
 

  

ĐIỂM BÁO  
Tuần 18 
 
 

MAY 2021 

  
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TRUNG ƯƠNG 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 



 
 

 
 
 
 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký 
Quyết định sô 668/QÐ-TTg ngày 
06/5/2021 công nhận huyện Ninh Hải 
(Ninh Thuận) đạt 
chuẩn nông thôn 
mới (NTM) năm 
2020. Phó Thủ 
tướng giao UBND 
tỉnh Ninh Thuận có 
trách nhiệm công bố 
và khen thưởng 
theo quy định, chỉ 
đạo huyện Ninh Hải 
tiếp tục duy trì và 
nâng cao chất lượng 
các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản 
xuất và môi trường để bảo đảm tính bền 
vững trong xây dựng NTM. 
Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay toàn 
huyện Ninh Hải có 8/8 xã đạt chuẩn NTM,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
diện mạo nông thôn của huyện có sự thay 
đổi rõ nét. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
tương đối ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển 

đổi tích cực; tổng giá trị 
sản xuất đạt 9.813 tỷ 
đồng, tăng 4,36 lần so 
với năm 2010. Hằng 
năm, bình quân huyện 
giải quyết việc làm cho 
hơn 3.200 người, tỷ lệ 
lao động qua đào tạo 
đạt 62,37%. Ðời sống 
vật chất, tinh thần 
người dân được nâng 
cao, thu nhập bình 

quân đầu người đạt hơn 43 triệu 
đồng/năm (gấp 4,2 lần so năm 2010); tỷ 
lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 
1,58% (giảm 6,02%),... 

Chí Kiên 
(Chinhphu.vn) 

 

Huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới 
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Chuyển đổi số, kinh tế số trong lĩnh vực 
nông nghiệp được xem là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng trong thực 
hiện đề án thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt 
chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 
2025. 
Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 
2019, kinh tế số được định nghĩa là 
toàn bộ hoạt động kinh tế dựa trên nền 
tảng số và những mô hình kinh doanh 
mới được tạo ra từ việc áp dụng công 
nghệ số và dữ liệu số. 
Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 

393/KH-
UBND ngày 

29/10/2020 
về chuyển đổi 
số tỉnh Hà Tĩnh 
giai đoạn 2021 
- 2025, định 
hướng đến 
năm 2030; 

trong đó, ngành nông nghiệp là một 
trong 6 lĩnh vực được ưu tiên. 
Hà Tĩnh sẽ tập trung vào phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao theo hướng 
chú trọng nông nghiệp thông minh, 
nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng 
nông nghiệp công nghệ số trong nền 
kinh tế. Tập trung xây dựng dữ liệu lớn 
của ngành như về đất đai, cây trồng, vật 
nuôi, thủy sản. 
Xây dựng mạng lưới quan sát, giám sát 
tích hợp trên không và mặt đất phục vụ 
các hoạt động nông nghiệp. Thúc đẩy 
cung cấp thông tin về môi trường, thời 
tiết, chất lượng đất đai để người nông 
dân nâng cao năng suất và chất lượng  
 

 
 
 
cây trồng, hỗ trợ, chia sẻ các thiết bị 
nông nghiệp qua các nền tảng số. 
Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa 
các quy trình sản xuất, kinh doanh; 
quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung 
ứng sản phẩm đảm bảo nhanh chóng, 
chính xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm. 
Đẩy mạnh phát triển thương mại điện 
tử trong nông nghiệp. 
Thực hiện chuyển đổi số trong công tác 
quản lý để có các chính sách, điều hành 
kịp thời phát triển nông nghiệp như dự 
báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy 
hoạch. 
Ông Trần Huy Oánh – Chánh Văn 
phòng NTM tỉnh cho biết, thời gian qua, 
Hà Tĩnh đã ứng dụng các tiến bộ KHCN 
vào sản xuất, phát triển kinh tế nông 
thôn, thể hiện rõ nét như: truy xuất 
nguồn gốc, xây dựng thương hiệu cho 
sản phẩm, phát triển thương mại điện 
tử… Đây là một trong những nội dung, 
tiền đề hình thành chuyển đổi số, kinh 
tế số góp phần thực hiện thành công Đề 
án thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn 
nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 
Với quyết tâm chính trị cao, Hà Tĩnh 
đặt mục tiêu đến năm 2030, chuyển đổi 
số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn 
tỉnh, đưa Hà Tĩnh trở thành 1 trong 15 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
có chỉ số cao nhất về Chính phủ số, kinh 
tế số của cả nước; hình thành và phát 
triển môi trường số an toàn, tiện ích, 
phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh 
doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng 
của người dân. 

Bá Tân 
(Baohatinh.vn) 

Hà Tĩnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, tạo đột phá xây 

dựng tỉnh nông thôn mới 
 



2 

 

 

 
 
 

Văn phòng Điều phối Chương trình xây 
dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội 
cho biết, đến hết quý I-2021, thành phố 
đã có 12/18 đơn vị cấp huyện được 
Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới. Huyện Phú Xuyên đã hoàn 
thành các tiêu chí, đang trình hồ sơ lên 
Trung ương xem xét công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới. Trong số 5 
huyện chưa “về đích”, thành phố đặt 
mục tiêu: Trong năm 2021, các huyện 
Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mê Linh và năm 
2022, các huyện Mỹ Đức, Ba Vì phải 
hoàn thành các tiêu chí để trình Trung 
ương xét công nhận huyện đạt chuẩn 
nông thôn mới. 
Tập trung huy động mọi nguồn lực 
Đưa Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mê Linh, Ba 
Vì, Mỹ Đức “về đích” nông thôn mới 
trước hết là nhiệm vụ, trách nhiệm của 
các địa phương. Nhận thức rõ điều đó, 
theo Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa 
Phạm Anh Tuấn, thời gian tới, huyện sẽ 
tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất 
để có thêm nguồn lực đầu tư. Huyện 
cũng đã chỉ đạo các địa phương triển 
khai xây dựng 38 nhà văn hóa thôn 
trong năm 2021. Tương tự, các huyện 
Chương Mỹ, Mê Linh, Ba Vì, Mỹ Đức 
đang nỗ lực khắc phục khó khăn, tập 
trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư 
xây dựng hạ tầng thiết yếu như: Hệ 
thống giao thông nông thôn, nhà văn 
hóa, trường học... 
Bên cạnh sự cố gắng của địa phương, Bí 
thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn 
Thắng kiến nghị thành phố hỗ trợ để 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án 
giao thông lớn, thành lập ban chỉ đạo  

 
 
 
hoặc tổ công tác giúp các huyện hoàn 
thành xây dựng nông thôn mới. Còn Bí 
thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh 
đề xuất thành phố hỗ trợ kinh phí cho 
những huyện khó khăn để xây dựng 
công trình hạ tầng thiết yếu. 
Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND 
thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền 
cho biết: Hà Nội đã xác định cụ thể lộ 
trình để Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mê Linh, 
Ba Vì, Mỹ Đức “về đích” nông thôn mới. 
Các huyện cần tập trung triển khai 
những dự án đã được phê duyệt bảo 
đảm đúng kế hoạch; đồng thời huy 
động tối đa nguồn lực xã hội hóa. 
Thành phố đang tiếp tục tính toán để 
cân đối các nguồn vốn hỗ trợ, trên tinh 
thần năm 2022 là đích cuối cùng để các 
huyện còn lại hoàn thành xây dựng 
nông thôn mới. Thành phố cũng đề 
nghị các quận và các huyện đã hoàn 
thành xây dựng nông thôn mới tiếp tục 
quan tâm hỗ trợ các huyện chưa hoàn 
thành mục tiêu này.  
Riêng với huyện Ba Vì, Phó Chủ tịch 
UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền 
thông tin: Thành phố đã giao Sở 
NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, 
ngành rà soát những tiêu chí chưa đạt, 
xác định nguồn vốn cần đầu tư. Theo 
đó, thành phố sẽ hỗ trợ huyện 100% 
nguồn vốn để hoàn thành xây dựng xã 
nông thôn mới. 

Nguyễn Mai 
(Báo Hà Nội  mới) 

 
 
 
 
 

Dồn lực “về đích” huyện nông thôn mới 
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Được xác định là 1 trong 3 phong trào 
lớn, trọng tâm của Hội, những năm qua, 
cán bộ, hội viên nông dân (HVND) tỉnh 
đã phát huy tốt vai trò chủ thể trong 
phong trào xây dựng nông thôn mới 
(NTM). Nhờ đó, bộ mặt nông thôn ngày 
càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh 
thần của nông dân từng bước nâng cao. 
Nông dân chung sức xây dựng nông 
thôn mới 
Nhờ hiệu quả công tác tuyên truyền, 
vận động ở các cấp Hội Nông dân 
(HND) huyện Lạc Thủy, từ năm 2010 
đến nay, HVND huyện đã hiến trên 
13.000 m2 đất các loại, đóng góp trên 
174.000 ngày công xây dựng NTM, góp 
phần làm cho bộ mặt nông thôn thêm 
khởi sắc, rút ngắn thời gian hoàn thành 
mục tiêu đạt chuẩn NTM của huyện Lạc 
Thủy.  
Tại huyện Lương Sơn, phát huy tốt vai 
trò nòng cốt trong công cuộc xây dựng 
NTM, với nhiều việc làm thiết thực, các 
cấp HND đã góp phần không nhỏ đưa 
huyện đạt chuẩn NTM đầu tiên của 
tỉnh.  
Phát huy tinh thần nòng cốt góp 
phần thay đổi bộ mặt nông thôn  
Thực hiện có hiệu quả phong trào nông 
dân chung sức xây dựng NTM, công tác 
tuyên truyền, vận động xây dựng NTM 
được đẩy mạnh ngay từ khi triển khai 
chương trình nhằm thay đổi nhận thức 
cho HVND. Các cấp ủy, chính quyền 
cũng tạo điều kiện cho các cấp Hội và 
HVND trực tiếp tham gia xây dựng, 
thực hiện các chương trình, dự án phát 
triển KT-XH, quy hoạch đất đai, xây 
dựng NTM ở địa phương. Nhờ đó,  

 
 
 
HVND phát huy tối đa nội lực, đóng góp 
ngày công, vật liệu, hiến đất xây dựng 
cơ sở hạ tầng nông thôn…  
Hiện, tổng dư nợ các ngân hàng do 
HND tỉnh quản lý đạt trên 3.550 tỷ 
đồng, cho trên 61.000 hộ vay vốn phát 
triển kinh tế. Qua đó, tạo điều kiện cho 
nông dân mở rộng quy mô, đổi mới tư 
duy sản xuất, góp phần hình thành và 
phát triển các mô hình trang trại, gia 
trại, xây dựng các tổ hợp tác, HTX, mô 
hình liên kết trong sản xuất, tiêu thụ 
nông sản. Hơn 10 năm qua, đã có gần 
250 tổ hợp 
tác, 73 HTX, 
87 chi, tổ hội 
nghề nghiệp 
được hướng 
dẫn thành 
lập.  
Đồng chí Lê Văn Thạch, Chủ tịch HND 
tỉnh đánh giá: Với gần 140.000 HVND 
thực sự là lực lượng hùng hậu, khẳng 
định được vai trò nòng cốt trong phong 
trào xây dựng NTM. Những năm qua, 
xác định được vai trò chủ thể của mình 
trong xây dựng NTM, cán bộ, HVND 
luôn sẵn sàng hy sinh những lợi ích cá 
nhân cho công cuộc chung. Nhờ đó, bộ 
mặt các vùng nông thôn ngày càng khởi 
sắc, đời sống vật chất, tinh thần của 
người nông dân từng bước nâng cao. 
Bà con nông dân tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; 
trực tiếp hiến công, hiến kế xây dựng 
NTM.  

Thu Hằng 
(Báo Hòa Bình Online) 

 

Khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng               

nông thôn mới 
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Để thực hiện mục tiêu chương trình 
xây dựng nông thôn mới (NTM) đề ra 
trong năm 2021, Nghệ An sẽ tiếp tục 
nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp 
ủy, chính quyền các cấp và người dân 
về vai trò, tầm quan trọng của chương 
trình, đồng thời, đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động để đưa chương 
trình được triển khai sâu rộng và thiết 
thực. 
Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 
280/411 xã đạt chuẩn NTM 
Theo Tỉnh ủy Nghệ An, giai đoạn 2010-
2020, chương trình 
xây dựng NTM trên địa 
bàn tỉnh luôn được sự 
quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo sâu sát, kịp thời 
của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền các cấp, 
sự vào cuộc tích cực 
của Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị 
- xã hội, đồng thời 
nhận được sự đồng tình hưởng ứng của 
nhân dân. 
Từ đây, nhận thức của cán bộ, đảng 
viên và người dân về xây dựng NTM 
được nâng cao. Vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng NTM được 
phát huy hiệu quả; thu nhập và đời 
sống của người dân vùng nông thôn 
ngày càng được cải thiện, diện mạo 
nông thôn có nhiều đổi mới rõ nét. 
Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 
280/411 xã đạt chuẩn NTM, chiếm  
 
 
 

 
 
 
68,13%, cao hơn bình quân cả nước; 2 
xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 898 thôn, 
bản thuộc các xã miền núi được công 
nhận đạt chuẩn NTM, bình quân toàn 
tỉnh đạt 16,52 tiêu chí/xã và không còn 
xã dưới 7 tiêu chí. 
Nỗ lực thực hiện mục tiêu trong năm 
2021 
Bên cạnh những kết quả đạt được, theo 
Tỉnh ủy Nghệ An, chương trình xây 
dựng NTM trên địa bàn tỉnh vẫn còn 
những khó khăn, hạn chế nhất định. 
Trong đó, công tác chỉ đạo ở một số địa 

phương chưa thật 
sự quyết liệt, việc 
tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức cho 
người dân chưa 
được thực hiện 
thường xuyên, chất 
lượng một số tiêu 
chí NTM tính bền 
vững không cao. Đi 
cùng với đó, tình 

hình thiên tai, dịch bệnh gia súc, gia 
cầm diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại 
dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến 
tiến độ triển khai và việc huy động 
nguồn lực thực hiện chương trình. 
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu 
quả chương trình xây dựng NTM theo 
hướng bền vững, góp phần thực hiện 
thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 
XIX, đồng thời, thực hiện mục tiêu năm 
2021 toàn tỉnh có thêm 20 xã đạt chuẩn 
NTM, 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 
xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 1-2 huyện 
đạt chuẩn NTM; 70 vườn chuẩn NTM 

Nghệ An: Nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng      

nông thôn mới 
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được công nhận, Nghệ An xác định 
nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần triển 
khai. 
Trong đó, các cấp ủy đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, 
đoàn thể tiếp tục quán triệt đẩy đủ, 
nghiêm túc các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước về Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới. Tiêu biểu như: Kết luận số 54-
KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính 
trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 
100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 
của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại 
kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, yêu 
cầu xây dựng và triển khai chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021-2025,…Đồng 
thời, xác định đây là nhiệm vụ chính trị 
quan trọng, thường xuyên, lâu dài 
nhằm huy động và phát huy sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và 
nhân dân cùng tham gia. 
Để thực hiện mục tiêu đề ra, trong năm 
2021, Nghệ An sẽ tiếp tục nâng cao hơn 
nữa nhận thức của cấp ủy, chính quyền 
các cấp và người dân về vai trò, trách 
nhiệm, tầm quan trọng của việc xây 
dựng NTM, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động để tiếp tục triển khai 
sâu rộng, thiết thực phong trào thi đua 
xây dựng NTM. 
Trong đó, huy động cả hệ thống chính 
trị cùng mọi người dân tham gia thực 
hiện chương trình. Với việc xem người 
dân là nhân tố trọng tâm, quyết định sự 
thành công của chương trình, vì vậy, 
phải luôn đảm bảo phương châm “dân 
biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng 

lợi”. Các huyện miền núi quan tâm xây 
dựng thôn, bản NTM; làng, bản văn hóa. 
Hướng tới các mục tiêu, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các địa 
phương bám sát nhiệm vụ năm 2021 
để tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn 
thành chỉ tiêu kế hoạch xây dựng NTM 
tỉnh giao. Đồng thời, nâng cao chất 
lượng các tiêu chí đối với xã, huyện đã 
đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thực hiện 
công khai các khoản đóng góp của 
người dân, tổ chức điều tra, đánh giá sự 
hài lòng của người dân đối với tiến độ 
và kết quả thực hiện chương trình. 
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 
lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, 
ngành, địa phương kịp thời giải quyết 
các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện 
để Mặt trận Tổ quốc triển khai cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh” đến 
các xã, phường và khu dân cư. Đi cùng 
với đó, thực hiện nghiêm túc việc công 
nhận hoặc đề nghị công nhận xã, huyện 
đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM 
kiểu mẫu đảm bảo thực chất. Đặc biệt, 
không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây 
dựng cơ bản trong xây dựng NTM; chú 
trọng đẩy mạnh công tác bảo vệ, xử lý 
môi trường, giao thông nông thôn, hạ 
tầng thương mại, dịch vụ văn hóa – thể 
thao. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu 
quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng 
NTM, đảm bảo đúng quy định, có trọng 
tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng 
phí; ưu tiên đầu tư cho các địa phương 
đăng ký hoàn thành xây dựng nông 
thôn mới năm 2021 để hỗ trợ phát 
triển sản xuất, bảo vệ môi trường và hạ 
tầng thiết yếu./. 

(dangcongsan.vn) 
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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). 
Quyết liệt ngay từ đầu năm 

 
Tạo nền tảng thực hiện Chương trình 
xây dựng NTM, từ cuối tháng 12/2020, 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban 
hành Nghị quyết về phương hướng 
năm 2021 với nhiệm vụ cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp gắn với xây dựng 
NTM, nâng cao chất lượng xây dựng 
NTM, phát triển sản phẩm OCOP gắn 
với du lịch, dịch vụ. 
HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về 
nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 
với nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực 
hiện Chương trình xây dựng NTM theo 
hướng xây dựng NTM nâng cao, NTM 
kiểu mẫu, đảm bảo thực chất, đi vào 
chiều sâu, lấy dân cư nông thôn làm 
chủ thể gắn liền với quá trình đô thị 
hóa, công nghiệp hóa. Thông qua nghị 
quyết phân bổ dự toán chi ngân sách 
tỉnh, năm 2021 tỉnh tiếp tục bố trí 200 
tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ Chương 
trình xây dựng NTM. Theo chỉ đạo của  

 
 
 
tỉnh, vốn ngân sách chỉ hỗ trợ cho 21 xã 
đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM 
kiểu mẫu trong kế hoạch. 
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. 
Lan tỏa rộng khắp 
Sau khi hoàn thành xây dựng NTM vào 
năm 2019, thị xã tập trung ngay vào 
việc củng cố, nâng cao chất lượng các 
tiêu chí, chỉ tiêu còn thiếu, yếu, đồng 
thời tiếp tục triển khai Chương trình 
xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM 
kiểu mẫu sâu rộng. Năm 2021, thị xã 
phấn đấu xây dựng 35 thôn, 186 vườn 
mẫu gắn với xây dựng đô thị văn minh. 

Xây dựng Nông thôn mới bền vững: Nền tảng cho       

giai đoạn mới 
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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 Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch 
UBND TX Quảng Yên, cho biết: Luôn 
xác định xây dựng NTM gắn liền với 
xây dựng đô thị văn minh, thị xã đã chỉ 
đạo các địa phương đề ra những giải 
pháp cụ thể, rõ từng đầu mục, công 
việc, phân công rõ người, rõ việc đối 
với từng tổ chức, thành viên. Đồng thời, 
yêu cầu các địa phương chú trọng phát 
huy hiệu quả của cơ sở hạ tầng hiện có, 
vào cuộc một cách quyết liệt với trách 
nhiệm cao nhất trong công tác vệ sinh 
môi trường; thường xuyên đôn đốc 
người dân chỉnh trang nhà cửa... để 
người dân vào cuộc, thực hiện và 
hưởng thụ. 
Không riêng Quảng Yên, phong trào 
xây dựng NTM đang tiếp tục lan tỏa 
khắp các huyện, thị xã, thành phố trên 
địa bàn tỉnh. Được biết, ngoài 2 xã theo 
kế hoạch của tỉnh là Đồng Sơn và Hòa 
Bình, thì TP Hạ Long đã đăng ký phấn 
đấu đưa xã Đồng Lâm đạt chuẩn NTM. 
Hiện thành phố tiếp tục dồn lực cho 
những xã cuối cùng về đích NTM. 
Trong đó, hoàn thiện tuyến đường nối 
xã, thôn, vùng sản xuất, triển khai mô 
hình phát triển sản xuất, như: Nuôi gà, 
trồng cây dược liệu... nâng cao thu 

nhập của người dân lên 53 triệu 
đồng/người/năm. 
Cùng với đó, toàn tỉnh đã có 17 xã đăng 
ký đạt chuẩn NTM nâng cao, như: 
Quảng Long (Hải Hà); Đại Bình (Đầm 
Hà); Phong Dụ (Tiên Yên)... 14 xã đăng 
ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, như: Dực 
Yên (Đầm Hà); Đồng Tiến (Cô Tô); 
Dương Huy (Cẩm Phả)... có 216 thôn, 
904 vườn và 8527 hộ đăng ký thôn, 
vườn, hộ gia đình kiểu mẫu. Như vậy, 
các xã đăng ký về đích NTM, NTM nâng 
cao, NTM kiểu mẫu đều vượt so với kế 
hoạch của tỉnh. Điều này đã khẳng định 
sức lan tỏa của Chương trình xây dựng 
NTM, sự quyết tâm của các địa phương 
và sự vào cuộc tích cực của người dân. 
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. 

Cao Quỳnh 
(Báo Quảng Ninh Online) 

 

 

 

 


