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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 
Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 
1666/QĐ-TTg ngày 5/10/2021 công 
nhận thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới năm 2020. 
 
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Tuyên 
Quang có trách nhiệm công bố và khen 
thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố 
Tuyên Quang 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. 
Qua 10 năm thực 
hiện xây dựng nông 
thôn mới, đến nay, 
thành phố Tuyên 
Quang đã có bước phát triển khá toàn 
diện: Diện mạo nông thôn có nhiều khởi 
sắc, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, 100% 
đường trục chính, đường liên thôn được 
cứng hóa; 5/5 xã được công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình  
 

 
 
 
 
quân đầu người của các xã nông thôn mới 
đạt trên 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ 
người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 
95,9%. 
Cơ cấu sản xuất nông nghiệp của thành 
phố dần chuyển đổi sang các loại cây 
trồng, vật nuôi có giá trị cao; cơ sở vật 
chất văn hóa được quan tâm đầu tư theo 
quy hoạch. 5/5 xã có nhà văn hóa và sân 
thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể 
thao; an ninh trật tự an toàn, giữ vững. 

Hiện nay, thành phố 
không còn nợ đọng 
xây dựng cơ bản 
trong xây dựng 
nông thôn mới. 
Kết quả lấy ý kiến 
về sự hài lòng của 
người dân, có trên 
99% người dân hài 
lòng với kết quả xây 
dựng nông thôn 

mới của TP Tuyên Quang và có chung 
cảm nhận thành phố đã có sự chuyển 
mình mạnh mẽ sang phát triển công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, 
dịch vụ; đời sống vật chất, tinh thần của 
người dân cải thiện, nâng cao. 

Vũ Phương Nhi 
(Chinhphu.vn) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
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Đồng chí Trần Thanh Nam  Thứ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
đã khẳng định như vậy tại Diễn đàn Trực 
tuyến kết nối nông sản 970 - Phiên 5 với 
chủ đề “Xúc tiến, quảng bá sản phẩm du 
lịch nông thôn thông qua chuyển đổi số” 
diễn ra ngày 2/10. 
Du lịch nông thôn đóng vai trò quan trọng 
trong tổng thể phát triển du lịch Việt 
Nam, trong tổ chức không gian, kết nối 
với đô thị và các trung tâm du lịch, góp 
phần mở rộng phạm vi không gian và kéo 
dài thời gian lưu trú của khách. 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch 
Nguyễn Lê Phúc: phát triển du lịch nông 
thôn trong Chương trình MTQG về xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-
2025 được xác định là một trong những 
động lực đem lại việc làm, nâng cao thu 
nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông thôn đồng thời 
bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, 
bảo vệ môi trường. 
Phải thực hiện các kết nối và xây dựng các 
ứng dụng thuận tiện nhất để bà con nông 
dân ở những vùng nông thôn, vùng khó 
khăn có cơ hội tiếp cận công nghệ số, tiếp 
cận thị trường du lịch. 
Bên cạnh đó, cần tích hợp, liên thông, chia 
sẻ thông tin, phát triển các ứng dụng 
dùng chung cho phát triển du lịch nông 
thôn trên cơ sở kế thừa những nội dung 
đã có từ ngành du lịch, nông nghiệp nông 
thôn, chương trình OCOP, các địa 
phương, doanh nghiệp, hướng tới sự 
thống nhất chung, tránh chồng chéo, gây 
lãng phí tài nguyên. Đặc biệt là phải có 
chính sách thu hút khu vực tư nhân đầu 
tư cho phát triển công nghệ nói chung và 
ứng dụng công nghệ phát triển du lịch ở 

nông thôn nói riêng, thu lực lượng thanh 
niên nông thôn được đào tạo về công 
nghệ, du lịch trở lại phục vụ quê hương. 
Tại diễn đàn, đại diện các tỉnh, thành phố 
và các doanh nghiệp du lịch lữ hành đều 
cho rằng cần phải tìm giải pháp thúc đẩy 
du lịch nông thôn; đẩy mạnh phát triển 
du lịch canh nông; đưa các điểm du lịch 
nông thôn vào bản đồ du lịch; tăng cường 
quảng bá các sản phẩm du lịch nông thôn 
hay hỗ trợ thí điểm xây dựng mô hình 
làng du lịch thông minh cũng như nghiên 
cứu tạp ra sản phẩm trải nghiệm sẵn trên 
không gian mạng. 
Theo đồng chí Nguyễn Văn Hùng Phó 
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 
thương mại và Du lịch Lâm Đồng, hiện 
Lâm Đồng có hơn 61.000 ha canh tác 
nông nghiệp công nghệ cao. Với lợi thế đó 
tỉnh Lâm Đồng đã khuyến khích người 
dân phát triển mô hình du lịch canh nông. 
Loại hình này đang là một trong những 
sản phẩm du lịch đặc thù phát triển của 
tỉnh. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của Tổ 
chức JICA - Nhật Bản, Lâm Đồng đã xây 
dựng thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ 
diệu từ đất lành”. 
Toàn tỉnh đã có 33 mô hình du lịch canh 
nông được công nhận để đưa vào phục vụ 

Sẽ bổ sung tiêu chí về quy hoạch du lịch khi xây dựng 

nông thôn mới 
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khách tham quan, trải nghiệm, mang lại 
hiệu quả kinh tế, trong đó có 10 đơn vị du 
lịch canh nông trên địa bàn tỉnh được cấp 
nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - kết tinh 
kỳ diệu từ đất lành”. 
Việc phát triển du lịch canh nông hiện nay 
vẫn còn nhiều hạn chế nhất định, chưa 
khai thác hết tiềm năng, thế mạnh vốn có 
của địa phương. Sự hợp tác giữa doanh 
nghiệp lữ hành và các điểm đến cung cấp 
hoạt động du lịch canh nông còn hạn chế. 
Nhiều điểm du lịch canh nông gặp khó 
khăn trong việc kết nối với doanh nghiệp 
lữ hành để hoàn thiện, xây dựng sản 
phẩm du lịch canh nông cũng như thu hút 
khách du lịch trong nước và quốc tế. Do 
vậy, để sản phẩm du lịch canh nông phát 
triển trong thời gian tới, theo ông Hùng, 
các điểm du lịch canh nông cần đáp ứng 
các nhu cầu về sự mới lạ và tính hiện đại 
của các quy trình sản xuất, năng suất và 
chất lượng các sản phẩm nông nghiệp. 
Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Trần 
Thanh Nam cho biết, du lịch nông thôn 
đang là xu thế, cần khai thác hiệu quả, 
điều cần làm là kết nối và quảng bá sản 
phẩm cho các địa phương. Do vậy, sau 
diễn đàn, Bộ NNPTNT sẽ phối hợp với Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có những 

chương trình sát với mục tiêu đề ra tại 
diễn đàn. 
“Các mô hình du lịch nông thôn rất đa 
dạng nhưng cần phải có điểm chung là 
đảm bảo được giá trị nhân văn, văn hóa, 
mang sắc thái của từng địa phương”. 
Thứ trưởng Trần Thanh Nam cũng cho 
biết, dù mỗi ngành có chức năng khác 
nhau nhưng điểm chung là cần phát huy 
được thế mạnh địa phương để tạo ra giá 
trị, nâng cao đời sống cho người nông 
dân. Do đó, trong quy hoạch nông thôn 
tới đây, sẽ bổ sung tiêu chí về quy hoạch 
du lịch khi xây dựng nông thôn mới. 
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh, hỗ trợ với sự 
tham gia của các đơn vị lữ hành trong việc 
xây dựng hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng và 
đào tạo nghiệp vụ. Các sản phẩm du lịch 
phải kết tụ được giá trị nhân văn, giá trị 
văn hóa của từng địa phương để tạo ra 
điểm nhấn khác biệt cho từng địa phương 
cho dù cùng một vùng địa lý, nâng cao giá 
trị cho sản phẩm. Đặc biệt, cần phát triển 
các sản phẩm OCOP có giá trị gắn liền với 
đặc điểm của từng địa phương, tạo ra 
những đặc sản phục vụ cho du lịch và cần 
quan tâm đến cả chất lượng lẫn mẫu mã. 

Lê Phương 
(Báo Thanh tra) 
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Trong 9 tháng đầu năm 2021, huyện Di 
Linh (Lâm Đồng) đã huy động nguồn lực 
được trên 4.255 tỷ đồng, xây dựng cơ sở 
hạ tầng nông thôn và thực hiện các mô 
hình phát triển sản xuất. Đến nay, toàn 
huyện có 16/18 xã đã được công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 19 thôn 
NTM kiểu mẫu. Huyện Di Linh phấn đấu 
đến cuối năm 2021, 2 xã Gia Bắc, Sơn 
Điền sẽ về đích xã NTM, xã Đinh Lạc và xã 
Hòa Ninh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã 
Gia Hiệp đạt chuẩn NTM nâng cao... 

Để đạt được 
mục tiêu trên, 
ngay từ đầu 
năm, UBND 
huye ̣n đã ban 
hành quyết 
định giao chỉ 
tiêu, kế hoạch 

cho các xã chưa đạt chuẩn NTM và các xã 
đăng ký NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 
Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chi ̉
đạo đẻ thực hie ̣n các no ̣ i dung liên quan 
đén Chương triǹh Mục tiêu Quốc gia xây 
dựng nông thôn mới. Ngoài ra, các cơ  
quan, ban, ngành đã chủ động hướng dẫn 
giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho các xã về 
đích NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, 
thôn NTM kiểu mẫu năm 2021. Nhờ đó, 
đến nay 2 xã Gia Bắc, Sơn Điền đã đạt 
18/19 tiêu chí. 

 Đối với 2 xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu 
mẫu, xã Hòa Ninh đạt 3/4 nhóm tiêu chí 
và đang tiếp tục hoàn thiện tiêu chí “Giáo 
dục”; xã Đinh Lạc cũng đạt 3/4 nhóm tiêu 
chí NTM kiểu mẫu theo Quyết định số 
691/QĐ-TTg, hiện đang tiếp tục hoàn 
thiện tiêu chí “cảnh quan, môi trường”. 
Dự kiến đến 30/11/2021, 2 xã Hòa Ninh, 
Đinh Lạc sẽ hoàn thành 4/4 nhóm tiêu chí 
và đạt xã NTM kiểu mẫu. 
 Còn xã Gia Hiệp đăng ký đạt NTM nâng 
cao, đến nay cơ bản đạt 4/5 nhóm tiêu chí 
xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Quyết 
định số 2103/QĐ-UBND, dự kiến đến 
cuối năm 2021 sẽ hoàn thành 5/5 nhóm 
tiêu chí và đạt chuẩn xã NTM nâng cao. 

 NDong BRừm 
(Báo Lâm Đồng Online) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Linh đầu tư trên 4.255 tỷ đồng xây dựng                  

nông thôn mới 
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Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, 
các tiêu chí đều mang tính chất quan 
trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội vùng nông thôn. Tại huyện Bình 
Đại (nói riêng), nhận thấy được tầm quan 
trọng của nguồn điện trong thúc đẩy phát 
triển kinh tế - văn hóa xã hội – an ninh 
quốc phòng, nhất là kinh tế công nghiệp 
đang trên đà phát triển tại huyện. Thời 
gian qua, huyện Bình Đại đã nỗ lực hoàn 
thành tiêu chí số 4 về điện nên hệ thống 
lưới điện, chất lượng điện áp ở nông thôn 
được cải thiện đáng kể, mạng lưới điện 
ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu 
cầu của người dân, góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 
Nhằm thực hiện tốt về xây dựng tiêu chí 
điện trong nông thôn mới, thời gian qua, 
huyện huy động các nguồn lực đầu tư, 
nâng cấp, cải tạo lưới điện nhằm đảm bảo 
cung cấp điện an toàn, ổn định và đáp ứng 
yêu cầu về tiêu chí điện ở các địa phương. 
 Mạng lưới điện được đầu tư xây dựng, 
góp phần phát triển kinh tế địa phương 
Theo đó, hệ thống hạ tầng lưới điện được 
quan tâm đầu tư, 5 năm qua,huyện đầu tư 
hàng trăm tỷ đồng để đầu tư cho hệ thống 
lưới điện nông thôn ở các xã. Trong đó, có 
nhiều công trình tiêu biểu như: đầu tư 
xây dựng hoàn thành công trình đường 
dây 110kv Giồng Trôm – Bình Đại và 
Trạm biến áp 110kv, với tổng kinh phí 
103,975 tỷ đồng;  
Nhờ sự quan tâm của chính quyền các 
cấp, sự vào cuộc kịp thời của Điện lực 
huyện và các địa phương đã sớm hoàn 
thành tiêu chí điện. Tính đến thời điểm 
hiện tại, huyện có 19/19 xã đạt tiêu chí về 
điện. 

 
Nhìn chung, thời gian qua, diện mạo khu 
vực nông thôn huyện Bình Đại đã có sự 
đổi mới, trong đó sự đóng góp quan trọng 
của “tiêu chí số 4” về điện. Điện đã mang 
ánh sáng văn minh đến vùng sâu, vùng xa, 
xóa dần lạc hậu, giảm sự nghèo khó trong 
cuộc sống thường nhật của người dân. Vì 
thế, thời gian tới, huyện cần khắc phục 
khó khăn, tập trung thực hiện đầu tư mở 
rộng lưới điện, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội nông thôn ngày càng vượt bậc 
hơn nữa. 

Tuyết Mai  
(Báo Bến Tre Online) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bình Đại hàn thành tiêu chí điện trong xây dựng      

nông thôn mới 
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Quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) 
của huyện Đại Lộc (Quảng Nam) thời gian 
qua có sự chung tay góp sức của hội viên 
phụ nữ, đưa chương trình này đạt được 
những thành quả ấn tượng. 
 
Trên cơ sở các 
tiêu chí của 
chương trình, Hội 
LH Phụ nữ 
(PN)huyện Đại 
Lộc mạnh dạn 
đăng ký với Ban 
Chỉ đạo xây dựng 
NTM cùng cấp về 
nội dung, chỉ tiêu 
thực hiện các hoạt 
động hỗ trợ phụ 
nữ phát triển kinh 
tế, góp phần thực 
hiện các tiêu chí 
về thu nhập, hộ nghèo. 
Thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường 
trong xây dựng nông thôn mới, hội phối 
hợp thực hiện đồng bộ việc thu gom, xử 
lý rác thải, xây dựng gia đình “5 không, 3 
sạch”, trồng hoa thay cỏ, thành lập mạng 
lưới thu phí, thu gom rác thải từ khu dân 
cư đưa đến điểm tập trung có xe rác. 
Hội triển khai cho các cấp hội tích cực vận 
động nhân dân mua bảo hiểm y tế đảm 
bảo chỉ tiêu đề ra của tiêu chí y tế; hướng 
dẫn xây dựng và ra mắt 18/18 mô hình 
“Chi hội PN 5 không 3 sạch kiểu mẫu xây 
dựng NTM” tại 18 cơ sở hội. 
 
 
 
 
 

Trong bảo vệ môi trường, các cấp hội PN 
trên địa bàn huyện có nhiều cách làm 
sáng tạo khi phát động chương trình 
phòng chống rác thải nhựa.  
Đồng chí Nguyễn Thị Mừng, Chủ tịch Hội 

LHPN huyện Đại 
Lộc, hội tổ chức sản 
xuất, hướng dẫn sử 
dụng các sản phẩm 
có gắn logo của hội 
như túi xách tự hủy 
thay thế túi ny lon; 
chai thủy tinh thay 
thế chai nhựa dùng 
một lần; tặng 1.200 
giỏ nhựa đi chợ 
thay. 
Triển khai mô hình 
“Thu gom phế liệu”, 
chị em đã gom chai 
lọ trong gia đình 

đến điểm tập kết bỏ vào thùng để bán gây 
quỹ. Hoặc với “Nắm gạo sẻ chia” tổ chức 
tại các cơ sở xay xát, để mỗi khi nhân dân 
đến xay xát san sẻ vài nắm gạo, qua đó 
hằng tháng thu gom gạo trao hỗ trợ hộ già 
yếu neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn. 

Khải Khiêm 
(Báo Quảng Nam Online) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góp sức xây dựng nông thôn mới 
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Huyện Trảng Bom là địa phương duy 
nhất được tỉnh Đồng Nai chọn thí điểm 
xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị 
hóa giai đoạn 2020-2025. Để thực hiện 
mục tiêu đó, địa phương đã và đang ưu 
tiên các nguồn lực từng bước hoàn thiện 
hạ tầng cơ sở theo tiêu chí thị xã; quy 
hoạch các vùng sản xuất công, nông 
nghiệp gắn với quy hoạch sử dụng đất. 
 
Quy hoạch các vùng sản xuất nông 
nghiệp 
Trảng Bom từ lâu là huyện nông nghiệp 

của tỉnh. 
Những năm 
2000 trở lại 
đây, huyện 
đã hình 
thành và 
phát triển 
thêm nhiều 

khu, cụm công nghiệp quy mô lớn. Kéo 
theo đó là sự thay đổi trong cơ cấu kinh 
tế ngành nghề, lao động của huyện. Theo 
quy hoạch, đến năm 2025, huyện Trảng 
Bom cơ bản trở thành thị xã với quy mô 
diện tích toàn huyện. 
Đồng chí Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch 
UBND huyện Trảng Bom cho biết, để hiện 
thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn 
mới gắn với đô thị hóa, từ giữa năm 2020, 
huyện đã lập đồ án quy hoạch xây dựng 
vùng huyện Trảng Bom đến năm 2030 và 
tầm nhìn đến năm 2050; lập đồ án quy 
hoạch chung thị trấn Trảng Bom và vùng 
phụ cận đến năm 2040. Cùng với đó, địa 
phương lập đề án đề nghị công nhận thị 
trấn Trảng Bom mở rộng (phạm vi toàn 
huyện Trảng Bom) đạt tiêu chí đô thị loại 

4; các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao và kiểu mẫu. 
Huyện lập danh mục kết cấu hạ tầng kinh 
tế-xã hội cần thực hiện, trong đó ưu tiên 
đầu tư các tuyến đường giao thông đối 
nội và đối ngoại. Tại các khu vực nông 
thôn hiện hữu, tùy theo nguồn thu ngân 
sách hằng năm và khai thác các nguồn 
vốn khác, huyện xây dựng kế hoạch đầu 
tư và nâng cấp đường, làm hệ thống thoát 
nước và đầu tư hệ thống cấp nước sạch ở 
một số xã. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho 
các xã nông thôn mới nâng cao hướng 
đến chỉ tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu. 
Cùng với đó, huyện phát triển đa dạng các 
loại nhà ở, đặc biệt nhà ở tại các xã đáp 
ứng nhu cầu cho công nhân lao động, 
người có thu nhập thấp. 
Phát triển hạ tầng đồng bộ 
Trong năm 2021, huyện đặt mục tiêu có 
thêm 4 xã hoàn thành nông thôn mới 
nâng cao, 1 xã đạt nông thôn kiểu mẫu. 
Phấn đấu đến 100% xã của huyện đều đạt 
nông thôn mới nâng cao và huyện Trảng 
Bom cơ bản đạt các tiêu chí thị xã. Phó 
chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi 
cho rằng, huyện Trảng Bom đã được chọn 
thí điểm để xây dựng nông thôn mới gắn 
với đô thị vì địa phương có lợi thế vị trí 
địa lý, hạ tầng, sản xuất nông nghiệp hàng 
hóa quy mô lớn. Do đó, địa phương cần 
tập trung hoàn thành mục tiêu đề ra 
trong xây dựng nông thôn mới gắn với đô 
thị hóa. Ưu tiên đầu tư: trường học, giao 
thông, văn hóa, môi trường; các mô hình 
sản xuất nông nghiệp cần triển khai đồng 
bộ, bài bản theo hướng phát triển xanh, 
bền vững. 

Phan Anh- Hoàng Lộc 
(Báo Quân đội Nhân dân) 

 

Đồng Nai xây dựng nông thôn mới trong lòng đô thị 
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Trong 10 năm gần đây, việc triển khai 
chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới đã góp phần làm cho đời 
sống vật chất, tinh thần của cư dân nông 
thôn được nâng cao rõ nét. 
Ngay khi bắt tay vào thực hiện chương 
trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lào 
Cai đã linh hoạt, đổi mới, sáng tạo trong 
chỉ đạo, điều hành nhằm huy động cả hệ 
thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân 
tham gia phong trào thi đua xây dựng 
nông thôn mới. Một phong trào thi đua 
sôi nổi, cùng chung sức xây dựng quê 
hương mình đã được tạo ra, giúp cho 
hàng loạt các địa phương sớm hoàn 
thành xây dựng nông thôn mới và bắt tay 
vào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, 
thôn nông thôn mới kiểu mẫu.  
Đối với cấp huyện, cùng với thành phố 
Lào Cai đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới, huyện Bảo Thắng đã hoàn 
thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ 
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Từ 
việc triển khai chương trình, huyện Bảo 
Thắng đã khơi dậy được tinh thần đoàn 
kết, phát huy nội lực, đẩy mạnh chuyển 
dịch cơ cấu phát triển kinh tế, nâng cao 
đời sống Nhân dân. Ông Trần Minh Sáng, 
Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng cho biết: 
"Huyện tăng cường công tác tuyên 
truyền, vận động để tạo sự đồng thuận 
trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, để 
Nhân dân đồng tình tích cực tham gia ủng 
hộ. Huyện lồng ghép các nguồn lực, đặc 
biệt là nguồn lực đóng góp của người dân 
để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí về 
nông thôn mới, nhất là các tiêu chí liên 
quan đến Nhân dân phải làm". 
 
 

Với quan điểm chỉ đạo của trung ương 
“Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lâu 
dài", tỉnh Lào Cai xác định quá trình xây 
dựng nông thôn mới phải được thực hiện 
thường xuyên, liên tục và đòi hỏi sự vào 
cuộc mạnh 
mẽ, quyết liệt 
hơn nữa của 
cả hệ thống 
chính trị và sự 
đồng thuận 
cao của Nhân 
dân, nhằm 
duy trì và 
nâng cao chất 
lượng nông thôn mới.  
Với cách làm như vậy, đến nay Lào Cai đã 
có 61 xã chuẩn nông thôn mới; 2 xã được 
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao; bình quân mỗi xã đạt 15/15 tiêu chí 
nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 
còn 8,2%. Đây là một trong những thành 
tựu quan trọng nhất mà Lào Cai đạt được 
trong 30 năm tái lập, bởi nó trực tiếp tác 
động tích cực đến đời sống của Nhân dân. 

Việt Hùng – Vũ Giang 
(Laocaitv.vn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nông thôn mới Lào Cai: Những thành tựu nổi bật 
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Đến nay, Văn Giang là huyện duy nhất ở 
tỉnh Hưng Yên có 100% số xã ở đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao, 10 khu dân cư 
đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

 
Các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 
tập trung ở các thôn của các xã Mễ Sở (4 
thôn), Thắng Lợi (4 thôn), Phụng Công và 
Long Hưng mỗi xã có 1 thôn. Cả 4 xã này 
cũng đã hoàn thành các tiêu chí xã nông 
thôn mới kiểu mẫu. Trong năm 2021, 6 xã 
còn lại cũng phấn đấu mỗi xã có ít nhất 1 
khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 
Để đạt kết quả trên, huyện Văn Giang chỉ 
đạo các xã đẩy mạnh xử lý đất dôi dư, quy 
hoạch xây dựng các khu dân cư mới; tăng 
cường các hình thức xã hội hóa để thực 
hiện hiệu quả các tiêu chí về: môi trường, 
giao thông, hạ tầng... đồng thời, triển khai 
đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực để việc 
xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, 
có trọng điểm. 
Từ năm 2020 đến nay, huyện Văn Giang 
đã huy động được tổng nguồn vốn đầu tư 
xây dựng nông thôn mới trên 1.700 tỷ 
đồng. 
 
 
 
 
 

 Theo đó, huyện chỉ đạo các xã tập trung 
quy hoạch xây dựng các khu dân cư mới, 
gắn với quá trình đô thị hóa; tăng cường 
các hình thức xã hội hóa để thực hiện hiệu 
quả các tiêu chí về môi trường, giao 
thông, hạ tầng... 
Đồng chí Nguyễn Quốc Chương, Phó Chủ 
tịch UBND huyện Văn Giang cho biết, 
huyện đang tiếp tục duy trì và nâng cao 
chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn 
mới; đồng thời, đẩy mạnh xây dựng xã 
nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Xác 
định đây là nhiệm vụ thường xuyên và 
liên tục, Văn Giang đã ban hành nhiều giải 
pháp cụ thể để từng xã, từng thôn thực 
hiện các tiêu chí một cách hiệu quả, phù 
hợp với thực tế địa phương; trong đó, coi 
trọng các tiêu chí về môi trường, an ninh 
trật tự, thu nhập, hộ nghèo...  
Từ nay đến năm 2023, Văn Giang phấn 
đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao, 
mỗi xã có từ 2 khu dân cư nông thôn mới 
kiểu mẫu trở lên. Huyện đang triển khai 
chương trình phát triển sản xuất nông 
nghiệp công nghệ cao, bền vững, nâng cao 
giá trị sản xuất trên đất canh tác, đưa kinh 
tế nông thôn phát triển mạnh mẽ. Huyện 
cũng đặt mục tiêu, xây dựng nông thôn 
mới nhằm không ngừng nâng cao đời 
sống người dân; xây dựng kết cậu hạ tầng 
nông thôn đồng bộ, hiện đại kết nối chặt 
chẽ với quá trình đô thị hóa. 

Mai Ngoan 
 (TTXVN) 

 
 
 
 
 
 
 

Huyện Văn Giang (Hưng Yên) hoàn thành xây dựng            

xã nông thôn mới nâng cao 
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Được biết, phong trào chung tay giữ gìn 
môi trường đã được cấp ủy, chính quyền, 
các đoàn thể ở tỉnh Hòa Bình quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có 
hiệu quả gắn với Cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”. Điển hình như với Hội 
Nông dân (HND) tỉnh, các cấp Hội đã tích 
cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội 
viên nông dân tham gia bảo vệ môi 
trường; phối hợp với các cấp, ngành, đơn 
vị liên quan triển khai nhiều mô hình bảo 
vệ môi trường gắn với xây dựng nông 
thôn mới; hỗ trợ nông dân phát triển sản 
xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP, 
hữu cơ…  
Đồng chí Lê Văn Thạch, Chủ tịch HND tỉnh 
Hòa Bình, chỉ tính riêng từ năm 2020 đến 
nay, HND các huyện, thành phố đã phối 
hợp các cấp, ngành, đơn vị xây dựng 150 
mô hình tham gia bảo vệ môi trường 
nông thôn; tổ chức 67 lễ phát động phong 
trào "Chống rác thải 
nhựa”; hưởng ứng Tháng 
hành động vì môi trường 
thế giới với chủ đề "Giải 
quyết ô nhiễm nhựa và 
túi nilon”  
Nhiều hoạt động thi đua 
chung tay bảo vệ môi 
trường đã được đồng bào 
các dân tộc trong toàn 
tỉnh hưởng ứng mạnh 
mẽ. Xuất hiện nhiều mô 
hình hay, huy động được đông đảo hội 
viên tham gia như: mô hình “Thanh niên 
xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng 
đồng”, “Chủ nhật xanh” của Đoàn Thanh 
niên; mô hình “Xây dựng gia đình 5 
không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ… 
Những tuyến đường tự quản của đoàn 

viên thanh niên, hội viên phụ nữ, hội viên 
cựu chiến binh... xuất hiện ngày càng 
nhiều ở các huyện, thành phố; những 
phong trào trồng cây xanh, nạo vét kênh 
mương, thu gom rác thải, sản xuất thân 
thiện với môi trường… cũng hàng ngày 
được triển khai rộng khắp trong toàn 
tỉnh. Từ đó, góp phần tạo diện mạo đô thị 
văn minh, nông thôn mới khang trang, 
sạch đẹp. 
Công tác bảo vệ môi trường ở Hòa Bình 
cũng cho thấy hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo 
của cấp ủy, chính quyền địa phương; 
trách nhiệm của các đoàn thể chính trị xã 
hội và người dân trong tỉnh. Từ hiệu quả 
thiết thực của mô hình, trong thời gian 
tới, tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, vận động toàn dân 
tham gia bảo vệ môi trường gắn với xây 
dựng nông thôn mới. Thực hiện đa dạng 
các hình thức tuyên truyền như thông 
qua hệ thống loa đài truyền thanh, các 

buổi sinh hoạt, hội 
họp, tuyên truyền 
trực quan (băng rôn, 
khẩu hiệu, pa nô, áp 
phích), tổ chức phát 
động hưởng ứng ngày 
Môi trường thế giới, 
đã góp phần làm 
chuyển biến nhận 
thức và hành động 
của toàn xã hội trong 
bảo vệ môi trường. 

Đồng thời, nhân rộng các mô hình hiệu 
quả, cách làm hay; đẩy mạnh Cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh” để xây dựng 
cộng đồng khu dân cư xanh, sạch, đẹp./. 

 (moitruongvadothi.vn) 
  

Hoà Bình: xây dựng nông thôn mới gắn với                             

bảo vệ môi trường  

https://www.moitruongvadothi.vn/hoa-binh-xay-dung-nong-thon-moi-gan-voi-bao-ve-moi-truong-a90366.html
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Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới (NTM), mang đến cho chính quyền 
và Nhân dân các dân tộc huyện vùng cao 
Sìn Hồ nhiều thử thách, nhưng cũng tiếp 
thêm sức sống cho vùng đất này. Từ khi 
bắt tay xây dựng NTM tới nay thu nhập 
bình quân trên địa bàn huyện đạt 26 triệu 
đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5 
– 6%/năm; 96% hộ dân được sử dụng 
nước sinh hoạt hợp vệ sinh.  
Đời sống vật chất, tinh thần của người 
dân được nâng cao, cơ sở hạ tầng, giao 
thông được đầu tư khang trang hơn. Đã 
mở được 2 tuyến đường tới trung tâm xã, 
16 tuyến liên thôn bản và hơn 143km 
đường nội bản, gần 265km đường nội 
đồng. Đáng mừng hơn nhờ có nền tảng từ 
NTM mà huyện đã hình thành một số 
vùng sản xuất tập trung, sử dụng có hiệu 
quả các hạng mục hạ tầng được đầu tư 
vào phát triển kinh tế. 
Ông Nguyễn Quốc Vương – Phó Chủ tịch 
UBND huyện Sìn Hồ : Nhờ quy chế dân 
chủ công khai ở cơ sở nên chương trình 
xây dựng NTM huy động được tối đa 
nguồn lực trong Nhân dân, dần thay đổi 
tư duy làm kinh tế, chủ động vươn lên 
thoát nghèo, không còn ỷ lại vào hỗ trợ 
của Nhà nước như trước. Thúc đẩy quá 
trình hình thành nhiều mô hình chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng 
sản xuất hàng hóa tập trung, các mô hình 
hợp tác xã được triển khai mạnh. Theo 
đó, cơ cấu ngành nghề đa dạng hơn, đời 
sống người dân được thay đổi đáng kể. Có 
sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống 
chính trị, nâng cao năng lực quản lý điều 
hành, phân công thực hiện nhiệm vụ từ 
huyện đến cơ sở, đưa cán bộ chuyên môn 

tới gần dân, sát dân để cùng thực hiện 
nhiệm vụ chung. 
Không dừng 
lại ở đó, để 
đời sống 
người dân 
ổn định hơn, 
có thêm 
nguồn lực 
dự trữ trước 
diễn biến 
của dịch bệnh, cấp ủy, chính quyền 
huyện, các phòng chuyên môn, đặc biệt là 
các tổ chức: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… 
thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi 
đua sản xuất, đoàn kết để phát triển kinh 
tế, xóa đói giảm nghèo, kết nối người dân 
tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng 
sản xuất. Nhờ đó, bà con trong huyện 
nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia 
các hoạt động của tổ chức hội. Từ đầu 
năm đến nay đã có hơn 1.000 hộ đăng ký 
danh hiệu hộ nông dân sản xuất làm kinh 
tế giỏi các cấp. 
Xây dựng NTM ở huyện vùng cao Sìn Hồ 
phía trước còn nhiều thách thức. Tuy 
nhiên, mục tiêu vẫn xoay quanh việc nâng 
cao chất lượng đời sống vật chất và tinh 
thần cho người dân. Để bà con thật sự 
được thụ hưởng các giá trị bền vững của 
NTM thì các tiêu chí phải được hoàn 
thành khi đã hội tụ đủ các yếu tố và phải 
có tác động lâu dài, nhiều mặt lên đời 
sống người dân. 

(Báo Bảo vệ & Môi trường) 
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Từ đầu năm đến nay, các đơn vị, địa 
phương đã quyết liệt vào cuộc thực hiện 
Chương trình xây dựng nông thôn mới, 
qua đó đã có sự chuyển biến tích cực, đạt 
được những kết quả nhất định, đặc biệt là 
8 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 
trong năm 2021. 
Đến nay toàn tỉnh đã có 29 xã được công 
nhận xã nông thôn mới (tăng 01 xã so với 
năm 2020), 12 xã đạt chuẩn từ 15 đến 18 
tiêu chí, 42 xã đạt chuẩn từ 10 đến 14 tiêu 
chí, 02 xã đạt chuẩn từ 8 đến 9 tiêu chí. Số 
tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã là 15,08 
tiêu chí (tăng 
0,28 tiêu chí so 
với năm 2020). 
Hiện nay, các xã 
cơ bản đạt từ 15 
đến 18 tiêu chí. 
Riêng xã Ngọc Tụ 
(huyện Đăk Tô), 
xã Đăk Tăng 
(huyện Kon 
Plông) và xã Đăk 
Kroong (huyện ĐăkGlei) trong tháng 10 
năm 2021 sẽ phấn đấu cơ bản hoàn thành 
đạt chuẩn 19/19 tiêu chí và sẽ tổ chức 
đánh giá, đề nghị các cấp thẩm định, phê 
duyệt trong tháng 10 năm 2021; các xã 
còn lại dự kiến đến tháng 12 sẽ hoàn 
thành và đề xuất công nhận theo quy 
định. 
 Đối với thôn nông thôn mới tại 08 xã biên 
giới thuộc phạm vi Đề án 1385/QĐ-TTg, 
năm 2021, tỉnh tiếp tục thực hiện mục 
tiêu đề ra là toàn tỉnh có 29 thôn đạt 
chuẩn thôn nông thôn mới. Kết quả, đến 
nay đã có 05 thôn đạt chuẩn đều ở huyện 
Sa Thầy: Thôn Đăk Tăng, thôn Rờ  Kơi, 
thôn Đăk Đe (xã Rờ Kơi) và thôn Ia Xoăn, 
thôn Ia Ho (xã Mô Rai). 

Đối với xây dựng xã nông thôn mới nâng 
cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, cơ bản 
các địa phương thiếu nguồn lực đầu tư để 
nâng cao chất lượng các tiêu chí như: 
Đảm bảo có 100% trường học đạt chuẩn 
quốc gia mức độ 1 và tối thiểu có 01 
trường đạt chuẩn mức độ 2; xây dựng 
công trình nước tập trung đảm bảo cung 
cấp cho 100% hộ dân sử dụng nước 
sạch… 
 Nhìn chung, từ đầu năm đến nay, các địa 
phương, đơn vị đã có sự vào cuộc quyết 
liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

Chương trình xây 
dựng nông thôn 
mới, qua đó đã có 
sự chuyển biến tích 
cực và đạt được 
những kết quả nhất 
định. 
 Có được kết quả 
này là do các địa 
phương đã chủ 
động huy động 

nguồn lực hỗ trợ thực hiện, xây dựng kế 
hoạch và đề ra lộ trình hoàn thành các chỉ 
tiêu, tiêu chí từng tháng, quý; phân công 
cụ thể cho từng đảng viên, cá nhân phụ 
trách lĩnh vực, nội dung. Các Sở, ban, 
ngành phụ trách các tiêu chí cũng đã 
thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ các địa 
phương trong triển khai thực hiện, tháo 
gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc 
và có giải pháp khắc phục kịp thời để đạt 
tiêu chí. Theo báo cáo của các địa phương 
và kết quả khảo sát thực tế, khả năng 
trong năm 2021 sẽ hoàn thành mục tiêu 
đề ra là có 8/8 xã đạt chuẩn xã nông thôn 
mới. 

 Dương Nương 
(CTTĐT tỉnh Kon Tum) 

Quyết liệt trong xây dựng nông thôn mới 
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Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới (NTM), những năm qua, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phú 
Bình đã triển khai thực hiện phong trào 
thi đua, Phụ nữ Phú Bình tích cực chung 
sức xây dựng Nông thôn mới... Trong đó, 
Hội phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện 
thực hiện có hiệu quả “tiêu chí môi 
trường” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong 
cộng đồng dân cư.   

 
Hội LHPN huyện Phú Bình hiện có 20 cơ 
sở Hội, với 305 chi hội nông thôn, tổng 
số toàn huyện có trên 27.200 hội viên 
tham gia sinh hoạt. Trong những năm qua, 
hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện đã nêu 
cao truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, đổi 
mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực 
hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, 
Phụ nữ Phú Bình tích cực chung sức xây 
dựng Nông thôn mới. 
Trong giai đoạn đoạn 2016-2021, Hội đã 
xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu 
quả, thiết thực, như mô hình: Ngôi nhà 3 
sạch nông thôn mới; con đường hoa, 
đoạn đường phụ nữ tự quản, tổ phụ nữ tự 
quản bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng 
túi nilon, mô hình phân loại, xử lý rác thải 
tại nguồn. Tuyên truyền, vận động hội 

viên phụ nữ sử dụng nước sạch hợp vệ 
sinh, thường xuyên chỉnh trang nhà cửa, 
sân vườn, công trình vệ sinh gọn gàng, 
sạch sẽ. Ngoài ra còn tuyên truyền, vận 
động cán bộ, hội viên phụ nữ gương mẫu 
trong thực hiện giải phóng mặt bằng, tích 
cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền của, 
vật tư và ngày công lao động để xây dựng 
nông thôn mới.  
Chị Thân Thị Quyên, Chủ tịch Hội LHPN 
huyện Phú Bình: Có được kết quả trên, là 
có triển khai đồng bộ của các cấp hội về 
thực hiện tiêu chí môi trường tới cán bộ, 
hội viên và nhân dân. Vì vậy, nhận thức rõ 
vai trò quan trọng của Phụ nữ tham gia 
xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN từ 
huyện cho đến cơ sở đã tích cực triển khai 
sâu rộng các phong trào thi đua, các cuộc 
vận động gắn với Chương trình xây dựng 
NTM với các công việc cụ thể được đông 
đảo cán bộ, hội viên và tầng lớp nhân dân 
tích cực hưởng ứng các tiêu chí trong xây 
dựng nông thôn mới nói chung và tiêu chí 
môi trường nói riêng.  
Trong giai đoạn 2021-2025, thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Phú 
Bình lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 
huyện Phú Bình phấn đấu đến hết năm 
2022 đạt huyện nông thôn mới. Cán bộ, 
hội viên phụ nữ các cấp huyện Phú Bình 
sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn 
kết, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, sáng 
tạo tích cực tham gia thực hiện có hiệu 
quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 
nhằm góp phần quan trọng cùng với các 
cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân 
để phấn đấu xây dựng thành công huyện 
Nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra./. 

(ntm.thainguyen.gov.vn) 
 

Phụ nữ Phú Bình thực hiện có hiệu quả tiêu chí môi 

trường trong xây dựng nông thôn mới 
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Phấn đấu trong năm 2021, Gò Công Tây 
trở thành huyện nông thôn mới - đây là 
một trong những mục tiêu lớn mà Đại hội 
Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra. Để 
thực hiện mục tiêu này, huyện Gò Công 
Tây đã huy động cả hệ thống chính trị, 
cùng với nhân dân dồn sức thực hiện các 
tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM). 

 
Thời gian qua, Huyện ủy, Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội huyện Gò Công Tây đã 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 
thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng 
NTM đến nay thu nhập bình quân đầu 
người trên địa bàn huyện là 57,13 triệu 
đồng/người/năm. Toàn huyện hiện có 
12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 thị 
trấn đạt đô thị văn minh. 
Tổng nguồn lực huy động thực hiện xây 
dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến 
nay trên 2.617 tỷ đồng. Hạ tầng nông 
thôn được cải thiện rõ nét; diện mạo nông 
thôn có nhiều khởi sắc.  
Huyện Gò Công Tây xây dựng cảnh quan, 
môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn với 
nhiều mô hình sống động, hiệu quả 
như: Mô hình "Tuyến đường hoa", mô 

hình "Dòng kênh thông thoáng", mô hình 
"Camera an ninh gắn với ánh sáng 
quang", "Cổng rào phòng, chống tội 
phạm", mô hình vận động quỹ xây dựng 
"Nhà ở cho hộ nghèo"... 
Đồng chí Đinh Tấn Hoàng, Bí thư Huyện 
ủy Gò Công Tây, để hoàn thành mục tiêu 
này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra 
các nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể là tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của 
chińh quyèn, vai trò của Ủy ban Ma ̣ t tra ̣n 
Tỏ quóc và các đoàn thể chińh tri ̣- xã ho ̣ i; 
phát huy vai trò chủ thể và trách nhiệm 
của người dân trong xây dựng NTM, nhất 
là vai trò "dân biết, dân bàn, dân đóng 
góp, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, 
dân thụ hưởng", chính quyền địa phương 
cần phải đẩy mạnh phát huy dân chủ, 
công khai, minh bạch, tạo điều kiện để 
nhân dân bàn bạc, đóng góp ý kiến và 
quyết định những công việc liên quan đến 
lợi ích của dân trong xây dựng NTM. Phát 
huy tối đa trí tuệ, tâm huyết, công sức, 
nguồn vốn của mỗi người dân cùng với 
chính quyền địa phương trong thực hiện. 
Tuyên truyền, vận động nhân dân tích 
cực tham gia thực hiện những tiêu chí 
không cần vốn hoặc cần ít vốn xây dựng 
NTM. Đẩy mạnh nhân rộng các mô hình, 
các điển hình tiên tiến, sáng kiến kinh 
nghiệm hay về xây dựng NTM. Đồng thời 
tập trung huy động tối đa các nguồn lực 
đầu tư cho xây dựng NTM; đẩy mạnh 
chuyển dịch cơ cấu ngành Nông nghiệp, 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 
người dân. 

Kiều Tước Nguyên 
(CTTĐT Tiền Giang)  

 
 

Gò Công Tây: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng 

huyện nông thôn mới 
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Ban Thường vụ Thành đoàn đã triển khai 

cuộc vận động “Tuổi trẻ thành phố Điện 
Biên Phủ chung tay xây dựng nông thôn 
mới" với các nội dung trọng tâm: đẩy 
mạnh tuyên truyên về chủ trương xây 
dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng 
hạ tầng cảnh quan và bảo vệ môi trường 
nông thôn; xây dựng và tham gia phát 
triển kinh tế nông thôn; tích cực xây dựng 
đời sống văn hóa nông thôn, xung kích đi 
đầu giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn 
nông thôn. 
 
 Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân 
dân, đoàn viên, thanh thiếu niên nhằm 
nâng cao nhận thức về vai trò, trách 
nhiệm của mọi người trong việc thực hiện 
các tiêu chí, công trình, phần việc tham 
gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường 
tuyên truyền các hoạt động trên hệ thống 
thông tin truyền thông và trên mạng xã 
hội để phản ánh về hoạt động tham gia 
xây dựng nông thôn mới của tổ chức 
Đoàn và đoàn viên thanh niên, đặc biệt là 
những bài viết nêu cách làm mới, sáng 
tạo, hiệu quả, phản ánh những mô hình, 
điển hình trong phong trào xây dựng 
nông thôn mới. 
Hằng năm, Ban 
Thường vụ Thành 
đoàn chỉ đạo, phát 
động tổ chức Đoàn 
đăng ký, đảm nhận 
các công trình, phần 
việc thanh niên góp 
phần xây dựng hạ 
tầng ở nông thôn như: 
tham gia làm mới, tu 
sửa, phát quang 
đường giao thông 

nông thôn; vận động nhân dân làm hàng 
rào, làm đường điện thắp sáng; làm mới, 
sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng, 
nhà văn hóa, nhà nhân ái, trường học, cầu 
giao thông nông thôn, điểm vui chơi cho 
thanh thiếu nhi. 
 Đẩy mạnh phong trào thanh niên phát 
triển kinh tế, lập nghiệp thông qua nhiều 
chương trình, mô hình, cách làm hiệu quả 
như: thành lập và duy trì hoạt động các 
câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, 
khởi nghiệp nhằm hỗ trợ, chia sẻ với các 
mô hình kinh tế của thanh niên, là diễn 
đàn kết nối và hỗ trợ thanh niên trên con 
đường lập thân, lập nghiệp. Năm 2021, 
Thành đoàn đã xây dựng và hỗ trợ 03 mô 
hình thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ 
tôn giáo phát triển kinh tế tại xã Nà Tấu; 
hỗ trợ 01 dự án khởi nghiệp của thanh 
niên; thành lập câu lạc bộ thanh niên phát 
triển kinh tế với hơn 10 thành viên thanh 
niên; tổ chức Đoàn đã phát huy hiệu quả 
hoạt động tín dụng ủy thác từ NHCSXH 
với tổng dư nợ hơn 45 tỷ đồng, hằng năm 
giải quyết việc làm cho hàng trăm thanh 
niên tại địa phương;… Bên cạnh đó, Đoàn 
Thanh niên thành phố đã huy động trên 
500 lượt ĐVTN tham gia thực hiện mô 
hình “Đoàn Thanh niên tham gia xây 

dựng bản nông 
thôn mới kiểu mẫu” 
tại bản Hua Rốm 
(xã Nà Tấu) và bản 
Phiêng Lơi (xã 
Thanh Minh). 
Song song đó, hoạt 
động tập huấn, 
chuyển giao tiến bộ 
khoa học kỹ thuật 
trong sản xuất nông 
- lâm - ngư nghiệp, 

Điện Biên: Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên chung 

tay xây dựng nông thôn mới 
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tham quan, học tập các mô hình sản xuất 
kinh doanh tiêu biểu được tổ chức đoàn 
chú trọng triểu khai thực hiện. Ban 
Thường vụ Thành đoàn đã phối hợp tổ 
chức Hội nghị tập huấn chuyển giao Khoa 
học kỹ thuật trên các lĩnh vực chăm sóc 
cây trồng, vật nuôi, bảo quản, vệ sinh an 
toàn thực phẩm; năm 2021 đã tổ chức 
được 04 lớp, hướng dẫn cho hơn 300 
đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, Ban 
Thường vụ Thành đoàn thường xuyên tổ 
chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương 
các gương thanh niên nông thôn làm kinh 
tế giỏi, xét sản phẩm, mô hình tiêu biểu 
tham gia Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi 
nghiệp trong thanh niên nông thôn" năm 
2021, Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi 
nghiệp thanh niên tỉnh Điện Biên”, kết 
quả có 04 dự án đạt giải cấp tỉnh, có 01 dự 
án tham gia cuộc thi toàn quốc. 
 Các hoạt động Đoàn thanh niên tham gia 
bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn 
cũng được tổ chức Đoàn triển khai sâu 
rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh 
thiếu nhi tham gia, với nhiều mô hình, 
hoạt động tiêu biểu như: tiếp tục triển 
khai phong trào “Tuyến đường thanh 
niên xanh sạch đẹp" với sự hưởng ứng 
của 12/12 đơn vị cấp xã, đã có 14 tuyến 
đường được đăng ký xây dựng với tông 
chiều dài hơn 03 km; triển khai thực hiện 
“đường hoa thanh niên", "Hàng rào 
xanh", “Ngày chủ nhật xanh", “Nói không 
với rác thải nhựa", “biến điểm đen rác 
thải, chợ tạm thành vườn hoa"; xây dựng 
mô hình “Vườn ươm cây giống" tại xã 
Thanh Minh để phục vụ các đơn vị có nhu 
cầu trồng cây xanh, Đường hoa thanh 
niên, trồng cây phát triển kinh tế. Triển 
khai hiệu quả Cuộc thi “Thách thức để 
thay đổi" – Đây là cuộc thi trực quan phản 
ánh thực trạng ô nhiễm môi trường hiện 
nay và hành động của thanh niên với gần 
10 tác phẩm dự thi các cấp. 

 Để tiếp tục phát huy vai trò thanh niên 
trong tham gia xây dựng nông thôn mới, 
trong thời gian tới Ban Thường vụ Thành 
đoàn xác định tập trung chỉ đạo các cơ sở 
đoàn tiếp tục đổi mới công tác tuyên 
truyền, vận động nhằm nâng cao nhân 
thức của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh 
niên về mục đích, ý nghĩa của chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới và trách nhiệm trong việc chung 
tay xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các 
cơ sở Đoàn chủ động đảm nhận các công 
trình, phần việc thanh niên thiết thực, 
khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế 
từng địa phương, đơn vị; lựa chọn các 
tiêu chí tham gia phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ của Đoàn và đáp ứng được nhu 
cầu, nguyện vọng của thanh niên nông 
thôn tại cơ sở; tăng cường các hoạt động 
hỗ trợ về vay vốn, ứng dụng tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật, mở rộng thị trường, phát 
triển ngành nghề mới; phát triển các mô 
hình câu lạc bộ, hợp tác xã thanh niên; 
tranh thủ sự lãnh đạo, ủng hộ và tạo điều 
kiện của tỉnh, của thành phố và các ngành 
trong hoạt động tham gia xây dựng nông 
thôn mới; đồng thời tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát và thi đua, khen 
thưởng để phong trào đạt hiệu quả cao 
nhất./. 

(CTV TĐ Điện Biên) 
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa 
bàn huyện Hàm Yên luôn tích cực, chủ 
động, có nhiều cách làm hiệu quả trong 
việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Đi 
đôi với công tác tuyên truyền vận động, 
MTTQ các cấp đã xây dựng kế hoạch và tổ 
chức hiệu quả việc giám sát bằng nhiều 
hình thức khác nhau như giám sát trực 
tiếp, giám sát thông qua hoạt động của 
Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu 
tư của cộng đồng. 

 
Đồng chí Ma Thị Như Trang, Phó Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ huyện cho biết, với chủ 
trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra và dân thụ hưởng”, công tác 
giám sát cộng đồng luôn được chú trọng 
trong quá trình xây dựng nông thôn mới 
tại huyện Hàm Yên. Trong nhiều năm, 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã 
xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 
chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn thực hiện 
công tác giám sát xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn. Từ năm 2016 đến nay, 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ của 
18  xã, thị trấn đã tổ chức giám sát trực 
tiếp được trên 80 cuộc tại các đơn vị, 
thôn, bản, tổ dân phố về nội dung của 
từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 
việc thực hiện thu chi, quản lý các khoản 

đóng góp của nhân dân, việc thực hiện 
quy chế dân chủ… 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện 
cũng chỉ đạo mỗi Ban thanh tra nhân dân 
của xã, thị trấn lựa chọn giám sát ít nhất 
4 nội dung chuyên đề trong 1 năm trong 
đó có ít nhất 2 chuyên đề giám sát về các 
nội dung có liên quan đến thực hiện các 
tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Bên 
cạnh đó, Ban giám sát đầu tư của cộng 
đồng tại các xã, thị trấn cũng tập trung lựa 
chọn một công trình để thực hiện giám 
sát. 
Huyện Hàm Yên hiện có 18 Ban thanh tra 
nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng 
với gần 120 thành viên. Hàng năm, Ban 
thanh tra nhân dân các xã đã tổ chức giám 
sát và xác minh trên 30 việc, Ban giám sát 
đầu tư cộng đồng đã tổ chức trên 30 cuộc 
kiểm tra, giám sát. Các cuộc giám sát đều 
tập trung vào làm đường giao thông nông 
thôn, xây dựng nhà văn hóa, các công 
trình an sinh xã hội, các chương trình, dự 
án được đầu tư trên địa bàn có sự đóng 
góp của nhân dân… Qua giám sát đã phát 
hiện các sai phạm ảnh hưởng đến chất 
lượng công trình, kiến nghị với chủ đầu 
tư, nhà thầu khắc phục, sửa chữa kịp thời. 
Có thể khẳng định, việc thực hiện giám 
sát tham gia xây dựng nông thôn mới đã 
được Ủy ban MTTQ các cấp huyện Hàm 
Yên tích cực triển khai và bước đầu đem 
lại những chuyển biến nhất định. Thời 
gian tới, MTTQ từ huyện đến cơ sở sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh thực hiện công tác này, để 
góp phần hoàn thành Chương trình xây 
dựng nông thôn mới. 

(CTTĐT Hàm Yên) 

MTTQ huyện Hàm Yên giám sát xây dựng nông thôn mới 
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