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Từ Chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn của 
huyện Tri Tôn (An Giang) đã có nhiều 
thay đổi, đời sống bà con khấm khá lên. 

 
Huyện Tri Tôn là vùng núi giáp với biên 
giới nước bạn Campuchia, có  tổng cộng 
13 xã, thị trấn, trong đó có đến 9 xã có 
đông đồng bào Khmer sinh sống. Do vậy, 
nhiều năm qua, huyện Tri Tôn cùng Ban 
Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện 
đặc biệt chú tâm đến các xã vùng đồng 
bào dân tộc. 
Tính đến nay, toàn huyện có 4 xã được 
công nhận đạt chuẩn xã NTM là: Vĩnh Gia, 
Tà Đảnh, Lương Phi và Lương An Trà. 
Hiện nay các xã này đều giữ vững bộ tiêu 
chí, chỉ tiêu NTM và đang hướng đến đạt 
chuẩn xã NTM nâng cao. Đối với người 
dân ở các địa phương này, NTM không chỉ 
là danh hiệu đáng tự hào, mà còn mang lại 
hiệu quả, lợi ích thiết thực cho vùng đồi 
núi thật sự khó khăn này. 
"Cũng nhờ xây dựng NTM mà thu nhập 
bình quân đầu người khu vực nông thôn 
tăng hàng năm, đến nay đạt 46 triệu 
đồng/năm triệu đồng/người/năm, tăng 
gần 15 triệu đồng so năm 2016; tỷ lệ hộ 
nghèo giảm còn 2,97%. Hệ thống chính trị 
và các đoàn thể đều đạt vững mạnh. Công 
tác quân sự, quốc phòng, ai ninh trật tự 
được đảm bảo". 

Để có kết quả trong việc xây dựng NTM 
như hôm nay là nhờ sự đồng lòng, chung 
sức từ chính quyền đến người dân và huy 
động tổng nguồn lực tài chính hàng trăm 
tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, giải quyết 
các vấn đề xã hội. Đồng thời thực hiện 
nhiều mô hình có hiệu quả giúp người 
dân xóa đói giảm nghèo, tạo cảnh quan 
môi trường xanh sạch đẹp, thu hút nhiều 
doanh nghiệp đến đầu tư tạo diện mạo 
mới cho các xã trong phát triển kinh tế. 
Đến nay, các tuyến đường trục xã, đường 
trục chính nội đồng của các xã đã được bê 
tong hóa, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của 
nhân dân. 
Điển hình như tại xã Lương Phi, được Ban 
Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Tri Tôn vẫn 
chọn làm xã điểm và đặt ra kế hoạch đạt 
các chỉ tiêu NTM trong năm 2019. Nhờ 
xây dựng NTM, giờ có thêm những tuyến 
đường quan trọng được đầu tư và làm 
mới.  
Còn xã Lương An Trà là xã cửa ngõ phía 
Tây của trung tâm huyện Tri Tôn, tiếp 
giáp với huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang. 
Xã bắt đầu thực hiện chương trình MTQG 
về xây dựng NTM từ năm 2010, với quyết 
tâm chính trị cao cùng sự vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ 
của các tầng lớp nhân dân, các doanh 
nghiệp chung tay góp sức đã giúp xã hoàn 
thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc 
gia về xây dựng NTM vào cuối năm 2019, 
trước dự kiến 1 năm. 
Bằng những tư duy và sáng tạo của mỗi 
gia đình trong phát triển kinh tế nông 
nghiệp đã có nhiều gia đình thoát nghèo 
và vươn lên làm giàu. 

Lê Hoàng Vũ 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
  

Xây dựng nông thôn mới giúp đời sống bà con vùng 

biên khấm khá lên 
 

https://nongnghiep.vn/an-giang-xa-luong-an-tra-ve-dich-nong-thon-moi-d269252.html
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Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới (NTM) chỉ thực sự hiệu quả khi tự 
thân người nông dân làm chủ sản xuất, 
vững vàng bằng chính khối óc và đôi tay 
của mình. 
Đây là quan điểm xuyên suốt của tỉnh 
Quảng Ninh trong xây dựng NTM. Địa 
phương này đã thực hiện nhiều giải pháp 
thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu 
nhập, ổn định sinh kế cho người nông 
dân. Sẵn sàng huy động nhiều nguồn lực 
từ Trung ương, địa phương để ưu tiên 

cho phát triển 
sản xuất. 
Xây dựng 
NTM cũng là 
một trong 
những nhiệm 
vụ quan trọng 
được xác định 
rõ ràng là 

không có điểm dừng. Do đó, Quảng Ninh 
đặt ra mục tiêu xây dựng nông nghiệp 
hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân 
giàu có. 
Hiện, Quảng Ninh đang tiếp tục thúc đẩy 
các sản phẩm OCOP theo hướng sản xuất 
nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô 
lớn, theo hướng hiện đại, vùng chuyên 
canh hàng hóa chất lượng cao; coi trọng 
ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ 
cao vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và 
chăn nuôi; sản xuất đạt tiêu chuẩn phổ 
biến về an toàn thực phẩm. 
Bên cạnh đó, thu hút mạnh mẽ các doanh 
nghiệp, dự án đầu tư vào khu vực nông 
thôn, nông nghiệp; phát triển các mô hình 
tổ chức sản xuất hiệu quả; khuyến khích 
phát triển kinh tế trang trại, HTX nông 
nghiệp và các tổ hợp tác. 

Quảng Ninh cũng đang tập trung bố trí 
nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng 
nông nghiệp, nông thôn thích ứng với 
biến đổi khí hậu, nhất là về thủy lợi, giao 
thông, thương mại nông thôn, các thiết 
chế văn hóa cần thiết. Lên kế hoạch đào 
tạo nguồn nhân lực nông thôn đáp ứng 
nhu cầu lao động cho các ngành kinh tế 
khác trên địa bàn.  
Đồng thời, dành sự quan tâm đặc biệt tới 
đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Địa 
phương này đã xây dựng đề án Phát triển 
bền vững KT-XH gắn với đảm bảo vững 
chắc quốc phòng an ninh vùng đồng bào 
DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 
2030 với các giải pháp đồng bộ, thiết 
thực, đặt kỳ vọng đến hết năm 2025 thu 
nhập bình quân của dân cư nông thôn 
trên địa bàn đạt trên 100 triệu 
đồng/người/năm. 
Ba Chẽ (Quảng Ninh) là địa phương điển 
hình trong công cuộc xây dựng NTM, bứt 
phá mạnh mẽ và thay đổi hoàn toàn diện 
mạo nông thôn các xã đặc biệt khó khăn. 
Đến nay, các tuyến đường giao thông 
được bê tông hóa; trường học, trạm y tế, 
chợ… được đầu tư khang trang; ý thức 
vươn lên làm kinh tế, thoát nghèo của 
người dân chuyển biến tích cực. 

Anh Thắng  
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xây dựng nông thôn mới phải do người dân                        

tự làm chủ sản xuất 



4 

 

  
  

 
 
 

Với chủ trương đúng đắn, nhiều cách làm 
hay, sáng tạo phù hợp với từng địa 
phương, không chạy theo thành tích, 
huyện Hồng Dân đã huy động tốt các 
nguồn lực, nhất là huy động sức dân 
trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, 
Hồng Dân đã đạt được nhiều kết quả nổi 
bật, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân ngày càng được nâng lên. 

 
Kết quả này là sự kết tinh của tinh thần 
chung sức đồng lòng, nỗ lực không ngừng 
nghỉ của toàn Đảng bộ, chính quyền và 
các tầng lớp nhân dân. Người người đồng 
lòng, nhà nhà cùng quyết tâm, từ các 
phong trào giúp nhau làm kinh tế, xây 
dựng vườn, nhà xanh - sạch - đẹp, bảo vệ 
môi trường đến hỗ trợ hộ nghèo, hiến đất 
xây trường học, làm đường đều được sự 
đồng thuận cao. Từ đó bộ mặt kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội nông thôn của huyện 
đã có nhièu thay đỏi tích cực và ngày càng 
khởi sắc. Nhiều tuyến đường giao thông 
được xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, kiên 
cố hóa, đảm bảo ô tô đến trung tâm các 
xã; hệ thống thủy lợi, lưới điện được quan 
tâm đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho 
phát triển sản xuất, kinh doanh và phục 
vụ dân sinh. Hệ thống mạng lưới trường 
lớp cơ bản được sắp xếp một cách hợp lý 
theo hướng giảm dần các điểm trường lẻ; 

quy mô các cấp học, bậc học phát triển ổn 
định; cơ sở vật chất đáp ứng được nhu 
cầu dạy và học. 
Thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản 
phẩm (OCOP), đến nay huyện có 05 sản 
phẩm đã qua hội đồng đánh giá đạt 3 sao 
gồm: Chả cá thát lát, cá thát lát tẩm gia vị 
xả nghệ, Gạo Một bụi đỏ, Chả lụa và Khô 
trâu. Thu nhập bình quân đầu người khu 
vực nông thôn, qua kết quả khảo sát cuối 
năm 2020 là 58,7 triệu/người/năm. 
Quan điểm của huyện xác định nhiệm vụ 
xây dựng NTM là quá trình xuyên suốt, 
lâu dài, chỉ có điểm xuất phát chứ không 
có diểm dừng, nhằm hướng đến mục tiêu 
phát triển đồng bộ hạ tầng nông thôn, 
nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất cũng 
như đời sống vật chất, tinh thần cho 
người dân khu vực nông thôn của huyện 
Hồng Dân. Chính vì vậy, trong năm 2021, 
huyện tiếp tục thực hiện mục tiêu 
Chương trình đã đề ra là: Xây dựng nông 
thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và 
các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn 
nông nghiệp với phát triển công nghiệp, 
dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô 
thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn hiện 
đại (phát triển), dân chủ, ổn định, giàu 
bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng nông 
thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp- 
văn minh; quốc phòng - an ninh được giữ 
vững; đời sống vật chất và tinh thần của 
người dân ngày càng được nâng cao. 
Phấn đấu đến cuối năm 2021 có 7/8 xã 
đạt chuẩn NTM nâng cao, 1/8 xã đạt 
chuẩn NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực văn 
hóa (Xã Ninh Thạnh Lợi A)./. 

(Báo điện tử ĐCS Việt Nam) 

 
 

Huyện Hồng Dân (Bạc Liêu): Chung sức đồng lòng xây dựng 

nông thôn mới văn minh, bền vững 
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Với 18 xã và 1 thị trấn, Giồng Riềng là 
huyện nhiều xã nhất của tỉnh Kiên Giang 
vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới (NTM.) 

 
Xuất phát gặp nhiều khó khăn 
Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng 
tâm để thực hiện Nghị quyết Trung ương 
7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn, huyện đã tập trung triển khai đồng 
bộ các nhiệm vụ và giải pháp thực 
hiện. Trong giai đoạn 2011-2020, huyện 
đã ban hành nhiều kế hoạch, chương 
trình, dự án tập trung cho công tác lãnh 
chỉ đạo xây dựng NTM, đặc biệt huyện 
cũng đã xây dựng đề án huyện đạt chuẩn 
NTM đến năm 2020 để định hướng trong 
chỉ đạo. 
Trong giai đoạn 2011-2020, huyện Giồng 
Riềng đã vận dụng nguồn vốn ngân sách, 
lồng ghép với nguồn vốn các chương 
trình mục tiêu, vốn vay tín dụng, doanh 
nghiệp, đặc biệt là nguồn huy động nhân 
dân đóng góp để thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới, với tổng 
kinh phí thực hiện hơn 2.440 tỷ đồng.  
Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập 
Qua 10 năm thực hiện hệ thống thủy lợi 
trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng, 
nâng cấp đồng bộ giữa hệ thống thủy lợi 
liên xã và hệ thống thủy lợi của từng xã. 
Tỷ lệ cống đập, trạm bơm điện được kiên 
có hóa đạt 85,5%, diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ 
động chiếm 87,4% .   
Sản phẩm của các HTX sản xuất đều có 
các doanh nghiệp bao tiêu. Nhiều mô hình 
phát triển kinh tế đã đem lại thu nhập cao 
cho người dân nông thôn, từ đó góp phần 
vào việc xóa đói, giảm nghèo, thu nhập 
bình quân đầu người đạt hơn 57 triệu 
đồng/người/năm (năm 2019). 
Công tác bảo vệ môi trường, xây dựng, cải 
tạo môi trường xanh, sạch đẹp được quan 
tâm, chú trọng, đã hạn chế được các hoạt 
động gây ô nhiễm môi trường trên địa 
bàn huyện.  
Tiếp tục xây dựng NTM nâng cao 
Mục tiêu đến năm 2025 kinh tế của huyện 
chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, giảm 
dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng 
xây dựng, dịch vụ và thương mại. Xây 
dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
ngày càng đồng bộ, phát huy tốt quy 
hoạch vùng huyện, gắn với tái cơ cấu 
nông nghiệp. Xây dựng lộ trình thực hiện 
xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã NTM kiểu 
mẫu, gắn phát triển nông thôn với đô thị. 
Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng, ông 
Cao Quốc Điện cho biết, mục tiêu phấn 
đấu đến năm 2025, huyện có 5 xã đạt 
chuẩn NTM nâng cao là Thạnh Hưng, 
Long Thạnh, Hoà Lợi, Ngọc Thuận, Thạnh 
Phước và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 
(xã Thạnh Hưng). Thu nhập bình quân 
đầu người khu vực nông thôn đến năm 
2025 đạt 88 triệu đồng/người/năm. 
Huyện Giồng Riềng xây dựng kế hoạch và 
thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn huyện 
NTM nâng cao. 

Đ.T.Chánh  
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 

 
 

 
 

Huyện nhiều xã nhất tỉnh Kiên Giang tiến lên                

nông thôn mới 
 

https://nongnghiep.vn/them-hai-huyen-o-kien-giang-duoc-xet-cong-nhan-dat-chuan-d278996.html
https://nongnghiep.vn/them-hai-huyen-o-kien-giang-duoc-xet-cong-nhan-dat-chuan-d278996.html
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Kể từ khi được công nhận là huyện NTM 
(năm 2018) đến nay, Quế Võ tiếp tục xây 
dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp 
thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM 
kiểu mẫu với mục tiêu năm 2021 có 2 xã 
trở lên, năm 2025 từ 50% số xã trở lên 
đạt chuẩn NTM nâng cao.    

 
Cùng với việc tích cực rà soát, xây dựng, 
triển khai kế hoạch, huyện huy động cả hệ 
thống chính trị cùng vào cuộc, tạo sự 
đồng thuận cao của toàn thể nhân dân. 
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể 
từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện 
đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với 
nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều 
kiện thực tế địa phương. Điển hình như 
cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 
của Mặt trận Tổ quốc, phong trào “Làng 3 
sạch và đường hoa”, thi đua thực hiện 
phong trào “5 không, 3 sạch” của Hội Phụ 
nữ, “Quân đội chung sức xây dựng nông 
thôn mới“ của Ban chỉ huy Quân sự 
huyện. Huyện  xác định trước hết phải 
tập trung làm tốt công tác tuyên truyền 
để các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân 
dân trong huyện thống nhất nhận thức, 
chung sức xây dựng huyện nông thôn 
mới nâng cao. Thường xuyên rà soát việc 

thực hiện các tiêu chí, xây dựng kế hoạch 
cụ thể để hoàn thiện, củng cố chất lượng 
các tiêu chí đã đạt. Đẩy mạnh công tác 
thực hiện và quản lý quy hoạch, hoàn 
thành tốt các dự án về hạ tầng phục vụ 
sản xuất và đời sống dân sinh như giao 
thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, 
trường học, có kế hoạch cân đối, bố trí 
ngân sách cho công tác quản lý bảo trì các 
công trình hạ tầng từ nguồn ngân sách địa 
phương. Tập trung chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất 
hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển 
dịch vụ, phát triển nông thôn với phát 
triển đô thị theo quy hoạch, quy hoạch và 
thúc đẩy phát triển vùng hàng hóa tập 
trung theo hướng liên kết chuỗi giá trị 
phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp của tỉnh, qua đó góp 
phần nâng cao thu nhập cho người dân.  
Xây dựng NTM là chương trình có điểm 
khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc 
bởi mục tiêu quan trọng nhất của chương 
trình là nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần cho người dân nông thôn vẫn còn ở 
phía trước với nhiều gian nan. Tuy nhiên 
với sự quyết tâm, đồng lòng, chung sức 
của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng 
mục tiêu về một địa phương với kết cấu 
hạ tầng được đầu tư đồng bộ, sản xuất 
phát triển, an ninh chính trị được duy trì 
ổn định, đời sống vật chất, tinh thần 
người dân ngày càng được nâng cao của 
huyện Quế Võ sẽ sớm thành hiện thực. 

Nguyễn Tuấn  
(Báo Bắc Ninh Online) 

 

 
 
 
 

 
 

Lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao 
 



 
 

 

 

 

 

 

Để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), 
đô thị văn minh”, MTTQ các cấp trên địa 
bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động 
thiết thực, phù hợp tình hình thực tế tại 
từng địa phương. Qua đó, đã huy động 
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
thực hiện hiệu quả chương trình xây 
dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu 
mẫu, từng bước nâng cao đời sống nhân 
dân và góp phần phát triển KT-XH địa 
phương. 

 
Nhằm gắn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh” với phong trào “Vĩnh Phúc chung 
sức xây dựng NTM”, Ủy ban MTTQ các 
cấp đã sáng tạo, thành lập mô hình nhóm 
nòng cốt với nhiệm vụ tuyên truyền, vận 
động nhân dân thực hiện các tiêu chí 
NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ngay 
tại khu dân cư. Từ 81 mô hình điểm, đến 
nay các mô hình này đã phát huy hiệu quả 
và được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. 
MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành 
viên tuyên truyền, vận động nhân dân 
tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ 
sinh, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải 
sinh hoạt, trồng cây xanh, sử dụng nước 
sạch hợp lý, tiết kiệm… 

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh 
tế, lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng được 
các địa phương quan tâm, đã xây dựng 
các khu dân cư, tuyến đường, tuyến phố 
văn hóa; các mô hình tự quản về trật tự 
đô thị, vệ sinh môi trường, đổ rác đúng 
nơi quy định; xây dựng nếp sống văn hóa 
trong kinh doanh, ứng xử; không lấn 
chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi sản 
xuất, kinh doanh... 
Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Sở Tài 
nguyên và Môi trường khảo sát, ký cam 
kết giao ước thi đua "Tự quản bảo vệ môi 
trường ở khu dân cư". Các huyện, thành 
phố đã xây dựng nhiều mô hình bảo vệ 
môi trường. 
Tiêu biểu như huyện Vĩnh Tường đã xây 
dựng được 190 mô hình bảo vệ môi 
trường, 40 mô hình về xử lý chất thải, 453 
tổ tự quản về bảo vệ môi trường; thành 
phố Phúc Yên đã xây dựng được 63 mô 
hình bảo vệ môi trường, 64 tổ tự quản 
bảo vệ môi trường; huyện Tam Đảo có 15 
mô hình bảo vệ môi trường, 9 mô hình về 
xử lý chất thải, 104 tổ tự quản bảo vệ môi 
trường; huyện Bình xuyên có 47 mô hình 
về bảo vệ môi trường, 25 mô hình về xử 
lý chất thải, 154 tổ tự quản về bảo vệ môi 
trường... 
Những kết quả đạt được từ thực hiện 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã 
góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống 
của người dân và thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc 
phòng-an ninh tại địa phương; tăng 
cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa 
Đảng, chính quyền, mặt trận với nhân 
dân. 

Hoàng Hà 
(Báo Vĩnh Phúc Online) 

 
 

 

MTTQ các cấp với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 
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Sau khi “về đích” nông thôn mới, huyện 
Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) đã đưa ra 
những giải pháp nâng cao về “chất” trong 
xây dựng nông thôn mới (NTM) ở giai 
đoạn tiếp theo. Trong đó, mỗi địa phương 
có định hướng phát triển kinh tế riêng 
tùy vào điều kiện thực tế nhưng đều có 
chung mục tiêu phát triển sản xuất nông 
nghiệp bền vững với quy mô hàng hóa, 
liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến thị 
trường. 
Huyện Cát Tiên hiện có 3 xã đăng ký xây 
dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu. Trong 
đó, xã Quảng Ngãi đăng ký xây dựng NTM 
nâng cao, xã Đức Phổ và Gia Viễn đăng ký 
xây dựng NTM kiểu mẫu. Mặc dù, giữa các 
địa phương có những mục tiêu với các 
phương thức thực hiện xây dựng NTM 
khác nhau nhưng đều có được những 
thành quả nổi bật là: sản xuất ở các địa 
phương trên đều tăng trưởng nhanh; thu 
nhập của người dân không ngừng tăng 
cao. 
Xã Quảng Ngãi hiện có 921 ha lúa; trong 
đó, 707 ha canh tác lúa chất lượng cao, 
325 ha sản xuất lúa ứng dụng công nghệ 
cao; 92 ha trồng dâu nuôi tằm; 75 ha 
trồng cây ăn trái, trong đó có 34 ha sản 
xuất ứng dụng công nghệ cao.  
Tại xã Đức Phổ, những năm qua, phong 
trào cải tạo vườn tạp để xây dựng vườn 
hộ theo tiêu chí xây dựng NTM được địa 
phương triển khai khá hiệu quả. Nhiều 
diện tích vườn đã được người dân tập 
trung các giải pháp, nguồn lực, đầu tư 
thâm canh hoặc chuyển đổi sang các loại 
cây trồng có năng suất, chất lượng, có giá 
trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện sản 
xuất và nhu cầu của thị trường. Hiện, toàn 
xã có 380 ha canh tác cây ăn trái, trong đó 

185 ha canh tác theo hướng áp dụng công 
nghệ cao.  
 Còn tại xã Gia Viễn, với điều kiện tự 
nhiên thuận lợi cho việc sản xuất lúa theo 
cánh đồng mẫu lớn, gán với tiêu chuản 
VietGAP đã tạo đièu kie ̣n thua ̣n lợi cho 
ngành nông nghie ̣p địa phương quy 
hoạch vùng sản xuát lúa chát lượng cao 
theo hướng bèn vững. Qua đó, giúp nông 
dân ứng dụng các tién bo ̣  khoa học kỹ 
thua ̣ t vào sản xuát hàng nông sản theo 
hướng ta ̣p trung với khói lượng lớn, chất 
lượng cao, trên cơ sở đó, mở ro ̣ng “liên 
két 4 nhà” 
theo 
hướng 
“Nông dân 
nhỏ, cánh 
đòng lớn”.  
Uỷ ban 
nhân dân 
huyện Cát Tiên cũng đang tập trung quy 
hoạch sản xuất theo vùng, hoàn thiện cơ 
sở hạ tầng sản xuất với mục tiêu mở rộng 
các mô hình sản xuất hàng hóa theo 
hướng bền vững, ứng dụng công nghệ, 
liên kết sản xuất... Cụ thể, huyện đã hình 
thành được các vùng chuyên canh cây 
trồng đạt giá trị cao như: vùng sản xuất 
lúa, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm... 
Hầu hết các xã đều có mô hình sản xuất 
ứng dụng công nghệ cao, nhờ đó, thu 
nhập của người dân đã tăng lên rất nhanh 
so với năm đầu xây dựng NTM. 

Hoàng Sa  
(Báo Lâm Đồng Online) 

 

 

 

Thi đua làm giàu trong xây dựng nông thôn mới       

kiểu mẫu 
 



 

Nếu như văn hoá được chọn là trọng tâm 
trong xây dựng nông thôn mới ở Nghi 
Xuân thì Truyện Kiều được người dân nơi 
đây chọn là nền tảng giá trị, cốt lõi để bồi 
dưỡng tâm hồn. 

 
Là điển hình của một vùng quê gắn phát 
huy giá trị văn hoá với phát triển du lịch, 
huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, chủ 
trương triển khai xây dựng huyện nông 
thôn mới kiểu mẫu theo hướng lấy văn 
hoá truyền thống làm nền tảng, tạo nguồn 
thu từ du lịch. Trong đó, Truyện Kiều của 
Nguyễn Du được xem như hồn cốt, hướng 
đến những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng 
nông thôn mới. 
Nếu như văn hoá được chọn là trọng tâm 
trong xây dựng nông thôn mới ở Nghi 
Xuân thì Truyện Kiều được người dân nơi 
đây chọn là nền tảng giá trị, cốt lõi để bồi 
dưỡng tâm hồn. Đây là điểm khách biệt 
của Nghi Xuân so với các địa phương khác 
trong xây dựng nông thôn mới. Tất cả các 
tiêu chí đạt kiểu mẫu, nhưng phải thể 
hiện tính điển hình về văn hoá và tạo ra 
sản phẩm về du lịch. 
Theo ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch 
UBND huyện Nghi Xuân, đó là tạo ra giá 
trị mềm, giá trị văn hoá trong lòng dân, 
gây dựng niềm tin, động lực, sự tự hào về 
văn hoá truyền thống của quê hương. Từ 
niềm tin đó sẽ “chuyển thể” thành khát 
vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, bản 
sắc và được cụ thể hoá bằng những việc 

làm trong xây dựng nông thôn mới: 
“Trong quá tình triển khai thực hiện 
chúng tôi có bước đi hơi riêng một chút. 
Nghi Xuân xây dựng nông thôn mới 
nhưng dựa trên nền tảng giá trị truyền 
thống. Chúng tôi tạo ra mục tiêu kép, vừa 
phát triển kinh tế nhưng bảo tồn, phát 
huy giá trị văn hoá truyền thống, đặc biệt 
là giá trị văn hoá tiêu biểu, giá trị văn hoá 
làng. Chúng tôi hiểu rằng, những giá trị 
văn hoá phi vật thể là hồn cốt dân tộc, 
muốn bảo tồn phát huy được phải qua 
con đường nhân dân bảo tồn phát huy, 
được họ yêu thích, trân trọng, giữ gìn.” 
Trong số các tiêu chí khi xây dựng nông 
thôn mới, huyện Nghi Xuân bổ sung tiêu 
chí mỗi khu dân cư đạt chuẩn phải có 1 
câu lạc bộ văn nghệ dân gian hoạt động 
hiệu quả, ví du như câu lạc bộ trò Kiều, ca 
trù, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, sắc bùa, 
chầu văn. Đến thời điểm này, 152 khu dân 
cư và  các trường học trên địa bàn huyện 
đều  có câu lạc bộ văn nghệ dân gian. Các 
khu dân cư đạt chuẩn sẽ trở thành những 
điểm du lịch trải nghiệm nông thôn mới, 
đây là nơi sản sinh ra sản phẩm du lịch, 
tạo nguồn thu trong xây dựng nông thôn 
mới. 
Khi xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo 
huyện Nghi Xuân đã thấu hiểu được ngọn 
nguồn đam mê của người dân Nghi Xuân, 
thấu hiểu những sức sống của giá trị văn 
hóa phi vật thể trong đời sống văn hóa 
đương đại nên đã có những quyết sách 
táo bạo nhằm làm cho các miền quê Nghi 
Xuân vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc, 
xây dựng hình ảnh người Nghi Xuân vừa 
cần cù, sáng tạo, vừa giàu đẹp về tâm hồn, 
tính cách, góp phần tích cực vào công 
cuộc đổi mới của quê hương 

Sỹ Đức  
(VOV5) 

 

Xây dựng nông thôn mới từ phát huy giá trị tốt đẹp        

của Truyện Kiều 
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Thực hiện Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới, cùng với toàn 
huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hải 
Lăng xác định đây là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện 
nhiệm vụ chính trị và hoạt động của 
Hội. Vì thế, bằng nhiều việc làm thiết 
thực Hội LHPN huyện Hải Lăng đã từng 
bước khẳng định vai trò của mình 
trong xây dựng NTM. 

 
Thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng 
gia đình 5 không, 3 sạch”, Ban Thường 
vụ Hội LHPN huyện đã chỉ đạo, hướng 
dẫn cấp Hội cơ sở cụ thể hóa nội dung 
các tiêu chí của cuộc vận động, triển 
khai tới 100% chi, tổ phụ nữ. Qua triển 
khai có 16.626 đăng ký hộ đạt 8 tiêu chí 
về “5 không, 3 sạch”; 13.302 hộ gia 
đình đạt 8 tiêu chí về “5 không, 3 sạch”. 
Ngoài phong trào “Xây dựng gia đình 5 
không, 3 sạch” chị em phụ nữ huyện 
Hải Lăng cũng góp một phần công sức 
không nhỏ của mình trong việc xây 
dựng nông thôn mới bằng việc phát 
triển kinh tế.  
Từ vie ̣c phát triẻn mô hiǹh tổ hợp tác, 
nhièu năm qua, Ho ̣ i LHPN huye ̣n Hải 
Lăng đã giải quyét được vie ̣c làm, tăng 
thu nha ̣p cho chi ̣em phụ nữ lúc nông  
 
 

 
nhàn. Tính đến nay, toàn hội đã thành 
lập được gàn 50 mô hình tổ hợp tác và 
hợp tác xã nghề nghiệp, với gần 750 
thành viên tham gia. Các ngành nghề 
hoạt động trong các tổ hợp tác và hợp 
tác xã gồm: nghề làm nón lá, làm bánh 
ướt, chế biến nước mắm, tổ hợp tác 
trồng ném, chăn nuôi lợn thương 
phẩm, nuôi gà, may mặc.... Sau khi 
thành lập tổ hợp tác, sản phẩm các 
ngành nghề sản xuất được tăng lên về 
số lượng và chất lượng. Nhiều chị em 
phụ nữ từ khó khăn đã vươn lên xóa 
nghèo bền vững, cuộc sống gia đình 
ngày càng ổn định hơn.  
Để góp phần chung sức xây dựng nông 
thôn mới, các cấp Hội phụ nữ huyện 
xác định phải tập trung đẩy mạnh thực 
hiện tiêu chí không đói nghèo. Hội đã 
thành lập các tổ, nhóm tiết kiệm tín 
dụng, nhóm tương hỗ, tổ góp vốn giúp 
nhau với 546 tổ, 14.583 thành viên “ 
Tiết kiệm quay vòng, “Phụ nữ tiết kiệm 
- Tín dụng”, tổng số vốn dư nợ trên 17 
tỷ đồng cho hơn 7. 000 chị vay. Những 
hoạt động của Hội đã giúp chị em phụ 
nữ vươn lên thoát nghèo bền vững, góp 
phần cùng toàn huyện xây dựng NTM.  
Huyện Hải Lăng đang trên đường phát 
triển, những nỗ lực của toàn huyện 
trong thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới 
hướng đến nông thôn mới kiễu mẫu, có 
đóng góp tích cực của các tầng lớp phụ 
nữ huyện Hải Lăng với những việc làm 
nhỏ tạo nên thành quả lớn. 

Linh Xuân 
(Báo Quảng Trị Online) 
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