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Tính đến đầu quý II-2021, tỉnh Thanh 
Hóa đã có 25 xã nông thôn mới (NTM) 
nâng cao, chiếm 5,35% tổng số xã xây 
dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Là sự phát 
triển lên một tầm cao mới của xã đạt 
chuẩn NTM, ngoài phát triển hệ thống 
hạ tầng, yêu cầu đặt ra cho các xã NTM 
nâng cao là phải nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần cho người dân. Phát 
triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho 
người dân trở thành mục tiêu quan 
trọng để các xã phấn đấu thực hiện. 
Ngoài các mô hình sản xuất trong lĩnh 
vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
và ngành nghề nông thôn, nhiều xã 

NTM nâng 
cao đã 

thành 
công trong 
kêu gọi 
thành lập 
hoặc thu 

hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn để 
tạo thêm việc làm và thu nhập cho 
người dân. Xã Hoằng Đồng (Hoằng 
Hóa) hiện có 15 doanh nghiệp hoạt 
động, trong đó có Công ty CP Dụng cụ 
thể thao Delta đang giải quyết việc làm 
cho 3.000 lao động. Cách đó không xa, 
xã Hoằng Lộc cùng huyện cũng có 13 
doanh nghiệp đang hoạt động, giải 
quyết việc làm cho hàng trăm lao động. 
Tại huyện Thọ Xuân, xã Xuân Bái cũng 
thu hút được công ty may mặc quy mô 
lớn, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 
lao động của xã và các địa phương lân 
cận. Từ đó, tỷ lệ lao động nông nghiệp 
ở các xã được  
 

 
 
 
chuyển dịch dần sang lĩnh vực công 
nghiệp và dịch vụ. Nhờ các doanh 
nghiệp về hoạt động, nhiều xã thuần 
nông trước kia, nay đã có trên dưới cả 
nghìn người được tuyển làm công nhân 
với thu nhập cao hơn hàng chục lần làm 
ruộng trước kia.  
Với riêng 14 xã mới được công nhận 
đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 
2020 và đầu năm 2021, thu nhập bình 
quân đầu người đều tăng từ 1,7 đến 2,5 
lần so với thời điểm đạt chuẩn NTM. 
Đơn cử như xã Hoằng Đồng (Hoằng 
Hóa) tăng 2,5 lần (từ 22 triệu đồng năm 
2013 lên 56,26 triệu đồng), xã Đồng 
Tiến (Triệu Sơn) tăng 2,5 lần (từ 19 
triệu đồng năm 2015 lên 48,78 triệu 
đồng), xã Thành Hưng (Thạch Thành) 
tăng 2,4 lần (từ 24 triệu đồng năm 
2015 lên 58,3 triệu đồng), xã Vĩnh Tiến 
(Vĩnh Lộc) tăng 2,3 lần (từ 21,5 triệu 
đồng năm 2014 lên 49,79 triệu đồng)... 
Nhiều địa phương khi đạt chuẩn NTM 
nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 
1% và đang tiếp tục giảm, như các xã 
Thành Hưng (Thạch Thành), Minh Tân 
(Vĩnh Lộc), Xuân Bái và Tây Hồ (Thọ 
Xuân). 
Qua khảo sát, các xã NTM nâng cao trên 
địa bàn tỉnh tính đến thời điểm này đều 
phát triển tốt các mô hình sản xuất. Sau 
khi đạt chuẩn NTM nâng cao, nhiều địa 
phương tiếp tục phấn đấu xây dựng xã 
NTM kiểu mẫu, mà ở đó, tiêu chí sản 
xuất, nâng cao thu nhập cho người dân 
được xem là nền tảng, là đòn bẩy để 
thực hiện những tiêu chí còn lại. 

Lê Đồng 
(Baothanhhoa.vn) 

Phát triển tiêu chí sản xuất tại các xã nông thôn         

mới nâng cao 
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Để góp phần cùng địa phương hoàn 
thiện cơ sở hạ tầng, nâng tỷ lệ số xã đạt 
chuẩn nông thôn mới, ngành điện Đắk 
Lắk đã yêu cầu các đơn vị quản lý vận 
hành tiếp tục phối hợp, nỗ lực hoàn 
thành tiêu chí số 4 về điện. Từ chủ 
trương đó, được sự quan tâm của Công 
ty Điện lực Đắk Lắk trong bố trí nguồn 
vốn, Điện lực Krông Bông đồng hành 
cùng xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông 
hoàn thành các mục tiêu, góp phần giúp 
xã được công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới trong tháng 4/2021. 
Qua gần 10 năm thực hiện chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới, 
cơ sở hạ tầng trên địa bàn đã từng bước 
được đầu tư cải thiện, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, 
trường học, trạm y tế được xây dựng, 
đảm bảo nhu cầu sản xuất, phục vụ dân 
sinh. Sản xuất phát triển dẫn theo 
hướng hàng hóa, gắn sản xuất với chế 
biến và thị trường tiêu thụ. An ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày 
càng được củng cố và cảnh quan, môi 
trường nông thôn dần được cải thiện. 
Trong quý I/2021, Điện lực Krông 
Bông đã đẩy nhanh tiến độ các công tác 
đầu tư xây dựng lưới điện tại xã Hoà 
Sơn, hoàn thành các công trình xây 
dựng cơ bản của giai đoạn 2016-2020 
với khối lượng: 1,2km đường dây 
trung áp; xây dựng mới 05 TBA để san 
tải; kéo thêm 4,4km đường dây hạ áp 
để đưa điện đến những khu vực dân cư 
đang sử điện dùng chung công tơ tổng 
và những khu vực chưa có điện, đảm  
 

 
 
 
bảo cấp điện trực tiếp đến 100% hộ 
dân. 
Huyện Krông Bông cũng thực hiện 
chương trình “Thắp sáng đường quê” 
bằng nguồn vốn xây dựng nông thôn 
mới, sự đóng góp của người dân địa 
phương và một phần kinh phí, nhân 
công do PC Đắk Lắk hỗ trợ tại một số 
tuyến đường. 
Đến nay, hầu hết các tuyến đường liên 
thôn trên địa bàn huyện đã đầu tư xây 
dựng hệ thống điện chiếu sáng nông 
thôn với 
hơn 1.300 
bóng đèn, 
112km 
đường dây 
điện. 
Trong đó, 
Chi đoàn 
Điện lực 
Krông Bông đã tình nguyện xung kích 
tham gia cùng với địa phương đảm 
nhận khảo sát, thiết kế và đấu nối, lắp 
đặt đèn, hệ thống đo đếm, kéo dây…tại 
các tuyến đường của các xã Hoà Sơn, 
Hoà Tân, Yang Reh, Cưkty. Có điện 
đường, những làng quê của huyện 
Krông Bông về đêm đã được thắp sáng, 
đời sống văn hóa khởi sắc, an ninh trật 
tự được đảm bảo. 
Sau khi xã Hòa Sơn được công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới, huyện Krông 
Bông tiếp tục thực hiện Đề án về đích 
nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 
với thứ tự ưu tiên xã Hoà Thành, Khuê 
Ngọc Điền, Hoà Lễ, Yang Mao.  

Hầu Tỷ  
(Báo Công thương)  

Ngành điện Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới 
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UBND tỉnh Lai 
Châu vừa công 
nhận xã biên giới 
Huổi Luông 
(huyện Phong 
Thổ) đạt chuẩn 
nông thôn mới 
(NTM) năm 2020. 
Trong 10 năm, xã 
biên giới Huổi 
Luông huy động 
các nguồn lực 
được trên 287 tỷ đồng để thực hiện các 
mục tiêu chương trình xây dựng NTM; 
vận động người dân hiến đất xây dựng 
cơ sở hạ tầng được trên 30.000m2 đất, 
đóng góp 20.614 ngày công lao động để 
xây dựng các tuyến đường giao thông, 
nhà văn hóa và nhà lớp học, hiện xã 
không còn nhà tạm, nhà dột nát... 
Hiện xã biên giới Huổi Luông có 76,116 
km giao thông nông thôn được cứng 
hóa, 21/21 bản có đường trục bản 
được cứng hóa bằng bê tông đi lại 
thuận tiện; 13 công trình thủy lợi với 
tổng chiều dài là 26km; 100% bản có 
điện lưới quốc gia đạt; tỷ lệ hộ được sử 
dụng điện thường xuyên, an toàn từ các 
nguồn đạt 98,36%; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

100% bản đã có nhà 
văn hóa phục vụ sinh 
hoạt cộng đồng; 100% 
bản đã được công 
nhận bản văn hóa; 
100% hộ gia đình kinh 
doanh thực phẩm tuân 
thủ các quy định về 
đảm bảo an toàn thực 
phẩm... 
Theo ông Hoàng A Dọ 
- Chủ tịch UBND xã 

Huổi Luông, để nâng cao chất lượng các 
tiêu chí đã đạt, thời gian tới Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân trong xã tập 
trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
thực hiện các Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn xã; 
các chương trình mục tiêu quốc gia về 
giảm nghèo, an sinh xã hội, y tế, giáo 
dục, đào tạo, văn hóa thông tin và 
truyền thông, nước sinh hoạt và vệ sinh 
môi trường nông thôn... 

Hải Đăng  
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xã biên giới Huổi Luông về đích nông thôn mới 

 

https://nongnghiep.vn/xa-bien-gioi-huoi-luong-tag134402/
https://nongnghiep.vn/xa-bien-gioi-huoi-luong-tag134402/
https://nongnghiep.vn/xa-bien-gioi-huoi-luong-tag134402/
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Với quyết tâm nỗ lực của toàn Đảng bộ 
TP Bạc Liêu và các xã cùng chung tay 
thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến 
nay, xã Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông và 
Hiệp Thành hoàn thành 19/19 tiêu chí 
nông thôn mới. 
Diện mạo nông thôn khởi sắc 
TP Bạc Liêu xác định để xây dựng nông 
thôn mới (NTM), cần huy động nguồn 
lực đầu tư cho phát triển hạ tầng kinh 
tế - xã hội đồng bộ, phù hợp với tiến 
trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn. Hàng năm, TP 

Bạc Liêu 
quan tâm xây 
dựng và tổ 
chức triển 
khai thực 
hiện có hiệu 
quả kế hoạch 
phát triển 
sản xuất 

hàng hóa chủ lực của xã, cơ cấu lại sản 
xuất phù hợp với điều kiện biến đổi khí 
hậu và thực tiễn của địa phương, gắn 
với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
thôn. Trong đó, huy động tối đa mọi 
nguồn lực để phát triển sản xuất nông 
nghiệp, thủy sản,… 
Ngoài vấn đề tạo việc làm, nâng cao thu 
nhập cho người dân vùng nông thôn, 
TP Bạc Liêu còn đẩy mạnh phát triển 
kinh tế, quan tâm đầu tư các dự án của 
nông dân, hỗ trợ vay vốn sản xuất, 
nhằm khôi phục và đẩy mạnh sản xuất  
trong Nhân dân. Bên cạnh phát triển 
sản xuất, TP cũng phối hợp với các đơn 
vị làm tốt công tác dạy nghề, tạo việc  
 

 
 
 
làm, phát triển các hình thức tổ chức 
sản xuất, nâng cao thu nhập cho người  
lao động với mức bình quân đầu người 
đạt trên 60 triệu đồng/năm. 
Đặc biệt, nâng cao nhận thức của từng 
cán bộ, đảng viên và Nhân dân về 
Chương trình MTQG xây dựng NTM. 
Khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng 
tạo và đồng thuận của Nhân dân để tạo 
động lực to lớn, chung tay thực hiện để 
các xã đạt tiêu chí NTM nâng cao, NTM 
kiểu mẫu. 
Đời sống nhân dân được cải thiện và 
nâng lên 
“TP Bạc Liêu đặt mục tiêu trong năm 
2021, Hiệp Thành và Vĩnh Trạch sẽ 
được công nhận xã NTM nâng cao và 
Vĩnh Trạch Đông sẽ được công nhận xã 
NTM nâng cao vào năm 2022; chọn 
Hiệp Thành làm xã điểm để thực hiện 
xây dựng NTM kiểu mẫu (dự kiến hoàn 
thành vào năm 2022); xã Vĩnh Trạch và 
Vĩnh Trạch Đông đạt tiêu chí xã NTM 
kiểu mẫu vào năm 2024; Phấn đấu đến 
cuối năm 2025, xã Hiệp Thành đạt tiêu 
chí đô thị loại IV, thành phường Hiệp 
Thành”  
Với kết quả xây dựng NTM, đến nay 
nhìn chung diện mạo nông thôn ở các 
xã đã có bước chuyển biến, nhiều mô 
hình sản xuất đạt hiệu quả làm thay đổi 
được diện mạo nông thôn, kinh tế địa 
phương có bước phát triển đáng kể, 
đời sống nhân dân được cải thiện và 
nâng lên. 

Trọng Nghĩa  
(Báo Pháp luật Việt Nam) 

 
 

Thành phố Bạc Liêu khơi dậy sức dân hoàn thành xây dựng 

nông thôn mới 
 



6 

 

 

 
 
 

Sau 10 năm kể từ ngày thực hiện 
Chương trình mục tiêu Quốc gia 
(MTQG) về xây dựng nông thôn mới 
(NTM), xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa (Gia 
Lai) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM 
vào cuối năm 2020. Đặc biệt, người dân 
đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát 
triển kinh tế, nâng cao đời sống, đóng 
góp tích cực vào việc xây dựng NTM 
của địa phương 
Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn 
mới, cấp ủy đảng, chính quyền xác định 

rõ mục tiêu 
cốt lõi là nâng 
cao đời sống 
vật chất và 
tinh thần cho 
người dân. 
Theo đó, xã 
đã tập trung 

vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, 
cách làm để xây dựng những mô hình 
kinh tế mới, chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu 
nhập. Đồng thời, tập trung mọi nguồn 
lực của Chương trình 135; Chương 
trình 30a; Dự án giảm nghèo khu vực 
Tây Nguyên; Chương trình MTQG về 
xây dựng NTM,... để hỗ trợ, giúp đỡ 
người dân vươn lên thoát nghèo. 
Hiện nay, xã Ia Mrơn đã xây dựng được 
các mô hình sản xuất như phát triển 
vùng trồng sắn cao sản năng suất cao,  
vùng trồng lúa nước 2 vụ. Ngoài ra, xã 
còn có 2 mô hình: Liên kết trồng mía 
với Nhà máy đường Ayun Pa và liên kết  
sản xuất thuốc lá với Công ty sản xuất 
thuốc lá Kim Ngọc. Nguồn kinh phí từ 
các chương trình, dự án hỗ trợ phát  

 
 
 
triển sản xuất và chăn nuôi đã góp 
phần cải thiện đời sống, ổn định kinh tế 
cho các hộ gia đình, từng bước xóa đói, 
giảm nghèo bền vững. 
 Hiện nay, thu nhập bình quân đầu 
người đạt hơn 
41triệuđồng/người/nămTỷ lệ hộ 
nghèo tính đến cuối năm 2020 là 
4,06%. 
Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên 
truyền, vận động nên quá trình xây 
dựng NTM ở địa phương được người 
dân đồng tình, ủng hộ. Theo đó, người 
dân đã đóng góp hàng trăm triệu  
đồng cùng với nguồn lực xã hội hóa 
khác giúp xã Ia Mrơn thay đổi diện mạo 
mới. Đến nay, đường từ xã đến trung 
tâm huyện được nhựa hóa, bê tông hóa 
đạt 100%; đường trục thôn, làng được 
cứng hóa, đạt 83,1%; toàn xã có hơn 
70% hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa 
nước sinh hoạt hợp vệ sinh và bảo đảm 
3 sạch. Rác thải được thu gom và xử lý 
đúng nơi quy định; 100% thôn, làng có 
nhà văn hóa và khu thể thao; tỷ lệ 
người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 
hơn 85%; tình hình an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
Trong thời gian tới, xã Ia Mrơn sẽ tiếp 
tục phấn đấu duy trì và nâng cao chất 
lượng các tiêu chí đã đạt. Xây dựng xã 
NTM phù hợp với từng giai đoạn phát 
triển tại địa phương và tích cực nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần cho 
người dân. 

Thùy Dung 
(Báo Dân tộc và Phát triển) 

 
 
 

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để về đích nông thôn mới 

https://baodantoc.vn/khi-vai-tro-chu-the-duoc-phat-huy-trong-xay-dung-ntm-1618460311764.htm
https://baodantoc.vn/khi-vai-tro-chu-the-duoc-phat-huy-trong-xay-dung-ntm-1618460311764.htm
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Ban hành các nghị quyết, xây dựng kế 
hoạch triển khai với mục tiêu cụ thể, 
kiện toàn lại Ban Chỉ đạo, đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phát triển sản 
phẩm OCOP... đó là những hoạt động cụ 
thể từ tỉnh đến địa phương đã và đang 
quyết liệt triển khai nhằm thực hiện 
hiệu quả Chương trình xây dựng nông 
thôn mới (NTM). 
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành 
kế hoạch năm 2021 với 6 nhóm mục 
tiêu, trong đó phấn đấu có thêm ít nhất 
6 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn 
NTM nâng cao, 7 xã đạt chuẩn NTM 
kiểu mẫu, nâng tổng số toàn tỉnh lên 
thành 97/98 xã đạt chuẩn, không còn 
xã dưới 17 tiêu chí. Các huyện Đầm Hà, 
Hải Hà công nhận đạt chuẩn NTM, nâng 
lên thành 9 đơn vị cấp huyên đạt 
chuẩn/hoàn thành Chương trình xây 
dựng NTM. 
Tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa 
phương rà soát hiện trạng xây dựng 
NTM, từ đó xây dựng kế hoạch, đăng ký 
chỉ tiêu, đề ra giải pháp cụ thể. Trong 
đó, tiếp tục tập trung nâng cấp các tiêu 
chí NTM theo hướng thực chất, làm từ 
nhà ra ngõ, từ thôn đến xã, thông qua 
triển khai xã NTM nâng cao, xã NTM 
kiểu mẫu, thôn đạt chuẩn NTM, vườn 
đạt chuẩn NTM và hộ mẫu. Đồng thời, 
tập trung phát triển sản xuất, nâng cao 
thu nhập, góp phần giảm nghèo thông 
qua chương trình OCOP. 
Căn cứ kế hoạch này, ngay từ đầu năm 
các xã tập trung xây dựng kế hoạch của  
 
 

 
 
 
 
địa phương mình, gắn với thực hiện 
mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát  
triển kinh tế. Các địa phương tiếp tục 
huy động mọi nguồn lực xã hội, tiếp tục 
khơi dậy và phát huy tính tích cực, vai 
trò chủ thể của nhân dân trong xây 
dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 
Đồng thời, tập trung vào các tiêu chí 
đạt thấp, như: Môi trường, hạ tầng giao 
thông, chỉnh trang vườn, nhà cửa... 
Ông Vũ 
Thành Long, 
Trưởng Ban 
Xây dựng 
NTM tỉnh, 
cho biết: 
Thời gian tới, 
Ban tiếp tục 
hoàn thiện 
Đề án thực hiện Chương trình xây dựng 
NTM giai đoạn 2021-2025, tổ chức 
cuộc thi tuyến đường NTM kiểu mẫu, tổ 
chức kiểm tra kết quả sử dụng vốn năm 
2020. Bên cạnh đó, Ban kiến nghị đẩy 
nhanh tiến độ bố trí vốn thực hiện 
chương trình, đôn đốc huyện Bình Liêu 
và TP Hạ Long đảm bảo tiến độ lập hồ 
sơ, hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ 
công nhận NTM, tập trung thực hiện 
giải pháp nâng chất các chỉ tiêu, tiêu 
chí, tiếp tục triển mô hình kinh tế hiệu 
quả... từ đó, đảm bảo xây dựng NTM 
bền vững, thực chất và đi vào chiều sâu. 

(Quangninh.gov.vn) 

 
 
 
 

Quảng Ninh: Xây dựng Nông thôn mới bền vững - Nền 

tảng cho giai đoạn mới 
 



8 

 

 

 
 
 

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có quyết định 
về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu 
tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh 
bố trí đối ứng thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới, kế hoạch năm 2021. 
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, tổng kinh phí 
được bố trí là 180 tỷ đồng. Trong đó, 
vốn bố trí cho các dự án quyết toán, 
hoàn thành và chuyển tiếp gần 9,9 tỷ 
đồng; bố trí khen thưởng cho các xã đạt 
chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 
2020 là 10 tỷ đồng; bố trí cho các dự án 

khởi công 
mới trên 
160 tỷ đồng. 

Ban 
Chỉ đạo các 

chương 
trình MTQG 

tỉnh Đắk Lắk 
cho biết, 
nguồn lực 

thực hiện Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới năm 2021 dự kiến 
khoảng 5.580 tỷ đồng. 
Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước 980 
tỷ đồng (nguồn ngân sách Trung ương 
490 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa 
phương 490 tỷ đồng); vốn huy động 
240 tỷ đồng; vốn lồng ghép 1.960 tỷ 
đồng; vốn tín dụng 2.400 tỷ đồng. 
Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu giữ 
vững chất lượng các xã đạt chuẩn nông 
thôn mới, lũy kế có 71 xã đạt chuẩn 
(đạt tỷ lệ 46,7%); 6 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao; số tiêu chí đạt bình 
quân chung là 16 tiêu chí/xã; không 
còn xã dưới 7 TC. 

 
 
 
Sau 10 năm thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới, Đắk Lắk đã đạt được những thành 
tựu đáng khích lệ.  
Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 66 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đạt 17 
- 18 tiêu chí, 13 xã đạt 15 - 16 tiêu chí, 
16 xã đạt 13 - 14 tiêu chí, 39 xã đạt 10 
- 12 tiêu chí, 7 xã đạt 5 - 9 tiêu chí. 
Chương trình nông thôn mới đã làm 
thay đổi nhận thức của đa số người dân 
tỉnh Đắk Lắk, khích lệ tinh thần nhiệt 
huyết tham gia đóng góp sức người, 
sức của để xây dựng quê hương. Đồng 
thời, người dân đã có sự chủ động, xác 
định rõ lợi ích và trách nhiệm của mình 
với cộng đồng. 
Đặc biệt, diện mạo vùng nông thôn của 
Đắk Lắk đã có nhiều khởi sắc. Những 
tuyến giao thông được đầu tư nâng cấp, 
cơ sở vật chất khang trang, đời sống 
người dân ngày càng được nâng cao… 
Tất cả đã làm nên một gam màu sáng 
trong bức tranh nông thôn ở vùng đất 
này.  
Trong giai đoạn tiếp theo, Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
Đắk Lắk tiếp tục xác định: Nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn là chiến lược, 
nông thôn mới là căn bản; tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp cùng với thực hiện 
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm là 
then chốt; người nông dân là chủ thể.  

Ngô Linh 
(Vietnam.net) 

 

 

 

Đắk Lắk: 180 tỷ đồng vốn bố trí đối ứng xây dựng   

nông thôn mới 2021 
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Sớm hoàn thành xây dựng nông thôn 
mới (NTM), các cấp ủy, chính quyền, 
nhân dân tỉnh Nam Định đang tiếp tục 
nỗ lực phấn đấu xây dựng NTM nâng 
cao, kiểu mẫu. Một lần nữa, các tổ chức 
đảng đảm nhận vai trò “hạt nhân” khơi 
dậy nội lực toàn dân, toàn hệ thống 
chính trị thực hiện thành công nhiệm 
vụ chính trị quan trọng này.  

 
Tạo sự đồng thuận 
Trong xây dựng NTM nâng cao ở Nam 
Định có một điểm thuận lợi rất đáng 
nói, đó là truyền thống văn hiến và hiếu 
học. Chương trình xây dựng NTM ở 
huyện Xuân Trường cũng vậy, khi nhận 
thức của một bộ phận dân cư và cán bộ, 
đảng viên thay đổi cũng là lúc tìm ra 
hướng giải quyết. “Điểm nghẽn” lớn 
nhất là tiêu chí về giáo dục, cụ thể là 
những tiêu chuẩn về nhà chức năng, 
thư viện, phòng máy tính, phòng thí 
nghiệm dường như đã vượt quá sự 
đóng góp của phụ huynh học sinh. Các 
địa phương đã huy động thành công sự 
đóng góp, hỗ trợ tích cực của nhiều con 
em làm ăn xa quê và doanh nghiệp địa 
phương.  
 

 
 
 
Thực tế 10 năm xây dựng NTM của 
Nam Định cho thấy công tác tuyên 
truyền, vận động góp phần quan trọng 
vào kết quả xây dựng NTM. Hiện nay, 
hầu hết xã NTM ở Nam Định có hoạt 
động tuyên truyền phong phú, từ các 
trang cộng đồng (fanpage), vi-đê-ô clip 
giới thiệu quê hương trên không gian 
mạng cho tới nhiều tác phẩm nghệ 
thuật như thơ, ca, vũ, kịch ngợi ca quê 
hương. Tất cả đã mang lại hiệu ứng, 
tăng thêm tình cảm gắn bó với quê nhà, 
nơi chôn nhau cắt rốn qua nhiều thế hệ. 
Tình cảm đó khiến người dân sống tại 
địa phương thêm tự tin vững bước, 
người làm ăn xa nhà thêm gắn bó với 
quê hương, dòng họ trong quá trình 
xây dựng NTM. 
Những kinh nghiệm thực tiễn 
Đến nay, cấp ủy, chính quyền và người 
dân Nam Định nhận thức rõ từ NTM 
cho đến NTM nâng cao cần có sự phát 
triển về chất, nhất là những tiêu chí 
nâng cao về chất lượng cuộc sống. Câu 
chuyện tại nhiều địa phương đạt NTM 
ở tỉnh Nam Định nhưng chưa thể đăng 
ký NTM nâng cao vì thiếu OCOP là sự 
trăn trở chung của cấp ủy, chính quyền 
và người dân sở tại. Có thể lấy thí dụ từ 
huyện Giao Thủy, đây là địa phương 
nông nghiệp phát triển với những cánh 
đồng đạt 500 triệu đồng/ha/năm và 
đang từng bước xây dựng NTM nâng 
cao. Được biết toàn huyện đang phấn 
đấu thành huyện NTM kiểu mẫu trước 
năm 2023. Mục tiêu thì lớn nhưng hết 
năm 2020, huyện mới có 6 sản phẩm 
OCOP. Thực tế có nhiều xã trên địa bàn 
huyện muốn đăng ký xây dựng NTM 

Xây dựng nông thôn mới Nam Định 
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nâng cao nhưng vẫn còn đang lấn cấn 
vì thiếu “tiêu chí OCOP” này. Trăn trở 
hơn khi nhìn sang bên các huyện sát 
cạnh là Hải Hậu và Trực Ninh cũng có 
đến 27 và 9 sản phẩm OCOP. Huyện 
Giao Thủy từng rất “mạnh tay” đầu tư 
cho các xã đạt NTM nâng cao, 500 triệu 
đồng mỗi xã. Với các chủ thể OCOP 
cũng được treo thưởng 10 triệu 
đồng/sản phẩm… song dường như 
người dân vẫn chưa mặn mà. Lý do là 
quy trình thực hiện OCOP khá phức tạp 
với nhiều tiêu chí, tiêu chuẩn trên một 
sản phẩm đã khiến một bộ phận chủ 
thể chưa mạnh dạn đăng ký tham gia 
OCOP.  
Để giải quyết vấn đề trên, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND huyện Giao Thủy 
Cao Thành Nam trao đổi: Giữa tháng 4 
vừa qua, HĐND huyện đã thông qua đề 
án khuyến khích phát triển sản phẩm 
OCOP. Theo đề án, việc phát triển OCOP 
sẽ được thực hiện bài bản, từ cán bộ 
cho đến chủ thể, cùng với các cơ chế hỗ 
trợ chủ thể từ tài chính cho đến tiếp thị, 
quảng bá. Huyện đã chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị hỗ trợ giới thiệu sản phẩm 
OCOP tại các cửa hàng nông sản uy tín 
của huyện. Mời chuyên gia, mở lớp tập 
huấn, tư vấn cho các chủ thể đăng ký 
sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện. Từ 
những biện pháp và lộ trình tích cực 
đó, hiện toàn huyện đã có 80 chủ thể 
đăng ký 91 sản phẩm OCOP. Nhiều 
đảng viên đã gương mẫu  đi  đầu trong 
xây dựng NTM, giờ lại tiên phong đi 
đầu trong xây dựng NTM nâng cao, 
trong đó có việc tìm tòi, sáng tạo phát 
triển sản phẩm OCOP. Ở Giao Thủy, để 
xây dựng thương hiệu một sản phẩm 
OCOP không hề đơn giản, không chỉ cần 
có nhiệt huyết mà còn cần đến nhiều 

kiến thức chuyên môn chuyên sâu. 
Chúng tôi cũng được nghe đến nhiều 
tấm gương đảng viên mày mò làm sản 
phẩm OCOP, có sức truyền cảm hứng 
rất lớn trong nhân dân.  
Bên cạnh đó, trong công tác xây dựng 
Đảng, từ nhiều năm qua Nam Định đã 
chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức có 
trình độ lý luận, có năng lực chuyên 
môn cao. Đội ngũ cán bộ cũng dần được 
trẻ hóa. Công tác kiểm tra, giám sát, gắn 
trách nhiệm của người đứng đầu với 
kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 
được đề cao. Vai trò, trách nhiệm của 
các chi bộ đảng đối với công cuộc xây 
dựng xóm, tổ dân phố kiểu mẫu được 
nâng lên rõ rệt. Mặt khác, thực tế Nam 
Định cũng đang đặt ra vấn đề phối hợp 
“bốn nhà”: Nhà nước, nhà doanh 
nghiệp, nhà khoa học và nhà nông 
trong tiến trình quy hoạch, tổ chức sản 
xuất, quản lý chất lượng và tiêu thụ sản 
phẩm trong chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi, xây dựng thương hiệu 
và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 
nhằm nâng cao năng suất lao động và 
cải thiện  đời sống, tạo việc làm cho 
nông dân.  
Nam Định là tỉnh về đích NTM sớm 
trong cả nước. Từ những kinh nghiệm 
thực tiễn quý báu, được vận dụng sáng 
tạo, thực hiện hiệu quả, phù hợp với 
điều kiện địa phương, tin rằng cấp ủy 
các cấp tỉnh Nam Định sẽ thực hiện 
thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh với quyết tâm và khí thế của thắng 
lợi. 

Đông Hà và Trần Khánh  
(Báo Nhân dân Online) 

 

 


