM từ những 
năm trước trên địa bàn 
huyện cũng tích cực 
đóng góp công sức, tiền 
của để tiếp tục củng cố, 
nâng cao chất lượng các 
tiêu chí. Nổi bật như xã 
Bằng Mạc. Năm 2017, xã 
được công nhận đạt 
chuẩn NTM và đang tiếp 
tục triển khai xây dựng 
khu dân cư kiểu mẫu, xã 
NTM nâng cao. Để thực 
hiện các nội dung này, từ 
đầu năm 2020 đến nay, 
bên cạnh  nguồn lực hỗ 
trợ của Nhà nước, Nhân 
dân trên địa bàn xã đã 
hiến hơn 1.200 m2 đất, 
đóng góp gần 500 ngày 
công lao động, phá dỡ 
hàng trăm mét tường rào 
để chung tay triển khai 
thực hiện. Đến nay, xã đã 

xây dựng được 2 khu 
dân cư kiểu mẫu và phấn 
đấu hết năm 2020, xã sẽ 
đạt 10/14 tiêu chí xã 
NTM nâng cao. 

 
Với sự chung sức của 
người dân, việc triển 
khai xây dựng NTM trên 
địa bàn huyện Chi Lăng 
tiếp tục đạt được những 
kết quả tích cực. Đến 
nay, bình quân mỗi xã 
trên địa bàn huyện đạt 
12,22 tiêu chí; xã điểm Y 
Tịch đạt 14/19 tiêu chí. 
Với tiến độ thực hiện 
như hiện nay, năm 2020, 
huyện Chi Lăng sẽ hoàn 
thành các mục tiêu xây 
dựng NTM đã đề ra 
(phấn đấu đưa xã Y Tịch 
đạt chuẩn nông thôn 
mới; bình quân đạt 13,37 
tiêu chí/xã) 

Tân An 
(Báo Lạng Sơn Online) 

 

 

 

 

 

Xây dựng nông thôn mới: Sức dân ở Chi Lăng 
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Qua 10 năm xây dựng 
nông thôn mới, huyện 
Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) 
đã gặt hái nhiều thành 
quả, 100% xã về đích. 
Tạo tiền đề vững chắc để 
xây dựng nông thôn mới 
nâng cao. 

 
Sau gần 10 năm thực 
hiện, với sự vào cuộc của 
cả hệ thống chính trị, sự 
hưởng ứng và tham gia 
tích cực của các tầng lớp 
nhân dân, cách làm sáng 
tạo và bước đi phù hợp, 
Chương trình xây dựng 
NTM của huyện Vĩnh 
Tường đã đạt được 
nhiều kết quả nổi bật. 
Từ nguồn vốn huy động 
trên 6.825 tỷ đồng, trong 
đó có hàng trăm tỷ đồng 
do nhân dân đóng góp, 
các địa phương đã nỗ lực 
hoàn thành 19 tiêu chí 
trong chương trình. Đến 
nay, 100% số xã trên địa 
bàn huyện Vĩnh Tường 
đã được UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc công nhận đạt 
chuẩn NTM. 
Thu nhập bình quân đầu 
người trên địa bàn 

huyện đạt hơn 46 triệu 
đồng/người/năm, tỷ le ̣  
ho ̣  nghèo đa chiều giảm 
còn 1,36% vào cuối năm 
2019 và không có nợ 
đọng xây dựng cơ bản 
trong xây dựng NTM. 
Theo kết quả lấy ý kiến 
sự hài lòng của người 
dân về Chương trình xây 
dựng NTM được Ủy ban 
MTTQ huyện thực hiện, 
có trên 97% các hộ được 
lấy ý kiến đồng tình với 
kết quả xây dựng NTM 
của huyện, đánh giá tất 
cả các tiêu chí đều đã đạt 
chuẩn. 
Nói về kinh nghiệm xây 
dựng NTM của huyện 
Vĩnh Tường, ông Nguyễn 
Bình Khiêm - Phó Chủ 
tịch UBND huyện chia sẻ, 
đến hết năm 2015, 
huyện có 9 xã về đích 
NTM và đến hết năm 
2019, huyện Vĩnh Tường 
có 26/26 xã về đích 
NTM. Có được điều này 
là do sự vào cuộc quyết 
liệt của cả hệ thống 
chính trị. 
 Do đó, trong suốt quá 
trình thực hiện phong 
trào xây dựng NTM đến 
nay, huyện luôn đề cao 
tính dân chủ, mỗi phong 
trào triển khai đều tham 
vấn người dân, để người 
dân tham gia ý kiến rồi 
đi đến quyết định. Đến 
nay, người dân trên địa 

bàn huyện đều hài lòng 
về kết quả xây dựng 
NTM, ngày càng phát huy 
vai trò chủ thể của mình, 
chung tay, góp sức vì sự 
phát triển bền vững của 
địa phương. 
Quyết tâm xây dựng 
nông thôn mới nâng cao 
Xác định xây dựng NTM 
là thường xuyên, liên tục, 
có điểm bắt đầu nhưng 
không có điểm kết thúc, 
sau khi cán đích NTM, 
nhiều xã trong huyện đã 
tập trung nâng chất 
lượng các tiêu chí, quyết 
tâm chinh phục NTM 
nâng cao, kiểu mẫu bằng 
những cách làm sáng tạo, 
trong đó, đặc biệt chú 
trọng tới sản xuất theo 
hướng nông nghiệp công 
nghệ cao và xây dựng 
môi trường nông thôn 
xanh - sạch - đẹp. 
Toàn huyện có 25 xã, thị 
trấn đăng ký triển khai 
mô hình trồng tuyến 
đường hoa trong năm 
2020 với tổng số 50 
tuyến; 100% xã, thị trấn 
đăng ký triển khai mô 
hình vẽ tranh cổ động 
trang trí, tuyên truyền về 
bảo vệ môi trường trên 
các bức tường tại các 
trục đường thôn, nhằm 
tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cho cộng đồng 
dân cư. 

Nam Khánh  
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

Về huyện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới 
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