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Phó Thủ tướng Chính phủ 
Lê Minh Khái đã ký Quyết 
định số 987/QĐ-TTg ngày 
23/6/2021 công nhận 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh 
Bạc Liêu hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới năm 2020.\ 
 
UBND tỉnh Bạc Liêu có 
trách nhiệm công bố và 
khen thưởng theo quy 
định, chỉ đạo thành phố Bạc Liêu tiếp tục 
duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu 
chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và 
môi trường để đảm bảo tính bền vững 
trong xây dựng nông thôn mới. 
Thành phố Bạc Liêu đã tăng cường tổ 
chức tuyên truyền sâu rộng đến các đơn 
vị ban, ngành và mọi tầng lớp nhân dân 
trên địa bàn cùng chung tay thực hiện xây 
dựng nông thôn mới. Đến nay, 3 xã thuộc 
thành phố Bạc Liêu: Xã Vĩnh Trạch, Vĩnh 
Trạch Đông và Hiệp Thành đã hoàn thành 
19/19 tiêu chí nông thôn mới. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thời gian tới (giai 
đoạn 2020-2025), 
TP. Bạc Liêu tiếp tục 
giữ vững các tiêu 
chí xã nông thôn 
mới và nâng cao 
chất lượng các tiêu 
chí; phấn đấu 3/3 
xã nêu trên đạt “Xã 
nông thôn mới kiểu 
mẫu”. 
Đồng thời, nâng giá 

trị sản xuất nông nghiệp bình quân lên 
600 triệu đồng/ha/năm (trong đó, nuôi 
tôm công nghệ cao là 1.450 triệu 
đồng/ha/năm; nuôi tôm công nghiệp 
khoản 800 triệu đồng/ha/năm; trồng lúa 
khoản 120 triệu đồng/ha/năm; trồng rau 
màu 300 triệu đồng/ha/năm)… 

Chí Kiên 
(Chinhphu.vn) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thành phố Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng              

nông thôn mới 
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UBND huyện, đến nay toàn huyện đã công 
nhận 4 sản phẩm cấp tỉnh (4 sản phẩm 03 
sao gồm: Khoai sọ xã Phì Nhừ, bí xanh Tìa 
Dình, lạc đỏ Na Son, thịt lợn sấy khô). 

 
Để thực hiện tốt chương trình này, ngày 
31/12/2019 UBND huyện ban hành 
Quyết định số 3514/QĐ-UBND về việc 
phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm huyện Điện Biên Đông, giai 
đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 
2030. Mục tiêu của Đề án nhằm khai thác 
các lợi thế sẵn có tại địa phương để phát 
triển đa dạng hóa, nâng cao chất lượng 
sản phẩm nông lâm, thủy sản, dược liệu, 
sản phẩm phi nông nghiệp gắn với du lịch 
sinh thái nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo 
hướng phát triển các loại hình kinh tế 
hợp tác, kinh tế tư nhân nhằm phát triển 
kinh tế khu vực nông thôn trong Chương 
trình xây dựng nông thôn mới.  
Ngay từ khi triẻn khai Chương triǹh 
OCOP, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo 
và tổ chức thành lập bộ máy chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện Chương trình từ cấp 

huyện đến cấp xã; giao nhiệm vụ cho các 
phòng, ban liên quan hướng dẫn các địa 
phương, chủ thể sản xuất kinh doanh 
triển khai thực hiện theo chu trình OCOP. 
Đến ngày 06/4/2021 đã có 06 sản phẩm 
tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm 
cấp huyện (trong năm 2019 và năm 
2020). Đã công nhận 04 sản phẩm cấp 
tỉnh (4 sản phẩm 03 sao gồm Khoai sọ xá 
Phì Nhừ, bí xanh Tìa Dình, lạc đỏ Na Son, 
thịt lợn sấy khô). 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, 
thời gian tới huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện Chương trình OCOP nhằm khai 
thác các lợi thế so sánh về điều kiện tự 
nhiên để phát triển đa dạng hóa, nâng cao 
chất lượng sản phẩm khoai sọ xã Phì Nhừ 
và bí xanh xã Tìa Dình. Từ đầu năm 2021 
UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban 
chuyên môn rà soát, vận động các hộ dân 
đăng ký tham gia trồng, phát triển diện 
tích cây bí xanh, khoai sọ kết quả cụ thể 
như sau: Cây khoai sọ xã Phì Nhừ. 
Để việc tiêu thụ các sản phẩm OCOP tốt 
hơn, huyện cũng có đề xuất, kiến nghị với 
Trung tâm xúc tiến thương mại, Sở Công 
thương hỗ trợ, tư vấn cho huyện, các 
doanh nghiệp, HTX trong việc xúc tiến 
thương mại, kết nối cung cầu cho các sản 
phẩm OCOP trên địa bàn huyện ra thị 
trường trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, 
hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, các 
doanh nghiệp, HTX quan tâm ký liên kết 
chuỗi thu mua sản phẩm cho nhân dân. 

Thanh Tuấn  
(Báo Làng nghề Việt Nam) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên): Hiệu quả từ 

chương trình OCOP 
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Tập hợp sức dân là một trong những “con 
đường” đưa Nam Định cán đích trong xây 
dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 
2019. Đây cũng là sức mạnh nội sinh để 
Nam Định tiếp tục thực hiện thắng lợi 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. 

 
Phong trào nhân dân chung sức xây dựng 
NTM đã lan tỏa và phát triển mạnh mẽ 
trong toàn tỉnh Nam Định. Trong gần 
3.200 tỷ đồng toàn tỉnh Nam Định huy 
động thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng NTM năm 2020 thì 
nhân dân đóng góp khoảng 350 tỷ đồng. 
Đặc biệt, với sự chỉ đạo quyết liệt của 
tỉnh, sự chủ động huy động nguồn lực của 
các địa phương và tự nguyện đóng góp 
của người dân, đến nay, Nam Định không 
còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây 
dựng NTM và không có đơn thư trái 
chiều của nhân dân về sự đóng góp chung 
tay xây dựng NTM. 
Nhờ vậy, thu nhập bình quân theo đầu 
người khu vực nông thôn của tỉnh đạt 
hơn 52 triệu đồng/người/năm (năm 
2020); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,7% 
(năm 2016) xuống còn gần 1% 
(năm 2020). 
Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân 
Giai đoạn 2020-2025, trong thực hiện 
Chương trình MTQG về xây dựng NTM 
nâng cao, kiểu mẫu, Nam Định phấn đấu 
đến hết năm 2020, toàn tỉnh có từ 25% số 

xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 
mô hình NTM kiểu mẫu. Năm 2025 có ít 
nhất 50% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn 
NTM nâng cao; 25% số xã, thị trấn trở lên 
đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 50% số 
huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. 
Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã 
tập trung xác định rõ nhiệm vụ, phát huy 
vai trò của các tổ chức trong tuyên 
truyền, vận động, tập hợp nhân dân 
như: Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực 
tuyên truyền, vận động nhân dân phát 
huy quyền làm chủ, thực hiện chức năng 
giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động 
của các ban thanh tra nhân dân, ban giám 
sát cộng đồng; đẩy mạnh thực hiện pháp 
lệnh dân chủ ở cơ sở... Tổ chức ký giao 
ước thi đua thực hiện Cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị 
văn minh’’ gắn với Phong trào “Xây dựng 
khu dân cư 5 không”; hội cựu chiến binh 
thực hiện tốt Phong trào “Hội cựu chiến 
binh chung sức xây dựng NTM, đô thị văn 
minh”, Phong trào “Cựu chiến binh tham 
gia bảo vệ môi trường”. 
Chúng tôi được biết, hiện nay, nhiều xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam 
Định đã xác định tiếp tục thực hiện tốt 
công tác tuyên truyền, vận động phát huy 
vai trò làm chủ của nhân dân trong xây 
dựng NTM theo các biện pháp: Công khai 
nguồn tài chính và kinh phí đầu tư các 
công trình, phần việc; thực hiện phương 
châm “dân cần, dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân giám sát, dân hưởng lợi", “nhân 
dân làm, nhà nước hỗ trợ; người dân làm 
chủ thể, nhà nước định hướng, hướng 
dẫn, tổ chức và hỗ trợ thực hiện”. 

Việt Hà – Thanh Tuấn 
(Báo Quân đội nhân dân Online) 

 
 

 

Khơi lòng dân trong xây dựng nông thôn mới 
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Những năm gần đây, các cấp Hội Nông 
dân huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) không 
ngừng đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động, tích cực vận động hội viên 
tham gia xây dựng nông thôn mới, tạo 
phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp các 
xã, bản. 

 
Hội Nông dân huyện Sìn Hồ đã chỉ đạo các 
cơ sở hội đẩy mạnh tuyên truyền về mục 
đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng 
nông thôn mới tới cán bộ, hội viên nông 
dân. Qua công tác tuyên truyền, cán bộ, 
hội viên nông dân các cơ sở hội trong 
huyện ngày càng nêu cao ý thức và trách 
nhiệm trong xây dựng nông thôn mới. 
Người dân các xã, bản cũng đã hiểu được 
vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn 
mới, từ đó tích cực tham gia bằng những 
việc làm cụ thể. 
Hằng năm, Hội Nông dân huyện Sìn Hồ 
chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể thực 
hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới. Vận động cán bộ, 
hội viên, nông dân trên địa bàn thực hiện 
tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 
nhất là tiêu chí số 17 về môi trường và 
tiêu chí số 10 về thu nhập. Các cấp hội 
nông dân trong huyện thường xuyên cử 
cán bộ xuống các bản tuyên truyền, vận 
động hội viên, nông dân thu gom chất thải 
và xử lý theo quy định; giữ gìn vệ sinh 

công cộng, đào hố chứa rác hữu cơ, làm 
nhà tiêu đảm bảo hợp vệ sinh, tích cực 
phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. 
Để giúp hội viên nâng cao thu nhập, Hội 
Nông dân huyện Sìn Hồ đẩy mạnh phong 
trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, 
đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa 
đói giảm nghèo. Phong trào này được hội 
viên nông dân trong huyện nhiệt tình 
hưởng ứng và tích cực tham gia. Số hộ 
đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất 
kinh doanh giỏi các cấp không ngừng 
tăng lên qua các năm. Ngay từ đầu năm 
2021, đã có hơn 1000 hộ đăng ký danh 
hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh 
giỏi các cấp. 
Nhằm trang bị kiến thức sản xuất cho hội 
viên nông dân, Hội Nông dân huyện Sìn 
Hồ chủ động phối hợp với các cơ quan 
chức năng của tỉnh, huyện mở các lớp tập 
huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ 
thuật. Được tham gia các lớp tập huấn, 
nhiều hội viên nông dân mạnh dạn áp 
dụng vào trồng trọt, chăn nuôi, phát triển 
kinh tế gia đình. Đời sống, thu nhập của 
nông dân huyện Sìn Hồ cũng nhờ đó mà 
không ngừng cải thiện, nâng cao.   
Nhờ có sự vào cuộc tích cực của cả hệ 
thống chính trị và sự chung sức, đồng 
lòng của người dân trong xây dựng nông 
thôn mới, bộ mặt nông thôn miền núi của 
huyện Sìn Hồ đã có nhiều khởi sắc. Cơ sở 
hạ tầng từng bước được hoàn thiện và 
ngày càng khang trang hơn. Đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân các dân 
tộc trong huyện không ngừng cải thiện và 
nâng cao. 

Thanh Ngân 
(Báo Trang trại Việt) 

 
 
 

Nông dân Sìn Hồ chung sức xây dựng nông thôn mới 
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Thực hiện chương trình xây dựng nông 
thôn mới (NTM), đến nay huyện Ngọc Lặc 
có 122 thôn, bản đạt chuẩn NTM và 1 
thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đạt được 
kết quả trên là do Nhân dân các dân tộc 
trong huyện đều nhận thức được nghĩa 
vụ, trách nhiệm của mình trong việc tham 
gia xây dựng NTM, coi xây dựng NTM là 
việc của chính mình, gia đình mình, mình 
làm cho mình; không còn tâm lý trông 
chờ, ỷ lại mà chủ động tham gia thực hiện. 

 
Với phương châm “Có nhiều thôn, bản 
NTM, sẽ có xã NTM” trong quá trình xây 
dựng thôn, bản NTM, huyện Ngọc Lặc chú 
trọng phát huy vai trò của cộng đồng dân 
cư. Người dân tự bàn bạc, thống nhất lựa 
chọn các công trình, nội dung thực hiện 
nhằm phục vụ trực tiếp cho đời sống sinh 
hoạt và sản xuất của mình. Chi bộ, ban 
công tác mặt trận thôn đã vận động Nhân 
dân xây dựng các tuyến đường sáng - 
xanh - sạch - đẹp; thực hiện mô hình “nhà 
sạch, vườn đẹp”, tập trung cải tạo vườn 
tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây 
dựng các mô hình vườn mẫu gắn với phát 
triển kinh tế hộ gia đình, mở mang các 
ngành nghề, dịch vụ. Vận động người dân 
hiến đất, góp công, góp tiền; kêu gọi hỗ 

trợ đóng góp của con em xa quê để đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng. Từ đầu năm đến 
hết tháng 5-2021, Nhân dân các dân tộc 
huyện Ngọc Lặc đã đóng góp được 202,9 
tỷ đồng phục vụ xây dựng NTM; trong đó, 
có 21,9 tỷ đồng tiền mặt và còn lại là đất 
đai, cây cối, hoa màu... Nhằm phát huy 
hơn nữa vai trò chủ thể của người dân 
trong xây dựng NTM, huyện Ngọc Lặc 
đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động Nhân dân các dân tộc 
đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, 
gắn kết phong trào thi đua xây dựng NTM 
với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương. Phát huy 
hơn nữa vai trò người có uy tín trong 
công tác tuyên truyền, vận động đồng bào 
các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước; vận động người dân thực 
hiện nếp sống văn minh trong các hoạt 
động lễ hội, việc cưới, việc tang, xóa bỏ 
các tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư, bảo tồn, phát huy và 
giữ gìn bản sắc văn hóa đặc sắc các dân 
tộc. Phát huy vai trò giám sát, phản biện 
xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - 
xã hội và vai trò giám sát của cộng đồng 
dân cư trong thực hiện các công trình, dự 
án thuộc chương trình xây dựng NTM. 
Tiếp tục giám sát việc duy trì, nâng cao 
chất lượng các tiêu chí NTM tại các thôn, 
bản đã đạt chuẩn để xây dựng NTM kiểu 
mẫu. 

Lê Hợi  
(Baothanhhoa.vn)  

 
 
 
 

 

Phát huy vai trò của người dân trong xây dựng thôn, bản 

nông thôn mới ở huyện Ngọc Lặc 
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Trong những năm qua, sự chung tay, góp 
sức của người dân đã góp phần không 
nhỏ vào kết quả xây dựng nông thôn mới 
(NTM) trên địa bàn huyện Văn Lãng. 

 
Năm 2021, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng là 
1 trong 10 xã được tỉnh chọn chỉ đạo 
điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM. Qua rà 
soát đến hết năm 2020, xã đạt 13/19 tiêu 
chí (để có được kết quả đó, bên cạnh sự 
hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, từ năm 
2011 đến hết năm 2020, người dân trên 
địa bàn xã đã đóng góp khoảng 2,5 tỷ 
đồng gồm tiền mặt và ngày công quy ra 
tiền…) Bước sang năm 2021, để thực hiện 
6 tiêu chí chưa đạt (giao thông, trường 
học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, 
môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận 
pháp luật), công tác tuyên truyền, vận 
động huy động sức dân tiếp tục được xã 
quan tâm triển khai thực hiện. Qua 6 
tháng đầu năm 2021, Nhân dân trên địa 
bàn xã Tân Mỹ đã hiến hơn 18.000 m2 
đất, đóng góp 30 triệu đồng để triển khai 
các công trình hạ tầng NTM nói chung, 
trong đó có các công trình giao thông. 
 Cùng với xã Tân Mỹ, người dân các xã 
khác trên địa bàn huyện cũng tích cực 
đóng góp công sức, tiền của để thực hiện 
các tiêu chí NTM. Từ năm 2011 đến nay, 
người dân trên địa bàn huyện Văn Lãng 
đã đóng góp khoảng 83 tỷ đồng (bao gồm 

tiền mặt và hiến đất, ngày công quy ra 
tiền…) 
Ông Bế Văn Nhớ, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Văn Lãng: Bên cạnh nguồn lực đầu 
tư của Nhà nước thì sự chung tay, góp sức 
của Nhân dân đóng vai trò quan trọng 
trong thực hiện các tiêu chí NTM như: 
giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn 
hóa, môi trường và một số công trình hạ 
tầng NTM khác. Để huy động được sức 
dân, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, 
ban chuyên môn, UBND các xã thường 
xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động để 
người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa 
chương trình. Bên cạnh đó,  lãnh đạo 
UBND huyện cũng thường xuyên xuống 
cơ sở để vừa nắm bắt tiến độ thực hiện 
các tiêu chí, vừa trực tiếp tuyên truyền, 
vận động Nhân dân chung sức tham gia 
thực hiện. 
Với sự đóng góp của Nhân dân cộng với 
nguồn lực đầu tư của Nhà nước, chương 
trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện 
Văn Lãng đã đạt được nhiều kết quả đáng 
ghi nhận. Đến giữa tháng 6/2021, toàn 
huyện đã có 5 xã đạt chuẩn NTM, bình 
quân mỗi xã đạt 12,6 tiêu chí/xã, tăng 0,4 
tiêu chí so với đầu năm 2021. Văn Lãng 
phấn đấu đến hết năm 2021, huyện sẽ có 
thêm xã Tân Mỹ đạt chuẩn NTM; xã 
Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn xã NTM nâng 
cao; công nhận 4 hoặc 5 khu dân cư NTM 
kiểu mẫu; phấn đấu công nhận 6 thôn đạt 
chuẩn thôn NTM tại các xã biên giới 

Đình Quyết  
(Báo Lạng Sơn Online) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn Lãng: Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới 
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Bắt nguồn từ chủ trương, chính sách 
đúng đắn của Đảng, Nhà nước hợp với 
lòng dân, cùng sự kết hợp vận dụng sáng 
tạo của địa phương, sự gắn bó, ý thức 
trách nhiệm của người dân với nông 
thôn, với cộng đồng, đã đưa xã Tân Lược 
(Bình Tân) về đích nông thôn mới (NTM) 
nâng cao. 

 
Phát triển nông nghiệp- nông dân- nông 
thôn vừa là mục tiêu quan trọng của 
Đảng, vừa là nguyện vọng thiết tha của 
nông dân, xã Tân Lược đang tiếp tục 
“phát huy những thành quả, tận dụng hết 
tiềm năng, thế mạnh nguồn lực để “nâng 
cao về chất” các tiêu chí’. 
Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người 
của xã là 37 triệu đồng/năm, đến cuối 
năm 2020 đạt 50,15 triệu đồng/năm; hộ 
nghèo giảm chỉ còn 1%. 
Qua đó, đã làm cho bộ mặt nông thôn 
khang trang, xanh- sạch- đẹp hơn; kết cấu 
hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, 
văn hóa, giáo dục, y tế... được đầu tư, nâng 
cấp. 
Mục tiêu phấn đấu đến năm 2022 huyện 
Bình Tân đạt chuẩn NTM, BCĐ chương 
trình xây dựng NTM huyện đã xây dựng 
kế hoạch và lộ trình thực hiện, đưa 9 xã 
của huyện đạt chuẩn NTM và 3 xã đạt 
chuẩn NTM nâng cao. Đến nay, huyện 
Bình Tân đã có 6/9 xã NTM và 3 xã NTM 

nâng cao là: Thành Trung, Tân Bình và xã 
Tân Lược. 
“Đạt được kết quả như trên là sự nỗ lực 
tích cực của BCĐ tỉnh, sự phấn đấu, quyết 
tâm thực hiện của BCĐ huyện, xã và toàn 
thể nhân dân. 
Chương trình xây dựng NTM và NTM 
nâng cao đã góp phần làm thay đổi diện 
mạo nông thôn, sản xuất và kinh doanh 
phát triển, cơ cấu lao động chuyển dịch 
nhanh, trật tự an toàn xã hội từng bước 
được tăng cường, hệ thống chính trị luôn 
được quan tâm củng cố và hoàn thiện, đời 
sống vật chất và tinh thần nhân dân 
không ngừng được nâng lên. 
“Sự đồng thuận, ủng hộ, hưởng ứng của 
các tầng lớp nhân dân trong xã, với tinh 
thần tự lực vươn lên, quyết tâm xây dựng 
quê hương giàu mạnh là động lực lớn đã 
góp phần quyết định vào những kết quả 
đó”- Chủ tịch UBND huyện Bình Tâncho 
biết: Thước đo chính xác nhất của 19/19 
tiêu chí NTM nâng cao là sự hài lòng của 
người dân, đời sống vật chất và tinh thần 
của người dân không ngừng được nâng 
lên. 
Do đó, để giữ vững và nâng chất xã NTM 
nâng cao, xã cần tìm tòi, nghiên cứu, học 
tập, áp dụng các mô hình tiên tiến; chú ý 
các giải pháp phát triển sản xuất- kinh 
doanh, trong đó “tăng thu nhập là yếu tố 
quyết định nhất cần quan tâm”; đồng 
thời, xã cần thực hiện cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp theo hướng nâng cao chất 
lượng và giá trị; mở rộng các loại hình 
dịch vụ, tạo việc làm mới, góp phần 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 

Nguyễn Xuân  
(Báo Vĩnh Long Online) 

 
 
 

Về đích nông thôn mới nâng cao từ những chủ trương 

hợp lòng dân 
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Sau thời gian triển khai Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới (XDNTM), trên địa bàn tỉnh có nhiều 
chuyển biến tích cực, đặc biệt là đời sống 
của người dân nông thôn được cải thiện 
rõ nét và bộ mặt nông thôn ngày càng 
khởi sắc, khi trên các tuyến đường nông 
thôn được trồng nhiều cây xanh và đủ các 
loại hoa khoe sắc. Vì vậy, để tạo động lực, 
khích lệ người dân trong việc “tạo ra” các 
tuyến đường đẹp tại các vùng quê, Ban 
Chỉ đạo (BCĐ) các chương trình mục tiêu 
quốc gia tỉnh đã tổ chức Hội thi “Tuyến 
đường nông thôn mới kiểu mẫu” 
(TĐNTMKM) trong năm 2019. 

 
Là một trong những địa phương đạt thứ 
hạng cao thông qua Hội thi TĐNTMKM 
năm 2019, phong trào triển khai nhân 
rộng các TĐNTMKM được huyện Mỹ Tú 
quan tâm thực hiện. Qua gần 2 năm tham 
gia hội thi cho đến thời điểm hiện tại 
huyện đã mở rộng các TĐNTMKM tại hầu 
hết các xã trên địa bàn toàn huyện, người 
dân rất nhiệt tình tham gia cùng chính 
quyền trong việc triển khai các tuyến 
đường. 
Để tiếp tục phát động phong trào thi đua 
XDNTM sôi nổi giữa các địa phương, 
không để tinh thần XDNTM chùn xuống 

trong thời gian chuyển tiếp giữa hai giai 
đoạn, cũng như huy động sự chung tay, 
góp sức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt 
là phát huy tính phối hợp, sự chủ động, 
sáng tạo của người dân, ban nhân dân các 
ấp và các đoàn thể nhằm nâng chất trong 
thực hiện các tiêu chí, tiến tới xây dựng 
xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn 
mới kiểu mẫu, BCĐ các chương trình mục 
tiêu quốc gia tỉnh tiếp tục phát động Hội 
thi TĐNTMKM năm 2021 trong tháng 4 
vừa qua. Theo đó, hội thi được tổ chức từ 
cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh, mỗi cấp 
đều tổ chức hội thi đánh giá tuyến đường 
từng cấp và sau cùng lựa chọn tuyến 
đường đạt thứ hạng cao nhất để dự thi 
cấp tỉnh. Các tuyến đường đã đạt giải 
nhất, nhì, ba trong Hội thi TĐNTMKM 
năm 2019 không được tham gia hội thi 
năm 2021. 
Các tuyến đường tham gia hội thi được 
đánh giá, chấm điểm dựa trên các tiêu chí 
như: Quy mô có tổng chiều dài tối thiểu 
800m. Các tuyến đường dự thi có thể là 
đường tỉnh, đường huyện, đường xã, 
đường liên ấp, khu dân cư, nơi có đông 
dân cư nhưng phải đảm bảo đạt chuẩn về 
quy mô và được duy tu, bảo dưỡng tốt; 
sáng: có hệ thống chiếu sáng; xanh: trồng 
cây xanh, cây cảnh, hoa, thảm cỏ; sạch: 
sạch đường, sạch ngõ, không rác, cỏ dại, 
nước thải, mùi hôi…; đẹp: thực hiện đạt 3 
tiêu chí trên. Ngoài ra, nhân dân treo cờ 
Tổ quốc đúng quy định; không lấn chiếm 
hành lang đường bộ; không treo băng 
rôn, panô trái phép; không có quảng cáo, 
rao vặt dán cột đèn, cột điện; bảng hiệu 
ấp, khu phố văn hóa đẹp, an toàn. 

Thuý Liễu  
(Báo Sóc Trăng Online) 

 
 

Tuyến đường nông thôn mới tạo sức lan tỏa rộng khắp 
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"Chương trình xây dựng nông thôn mới 
như một làn gió làm thay đổi bộ mặt nông 
thôn, đời sống của người nhân từng bước 
được nâng cao. 
Kim Sơn là xã vùng 3 của huyện Bảo Yên, 
tỉnh Lào Cai dân số 7.801 khẩu với 11 dân 
tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn 
17 thôn, bản "Là xã thuộc diện đặc biệt 
khó khăn, phần lớn là đồng bào dân tộc 
thiểu số, khó khăn trở ngại lớn nhất của 
chúng tôi là làm thế nào để nâng cao thu 
nhập cho người dân" - đây là những trăn 
trở của lãnh đạo xã Kim Sơn trong suốt 
quá trình từ khi bắt tay vào xây dựng 
nông thôn mới (NTM). 
Trước những thử thách đó, cấp ủy, chính 
quyền địa phương cùng nhân dân xã Kim 
Sơn đã cùng nhau đoàn kết, gỡ khó từng 
nút thắt để đến thời điểm tháng 6/2021, 
xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí. 
Hướng đến tái cơ cấu nông nghiệp 
Ngoài những tiêu chí đã hoàn thành, hiện 
nay xã Kim Sơn còn 5 tiêu chí chưa đạt, 
đó là tiêu chí số 5 (trường học), số 6 (cơ 
sở vật chất - văn hóa), số 10 (thu nhập), 
số 17 (môi trường) và 19 (an ninh - trật 
tự - xã hội). 
Để sớm hoàn thành những tiêu chí này, xã 
Kim Sơn xác định xây dựng NTM mới gắn 
với tái cơ cấu ngành nông nghiệp nâng 
cao giá trị và phát triển bền vững nhằm 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
cho người dân. 
"Kim Sơn sẽ tập trung xây dựng 3 - 5 mô 
hình kiểu mẫu về phát triển sản xuất theo 
hướng hàng hóa, phát triển thương hiệu 

cho sản phẩm. Từ đó, làm nền tảng nâng 
cao thu nhập bình quân đầu người năm 
2022 đạt 48 triệu đồng/người/năm 
Trong đó, mục tiêu cụ thể, chuyển đổi 
diện tích đất lúa không có hiệu quả 
chuyển sang chăn nuôi thủy sản, trồng 
các loại cây có 
giá trị kinh tế 
cao nâng tổng 
diện tích trồng 
dâu nuôi tằm 
trên 37ha, 
nuôi cá 
thương phẩm 
trên 25ha và 
rau, đậu... Đặc biệt, kêu gọi đầu tư thành 
lập doanh nghiệp về nông nghiệp, hợp tác 
xã và các tổ, đội sản xuất. 

Minh Ngọc  
(Báo Dân Việt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Một xã vùng cao đặc biệt khó khăn ở Lào Cai quyết 

tâm về đích nông thôn mới năm 2022 
 



 


