Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Hà Nam: Huyện Lý Nhân đạt chuẩn nông thôn mới và
đón nhận Huân chương Lao động
Phó Thủ tướng Trịnh
Đình Dũng dự Lễ công bố
Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ công
nhận huyện Lý Nhân,
tỉnh Hà Nam đạt chuẩn
nông thôn mới năm
2019 và đón nhận Huân
chương Lao động hạng
Nhất, hạng Ba.
Đến nay, tỉnh Hà Nam đã
có
100%
xã
đạt
chuẩn nông thôn mới;
100% đơn vị cấp huyện
đạt chuẩn và hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông
thôn mới. Cũng dịp này,
huyện Lý Nhân đón nhận
Huân chương Lao động
hạng Nhất về Kinh tế- xã
hội và HCLĐ hạng Ba về
thành tích trong xây
dựng nông thôn mới.
Phó Thủ tướng Trịnh
Đình Dũng nhấn mạnh,
Lý Nhân là huyện nằm ở
phía Đông của tỉnh Hà
Nam, có vị trí quan trọng
trong phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, quốc
phòng, an ninh của tỉnh
và vùng Đồng bằng Bắc
Bộ. Từ một huyện mang
đậm tính thuần nông,
độc canh cây lúa, Lý
Nhân đã nhanh chóng
phát triển, trở thành một
huyện năng động và giàu
tiềm năng phát triển
kinh tế - xã hội. Đến nay,
huyện Lý Nhân đã hoàn
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thành 100% các tiêu chí
xây dựng NTM.
Trong thời gian tới, Lý
Nhân phải phát triển
mạnh mẽ hơn để góp
phần đưa Hà Nam trở
thành một cực tăng
trưởng của vùng ĐB.Bắc
Bộ và vùng Thủ đô.

Lý Nhân nói riêng, trước
hết, phải tập trung tái
cấu trúc nền kinh tế gắn
với tiềm năng, lợi thế và
nhu cầu của thị trường
trong nước, quốc tế,
đồng thời xây dựng các
mô hình sản xuất kinh
doanh có hiệu quả kinh
tế cao để nhân rộng,
nhằm nâng cao quy mô,
chất lượng, hiệu quả và
sức cạnh tranh của nền
kinh tế.
Tỉnh phải rà soát, cập
nhật, bổ sung, lập mới
các quy hoạch, đặc biệt là
quy hoạch tỉnh, quy
hoạch đô thị, quy hoạch
xây dựng nông thôn, quy
hoạch hạ tầng. Trên cơ
sở quy hoạch, xây dựng
kế hoạch triển khai thực

hiện, trong đó tập trung
xây dựng kế hoạch trung
hạn 5 năm 2021- 2025,
lựa chọn các dự án ưu
tiên để tập trung đầu tư
trong giai đoạn mới.
Chú trọng bảo tồn và
phát triển các giá trị văn
hoá truyền thống. Tỉnh
Hà Nam nói chung và
huyện Lý Nhân nói riêng
xây dựng chính quyền
các cấp trong sạch, vững
mạnh, hiệu lực, hiệu quả,
gần dân, giải quyết
những nguyện vọng
chính đáng của người
dân, đảm bảo sự hài lòng
của người dân. Đảm bảo
an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội.
Tỉnh tiếp tục sự nghiệp
xây dựng nông thôn mới,
trong đó xác định rõ mục
tiêu số xã đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao
và NTM kiểu mẫu, số
huyện phấn đấu đạt
nông thôn mới nâng cao
và NTM kiểu mẫu theo
bộ tiêu chí quốc gia giai
đoạn 2021 - 2025, đưa
vào Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh khoá 2020 2025 để tổ chức thực
hiện có hiệu quả.
Trong đó, huyện Lý Nhân
cần đặt mục tiêu phấn
đấu đạt chuẩn nông thôn
mới nâng cao trong giai
đoạn 2021-2025.
(Báo Dân sinh)

Có đô thị thông minh, tất yếu phải có nông thôn thông minh
Thứ trưởng Bộ Nông
nghiệp và PTNT Trần
Thanh Nam cho rằng, có
đô thị thông minh tất yếu
phải có nông thôn thông
minh, đấy là quyền lợi
chính đáng người dân
nông thôn được hưởng.

Tại hội thảo Chuyển đổi
số và định hướng NTM
thông minh giai đoạn
2021 - 2025 do Bộ Nông
nghiệp và PTNT, Bộ
Thông tin và Truyền
thông đồng tổ chức, Thứ
trưởng Trần Thanh Nam
nhấn mạnh, việc ứng
dụng công nghệ thông
tin, công nghệ số vào xây
dựng NTM là chủ trương
đúng đắn.
Lưu ý, trong quá trình
triển khai ứng dụng công
nghệ số vào xây dựng
NTM cần phải làm rõ lộ
trình, ứng dụng ở lĩnh
vực gì, mức độ phổ cập
bao nhiêu %. Mục tiêu
cuối cùng vẫn phải đảm
bảo làm sao đại bộ phận
người dân nông thôn
được tiếp cận, hưởng thụ
và sử dụng công nghệ số
thông minh đó.
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Để có được kết quả xây
dựng NTM vượt mục tiêu
Chính phủ đề ra khi có
5.350 xã (chiếm trên
60% số xã của cả nước),
152 đơn vị cấp huyện
đạt chuẩn (chiếm 22,7%
số huyện), trong quá
trình triển khai Ban Chỉ
đạo Trung ương cũng
phải vừa làm vừa rút
kinh nghiệm để tìm được
mô hình ưu việt nhất.
Chương trình sẽ thu hút
được nhiều nguồn lực từ
Trung ương, địa phương,
doanh nghiệp và xã hội,
từ đó góp phần giúp khu
vực nông thôn ngày một
phát triển nhanh, bền
vững hơn”.
Ông Nguyễn Minh Tiến,
Cục trưởng, Chánh VP
Điều phối NTM Trung
ương cho biết, bên cạnh
những thành quả to lớn
đạt được trong quá trình
xây dựng nông thôn mới
trong hơn 10 năm qua,
hiện tại nông thôn Việt
Nam đang phải đối diện
với nhiều thách thức
truyền thống và phi
truyền thống.
Trong đó, ứng dụng công
nghệ thông tin, áp dụng
mạnh mẽ hơn nữa khoa
học, công nghệ, đặc biệt
là công nghệ số được coi
là giải pháp ưu việt giúp
khoảng cách, chất lượng
cuộc sống giữa nông
thôn và thành thị xích lại

gần nhau hơn. Đồng thời,
công nghệ sẽ góp phần
thúc đẩy nông thôn phát
triển đúng hướng.
Xuất phát từ thực tiễn
cuộc sống, Bộ NN-PTNT,
Bộ Thông tin và Truyền
thông cùng có ý tưởng
trình Chính phủ xây
dựng đề án đưa công
nghệ thông tin và chuyển
đổi số trở thành một
trong những tiêu chí xây
dựng NTM giai đoạn
2021 - 2025, trong đó
tập trung chủ yếu vào hạ
tầng kết nối, băng thông
rộng và dữ liệu nông
nghiệp, nông thôn.
Chương trình chuyển đổi
số cấp xã được đưa vào
chương trình xây dựng
NTM giai đoạn 20212025 phát huy hiệu quả
cần có sự ủng hộ, phối
hợp của lãnh đạo Trung
ương và địa phương.
Về thương mại điện tử,
xã NTM thông minh sẽ
nghiên cứu, xác định các
sản phẩm nông sản, mặt
hàng tiểu thủ công
nghiệp của địa phương
để quảng bá, tiếp thị và
bán hàng, đồng thời
hướng dẫn người dân
tạo tài khoản, viết bài
bán hàng trên nền tảng
các ứng dụng thanh toán
điện tử an toàn.
Nguyên Huân
(Báo Nông nghiệp Việt Nam)

Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới
Qua 10 năm thực hiện
Chương trình MTQG xây
dựng NTM, bộ mặt nông
thôn của tỉnh có nhiều
khởi sắc, kết cấu hạ tầng
KTXH ngày càng đồng
bộ, hoàn thiện theo
hướng hiện đại.

Từ xây dựng NTM gắn
với tái cơ cấu ngành
nông nghiệp đã thúc đẩy
cơ cấu nội bộ của ngành
chuyển dịch tích cực; đời
sống vật chất, tinh thần
của người dân khu vực
nông thôn không ngừng
được nâng cao. Ngành
nông nghiệp phát triển
theo hướng hiện đại, bền
vững, sản xuất hàng hóa
lớn, có năng suất, chất
lượng, khả năng cạnh
tranh cao.
Xây dựng NTM ở tỉnh
Hoà Bình không thể
thành công nếu không có
sự chung sức, đồng lòng
của người dân. Minh
chứng thuyết phục là
trong giai đoạn 2010 –
2019, toàn tỉnh đã huy
động nhân dân đóng góp
được 2.468,57 tỷ đồng,
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Đến hết năm 2019, toàn
tỉnh Hoà Bình đã có
88/191 xã đạt chuẩn
NTM, bằng 46% tổng số
xã. Bình quân đạt 15,1
tiêu chí/xã, tăng bình
quân 10,6 tiêu chí/xã so
với năm 2011; không
còn xã dưới 10 tiêu chí.
Đáng phấn khởi là nhiều
tiêu chí khó do cần
nguồn lực lớn đã được
nhiều xã nỗ lực đạt được,
như: đã có 112/191 xã
đạt tiêu chí về giao
thông; 178 xã đạt tiêu
chí thuỷ lợi; 100% xã đạt
tiêu chí về điện; 185 xã
đạt tiêu chí hạ tầng
thương mại; 97 xã đạt
tiêu chí về thu nhập; 128
xã đạt tiêu chí về tổ chức
sản xuất…
Sau khi thực hiện Nghị
quyết
số
830/NQUBTVQH14 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về
việc sắp xếp các đơn vị
hành chính cấp huyện,
cấp xã thuộc tỉnh Hòa
Bình. Năm 2018, TP Hòa
Bình là đơn vị hành
chính cấp huyện đầu tiên
của tỉnh được công nhận
hoàn thành nhiệm vụ xây
dựng NTM, vượt kế
hoạch trước hai năm.
Năm 2019, huyện Lương
Sơn về đích NTM, vượt
kế
hoạch
trước
một năm. Trong năm
2020, huyện Lạc Thủy

phấn đấu về đích xây
dựng NTM.
Nhằm giữ vững và phát
huy thành quả đạt được
của Chương trình xây
dựng NTM, trong giai
đoạn 2020 - 2025, Tỉnh
ủy, HĐND, UBND tỉnh
Hòa Bình chỉ đạo nâng
cao hơn nữa vai trò,
trách nhiệm của cấp ủy,
chính quyền các cấp,
nhất là vai trò người
đứng đầu. Hàng năm,
XDNTM phải trở thành
nhiệm vụ chính trị trọng
tâm của mỗi địa phương
và các sở, ban, ngành.
Xây dựng kế hoạch, lộ
trình tiếp tục thực hiện
xã đạt chuẩn NTM, khu
dân cư NTM kiểu mẫu và
vườn mẫu. Duy trì, nâng
cao chất lượng đơn vị
cấp huyện đạt chuẩn,
hoàn thành nhiệm vụ xây
dựng NTM, xã đạt chuẩn
NTM. Xây dựng lộ trình
phù hợp thực hiện xã đạt
chuẩn NTM nâng cao, xã
NTM kiểu mẫu... Tập
trung chỉ đạo phát triển
KTXH địa phương, nâng
cao đời sống vật chất,
tinh thần cho người dân,
từng bước thu hẹp
khoảng cách giữa nông
thôn và thành thị...
Nguyễn Mạnh Tuấn
(Báo Hòa Bình)

Quảng Ninh Hành trình 10 năm xây dựng
nông thôn mới và "trái ngọt" OCOP
Đã 10 năm kể từ ngày
Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh Quảng Ninh ban
hành Nghị quyết số 01NQ/TU về xây dựng
nông thôn mới (NTM)
giai đoạn 2010-2020.
Đây là Nghị quyết
chuyên đề đầu tiên trong
một nhiệm kỳ mới thể
hiện sự quan tâm đặc
biệt của cấp ủy, chính
quyền với nông nghiệp nông dân - nông thôn.

Vạn sự khởi đầu nan
Nghị quyết đã xác định
xây dựng NTM là nhiệm
vụ trọng yếu của cả hệ
thống chính trị và toàn
xã hội. Chủ thể chính xây
dựng NTM là nông dân;
xây dựng NTM được
thực hiện theo phương
châm dựa vào nội lực
của cộng đồng dân cư, vì
vậy mọi việc phải được
dân biết, dân bàn, dân
làm và dân hưởng thụ.
Để đưa Nghị quyết vào
cuộc sống, Quảng Ninh
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đã có nhiều cách làm
sáng tạo. Trong đó, tỉnh
đã tạo ra một chương
trình mới, bài bản, hiệu
quả đó là chương trình
"Tỉnh Quảng Ninh – Mỗi
xã, phường một sản
phẩm" (gọi tắt là OCOP).
Chương trình đã thực sự
góp phần nâng cao thu
nhập cho người dân,
thay đổi tư duy sản xuất,
từng bước hình thành
sản xuất hàng hóa. Song
hơn hết, từ những thành
công của Quảng Ninh,
chương trình đã lan tỏa
ra cả nước.
Chương trình OCOP
được thực hiện dựa trên
3 nguyên tắc cơ bản đó
là: Hành động địa
phương, hướng đến toàn
cầu; tự lực, tự tin và sáng
tạo; đào tạo nguồn nhân
lực. Do vậy, chương trình
OCOP được thiết kế để
các chủ thể sản xuất (từ
cá thể, hộ sản xuất, Tổ
hợp tác, HTX, doanh
nghiệp) có sự chủ động
về ý tưởng sản phẩm, xác
định thị trường, chủ
động sản xuất, chế biến,
tiêu thụ. Nhà nước đóng
vai trò tạo sân chơi, hỗ
trợ chính sách, xúc tiến
thương mại.
"Trái ngọt" OCOP
Do đó, Quảng Ninh tiếp
tục đưa chương trình

OCOP với bước chuyển
mới từ "lượng" sang
"chất".Các doanh nghiệp,
HTX, cơ sở sản xuất chủ
động tìm tòi, nghiên cứu,
áp dụng giải pháp nâng
cao chất lượng, đa dạng
hóa chủng loại, chuyên
nghiệp hóa sản phẩm.
Qua 10 năm xây dựng
NTM của Quảng Ninh đã
gặt hái được nhiều thành
tựu đáng tự hào. Xác
định xây dựng NTM "Chỉ
có điểm khởi đầu, không
có điểm kết thúc", giai
đoạn tới, tỉnh Quảng
Ninh tiếp tục hướng tới
nâng cao hiệu quả phát
triển kinh tế nông thôn,
trong đó, lấy sản xuất
nông nghiệp sạch và an
toàn sinh học, thân thiện
với môi trường làm nền
tảng gắn với phát triển
công nghiệp, dịch vụ
nông thôn và phù hợp
với quá trình đô thị hóa
hướng tới sản xuất nông
nghiệp hữu cơ; tiếp tục
đầu tư nâng cao hiệu quả
thực hiện Chương trình
OCOP; đẩy mạnh công
tác giữ gìn, bảo vệ môi
trường để xây dựng NTM
bền vững; tiếp tục đột
phá, sáng tạo những cách
làm và hướng đi mới.
Nguyễn Quý
(Báo Dân Việt)

HTX kiểu mới ở Gia Lai-Xây dựng thương hiệu sản phẩm
gắn với xây dựng Nông thôn mới
Chiếm gần 80% tổng số
HTX trên địa bàn tỉnh,
hiện số lượng HTX nông
nghiệp tại Gia Lai là 229
HTX, trong đó 212 HTX
đang hoạt động và đều
theo mô hình HTX kiểu
mới sau chuyển đổi theo
Luật HTX năm 2012.
Thực tế cho thấy dù vẫn
còn gặp không ít khó
khăn; tuy nhiên không ít
HTX nông nghiệp đã bắt
đầu với những hướng đi
mới bằng việc dần tiếp
cận ứng dụng khoa học
kỹ thuật, công nghệ cao
trong sản xuất và chế
biến để nâng cao năng
suất, chất lượng sản
phẩm hàng hóa, tăng
hiệu quả kinh tế. Đặc biệt
nhiều HTX đã chú trọng
việc xây dựng thương
hiệu sản phẩm gắn với
Chương trình MTQG xây
dựng Nông thôn mới

Hướng đến mục tiêu
nâng tầm sản phẩm, giải
pháp được HTX Nông
lâm nghiệp Hoài Trương,
huyện Chư Sê chọn đó là
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chế biến tinh để sản
phẩm có thể cạnh tranh
trên thị trường. Theo đó,
ngoài 11 thành viên
chính thức, HTX đã thực
hiện liên kết theo chuỗi
giá trị với 18 thành viên
liên kết trong sản xuất,
chế biến các sản phẩm
của HTX; đồng thời đẩy
nhanh việc đăng ký bảo
hộ độc quyền về Thương
hiệu Hoài Trương đối với
các sản phẩm và đã được
Cục Sở hữu trí tuệ chấp
nhận; xây dựng trang
Web, xây dựng quy trình
sử dụng chữ ký số và hóa
đơn điện tử; xây dựng
mã Truy xuất nguồn gốc
QR Code… Đặc biệt hơn
50 ha các loại cây trồng
như cà phê, sa chi, dược
liệu… để cung cấp cho
sản xuất, chế biến các
sản phẩm của HTX cũng
đã được cấp Giấy chứng
nhận Quy trình thực
hành nông nghiệp tốt tại
Việt Nam. Đây được xem
là tiền đề quan trọng để
HTX xây dựng thương
hiệu sản phẩm nông
nghiệp hữu cơ, đáp ứng
nhu cầu của thị trường
hiện nay.
Không ít HTX trên địa
bàn tỉnh Gia Lai ra đời
trong bối cảnh cả nước
thực hiện Chương trình
MTQG xây dựng NTM để

thực hiện tiêu chí số 13.
Và với xu hướng chung
cả thế giới đang hướng
đến đó là sức khỏe và
môi trường, HTX Nông
nghiệp và Dịch vụ Nam
Yang, huyện Đak Đoa
cũng không nằm ngoài
vòng quay đó khi chọn
sản xuất nông nghiệp
theo hướng hữu cơ và
liên kết các thành viên
để thực hiện sản xuất
nông nghiệp sạch với
quy mô tập trung, tạo
vùng nguyên liệu lớn,
nâng cao giá trị nông sản
Gia Lai nói riêng và Việt
Nam nói chung.
Chủ trương, chính sách
khuyến khích đổi mới
HTX nông nghiệp đã
được triển khai và phát
huy tác dụng; và với sự
nhạy bén của chính các
HTX đã tạo sự phát triển
cho các HTX nông nghiệp
kiểu mới với mục tiêu:
Cũng cố, nâng cao hiệu
quả hoạt động HTX gắn
với xây dựng nông thôn
mới và tái cơ cấu ngành
nông nghiệp; hướng đến
xây dựng và phát triển
mô hình HTX nhanh và
bền vững./.
Mỹ Tiến - X.Huy - R’Piên
(Đài PTTH Gia Lai)

Điểm sáng xây dựng nông thôn mới ở huyện Tiên Phước
Sau thời gian nỗ lực triển
khai thực hiện, năm
2019 xã Tiên Châu
(huyện Tiên Phước)
được UBND tỉnh Quảng
Nam công nhận xã đạt
chuẩn nông thôn mới
(NTM), diện mạo làng
quê ngày càng khởi sắc.

Thông qua công tác vận
động của chính quyền và
Hội Cựu chiến binh
(CCB) xã, CCB Nguyễn
Vĩnh Siêu (ở thôn Hội An,
xã Tiên Châu) đầu tư xây
dựng mô hình vườn nhà
xanh, sạch, đẹp, hiệu quả.
Với khu vườn rộng hơn
5.000m2, anh Siêu đưa
vào trồng gần 400 cây
lòn bon, xen kẽ cây dó
bầu. Xung quanh vườn
trồng hàng chục cây sưa
cùng với cây riềng, đinh
lăng. Khu đất trũng thấp
trước nhà được bố trí
trồng dừa xiêm. Nhờ đa
dạng các loại cây trồng
nên dù chỉ mới hơn 1/3
số cây lòn bon cho quả
nhưng khu vườn cũng
tạo cho gia đình anh
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nguồn thu nhập bình
quân hơn 100 triệu
đồng/năm.
Đáng ghi nhận là anh
Siêu đã chịu khó nghiên
cứu và tích cực hưởng
ứng Đề án 548 của
huyện về phát triển kinh
tế vườn, kinh tế trang
trại, du lịch sinh thái
mang đặc trưng vùng
trung du xứ Quảng bằng
việc đầu tư chất bờ đá
giữ đất quanh vườn, xây
dựng ngõ chè tàu, cổng
đá... “Nhận thấy chương
trình xây dựng nông
thôn mới khá thiết thực,
giúp người dân cải thiện
đời sống về mọi mặt nên
gia đình tôi tích cực
hưởng ứng thực hiện”.
Không riêng anh Siêu,
được sự hỗ trợ, khuyến
khích của Nhà nước,
nhiều hộ dân trên địa
bàn xã Tiên Châu phát
huy lợi thế về kinh tế
vườn và loại cây trồng
đặc sản (cây lòn bon),
mạnh dạn đầu tư cải tạo
vườn đưa vào trồng các
loại cây có giá trị kinh tế
cao. Đến nay, nhân dân
đã cải tạo, chỉnh trang
được 80ha vườn xanh,
hiệu quả. Trong đó, diện
tích cây lòn bon chiếm
hơn 130ha, cho sản
lượng bình quân 80
tấn/năm, trị giá khoảng
2 tỷ đồng.

Cùng với đó, nhân dân
trong xã còn trồng hơn
60ha cây ăn quả khác
như măng cụt, sầu riêng,
bưởi, thanh trà, tiêu Tiên
Phước và trồng hơn
600ha rừng. Địa phương
còn tạo điều kiện phát
triển 162 cơ sở sản xuất
công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp, thương mại
dịch vụ, xây dựng mới 3
hợp tác xã liên kết, liên
doanh tiêu thụ nông
sản… Đến nay, thu nhập
bình quân đầu người
trên địa bàn xã đạt hơn
38 triệu đồng.
Đáng chú ý, nhiều hộ dân
ở Tiên Châu còn tự
nguyện hiến đất, chung
tay với chính quyền xây
dựng cơ sở hạ tầng
khang trang. Tổng giá trị
tài sản, tiền mặt nhân
dân đóng góp trong 5
năm (2016 - 2020) hơn
14,6 tỷ đồng, chiếm hơn
14% tổng nguồn lực huy
động cho xây dựng NTM
của địa phương.
Phạm Hoàng
(Báo Quảng Nam Online)

Ninh Bình: Thi đua xây dựng Nông thôn mới
Xác định xây dựng NTM
là chương trình dài hơi,
có điểm khởi đầu, không
có điểm kết thúc, Chính
quyền và nhân dân Ninh
Bình luôn nỗ lực không
ngừng đẩy mạnh thi đua
để nâng cao chất lượng
các tiêu chí NTM và xây
dựng NTM kiểu mẫu,
hướng đến mục tiêu
người dân được hưởng
ấm no, hạnh phúc.

Thực hiện Chương trình
MTQG xây dựng Nông
thôn mới (NTM), các cấp,
ngành và các địa phương
trong tỉnh Ninh Bình đã
tập trung huy động
nguồn lực, ưu tiên bố trí
ngân sách cho xây dựng
NTM và sử dụng hợp lý
nguồn vốn, lồng ghép
nguồn vốn của các
chương trình, dự án để
triển khai nhiều nội dung
có hiệu quả.
Đặc biệt, phong trào xây
dựng nông thôn mới đã
lan tỏa rộng khắp, thu
8

hút được sự hưởng ứng,
tham gia tích cực của các
tầng lớp nhân dân bằng
những việc làm thiết
thực, cụ thể.
“Nhận thấy xây dựng
NTM không chỉ là việc
của các cấp ủy đảng,
chính quyền địa phương
mà còn là trách nhiệm
của người dân. Việc hiến
đất làm đường giao
thông nông thôn, các
công trình phúc lợi sẽ
tạo thuận lợi cho sinh
hoạt của nhân dân, thúc
đẩy giao lưu văn hóa,
giao thương hàng hóa,
phát triển kinh tế, văn
hóa xã hội, cải thiện đời
sống người dân, giúp
người dân giảm nghèo.
Từ sự chung sức, đồng
lòng của người dân, hệ
thống cơ sở hạ tầng
được đầu tư đồng bộ đáp
ứng yêu cầu phát triển
kinh tế – xã hội, kinh tế
khởi sắc, đời sống vật
chất, tinh thần của người
dân được nâng lên và
giúp Yên Thành đạt
chuẩn NTM năm 2019.
Theo thống kê, trong
những năm qua, các tổ
chức, doanh nghiệp, các
nhà hảo tâm và nhân dân
đã ủng hộ, đóp góp số
tiền trên 670 tỷ đồng và
hơn 450.000 ngày công,
hiến trên 1.185ha đất và
di chuyển hàng nghìn

công trình khác để đầu
tư xây dựng các công
trình kết cấu hạ tầng
nông thôn từng bước
đồng bộ, hiện đại. Các
doanh nghiệp trong và
ngoài tỉnh cũng nhiệt
tình tham gia, đóng góp
tích cực giúp các địa
phương xây dựng NTM,
tiêu biểu như: Công ty Cổ
phần đầu tư xây dựng
Thành Thắng Group,
huyện Gia Viễn đã hỗ trợ
cho xã Gia Thanh, huyện
Gia Viễn xây dựng NTM
với tổng giá trị hỗ trợ là
42 tỷ đồng; Doanh
nghiệp tư nhân Trường
Lộc, huyện Hoa Lư đã hỗ
trợ xây chợ Trường Yên
với tổng giá trị hỗ trợ là
13,1 tỷ đồng; Doanh
nghiệp tư nhân Mạnh
Hùng, huyện Kim Sơn hỗ
trợ xây dựng đường giao
thông nông thôn xã Ân
Hòa với tổng giá trị là 7
tỷ đồng…
(MEKONG- ASEAN)

Phú Yên: Hợp tác xã góp phần xây dựng NTM
vùng miền núi
Những kết quả đạt được
sau quá trình kiện toàn
đổi mới kinh tế tập thể
vùng miền núi đã hỗ trợ
một phần giúp các địa
phương
triển
khai
Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới. Bởi
các HTX hoạt động
không chỉ hoàn thành
tiêu chí 13 về hình thức
sản xuất mà còn đẩy
nhanh việc thực hiện các
tiêu chí khác.

Hoàn thành tiêu chí 13
Ông Nay Y Blung, Bí thư
Huyện ủy Sơn Hòa, cho
biết: Để các xã hoàn
thành tiêu chí 13, từ năm
2018 đến nay, địa
phương thành lập thêm
4 HTX gồm HTX Nông
lâm nghiệp và dịch vụ
Hợp Tiến (xã Sơn Định),
HTX Thương mại và dịch
vụ Lương Sơn (xã Sơn
Xuân), HTX Nông nghiệp
và dịch vụ BB (xã Sơn
Long), HTX Quản lý thủy
nông Sơn Hòa (xã Suối
Bạc).
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Từ đây đã góp phần đưa
2 xã Sơn Định và Sơn
Xuân đạt NTM. Hiện địa
phương có 4 xã đạt
chuẩn NTM, phấn đấu tới
cuối năm 2020 thêm 2 xã
NTM nữa. Mục tiêu tới
cuối năm nay, địa
phương thành lập thêm
2 HTX lâm nghiệp ở xã
Phước Tân và xã Sơn Hội
như một bước chuẩn bị
cho các xã trong quá
trình xây dựng NTM.
Theo Ban chỉ đạo các
Chương trình mục tiêu
quốc gia của tỉnh, hiện
toàn tỉnh có 71/83 xã
hoàn thành tiêu chí 13 về
hình thức sản xuất hiệu
quả, trong đó vùng miền
núi có 34/45 xã. Số xã về
đích NTM ở vùng này là
18 xã, tăng 10 xã so với
năm 2017.
Còn nhiều thách thức
Từ năm 2018 đến nay, 3
huyện miền núi Sơn Hòa,
Sông Hinh, Đồng Xuân,
số HTX tăng từ 17 HTX
lên 24 HTX. Trong đó,
huyện Sơn Hòa thành lập
mới 4 HTX, Sông Hinh 2
HTX và Đồng Xuân 1
HTX. Cơ hội đầu tiên mà
chương trình NTM mang
lại cho các HTX đó là hỗ
trợ vốn giúp các HTX
hoàn thiện hạ tầng cơ sở,
đẩy mạnh sản xuất…

Theo ông Nguyễn Dư,
Giám đốc HTX Sản xuất
kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Xuân Phước
(huyện Đồng Xuân), năm
2018, từ nguồn vốn phát
triển ngành nghề nông
thôn thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia
xây dựng NTM, HTX
được hỗ trợ 90 triệu
đồng (tương đương 50%
vốn) để mua 1 máy ép
đậu phộng công nghiệp
và 1 máy bóc vỏ đậu
phộng. Nhờ đó đến nay,
HTX xây dựng thành
công sản phẩm dầu đậu
phộng mang thương hiệu
HTX.
“Thời gian qua, đơn vị
cùng với Sở NN-PTNT,
Sở Công thương… hỗ trợ
xây dựng mô hình thí
điểm chuỗi liên kết sản
xuất tại các HTX, trong
đó có cả các HTX ở vùng
miền núi. Từ đó góp
phần đưa khoa học kỹ
thuật và công nghệ vào
sản xuất, thay đổi hình
thức sản xuất cũ đã lạc
hậu, tạo cơ hội cho nông
sản của vùng miền núi
tiếp cận rộng hơn với thị
trường, từng bước củng
cố lòng tin của người dân
vào mô hình HTX kiểu
mới...”, ông Lam nói.
(Báo Phú Yên)

Tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí 17, Tiêu chí
Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng NTM
Ngày 24/9, tại 2 xã
Hương Trạch và Hương
Xuân,
UBND
huyện
Hương Khê phối hợp với
Chi cục bảo vệ môi
trường Hà Tĩnh tổ chức
tập huấn hướng dẫn
thực hiện tiêu chí 17,
tiêu chí Môi trường và
An toàn thực phẩm trong
Chương trình MTQG về
xây dựng Nông thôn
mới(NTM).

môi trường và An toàn
thực phẩm; Hướng dẫn
thu gom, phân loại, xử lí
chất thải rắn sinh hoạt;

thêm, thực hiện có hiệu
quả hơn về công tác bảo
vệ môi trường, an toàn
thực phẩm trong cuộc
sống con người tại hộ gia
đình và địa bàn dân cư
thuộc khu vực nông
thôn. Theo kế hoạch, đợt
tập huấn này sẽ triển
khai tại 5 xã, gồm xã
Hương Trạch và nhóm xã
phấn về đích NTM trong
năm nay, là Hương Xuân,
Hương Bình, Lộc Yên và
Hương Giang.
Minh Xuân- Hải Đàn
(CTTĐT huyện Hương Khê)

Tại chương trình tập
huấn, các đại biểu được
tiếp thu những nội dung
cơ bản các quy định liên
quan đến tiêu chí số 17
về Môi trường và An
toàn thực phẩm trong Bộ
tiêu chí Quốc gia về xây
dựng NTM như: Các cách
thức trong bảo vệ môi
trường; Giải pháp bảo vệ
môi trường nông thôn;
Những hướng dẫn thực
hiện tiêu chí số 17 về
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Những tác hại của xử lí
chất thải không hợp vệ
sinh; Cách phân loại, thu
gom và xử lí rác thải sinh
hoạt; Một số hướng dẫn
thu gom và xử lí rác thải
sinh hoạt tại hộ gia đình;
Thành lập các tổ thu gom
rác thải, các tổ tự quản;
Hướng dẫn công tác xử lí
chất thải chăn nuôi;
Hướng dẫn xây dựng nhà
tiêu, nhà tắm, bể chứa
nước sinh hoạt hợp vệ
sinh; Cách làm bể lọc
nước giếng khoan đơn
giản và hiệu quả…
Đây là những nội dung
cơ bản, cần thiết mà mỗi
cán bộ, các hội đoàn thể,
người dân được hiểu

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
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