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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình 
Minh vừa ký Quyết định số 1495/QĐ-TTg 
ngày 10/9/2021 công nhận huyện Cẩm 
Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn 
mới (NTM) năm 2020. 
UBND tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm công 
bố và khen thưởng 
theo quy định; chỉ 
đạo UBND huyện 
Cẩm Xuyên tiếp tục 
duy trì và nâng cao 
chất lượng các tiêu 
chí, chú trọng tiêu chí 
về sản xuất và môi 
trường để bảo đảm 
tính bền vững trong 
xây dựng NTM. 
Sau 10 năm triển khai 
chương trình xây 
dựng NTM, đến nay, Cẩm Xuyên đã có 
100% số xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt 
chuẩn NTM nâng cao; 9/9 tiêu chí huyện 
NTM đạt chuẩn. 

Bộ mặt nông thôn Cẩm Xuyên có nhiều 
khởi sắc, hạ tầng được đầu tư đồng bộ 
hiện đại, 100% tuyến đường huyện, trục 
xã, liên xã đạt chuẩn. Các tuyến trục thôn, 
ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa với 
tỉ lệ đạt chuẩn trên 90%, tăng gấp 2,5 lần 

so với năm 2010. 
Hệ thống thủy lợi 
liên xã, kênh mương 
nội đồng được đầu 
tư kiên cố, đáp ứng 
tốt nhu cầu phát 
triển sản xuất. Các 
trạm y tế, trường 
học ở các xã có cơ sở 
vật chất đạt chuẩn 
quốc gia; 100% xã có 
nhà văn hóa xã, nhà 
văn hóa các thôn đạt 

chuẩn… 
(Báo Xây dựng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công nhận huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh                      

đạt chuẩn nông thôn mới 
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Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết 
định số 1556/QĐ-TTg ngày 21/9/2021 
công nhận thị xã Bình Long (Bình Phước) 
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới năm 2020. 
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh 
Bình Phước có trách nhiệm công bố và 
khen thưởng theo quy 
định, chỉ đạo thị xã Bình 
Long 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. 
Năm 2011, thị xã Bình 
Long có 2 xã gồm xã 
Thanh Lương và Thanh Phú được chọn 
xây dựng nông thôn mới. Từ những xã 
nghèo, chỉ có 4/19 tiêu chí đạt tiêu chí 
nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu 
người chỉ 13,7 triệu đồng/người/năm; tỷ 
lệ hộ nghèo xã Thanh Phú là 2,79%, xã 
Thanh Lương 5,36%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đến nay, xã Thanh Phú và Thanh Lương 
đã đầu tư nâng cấp 211km đường giao 
thông nông thôn; thu nhập bình quân 
bình quân đầu người của 2 xã đạt 62,2 
triệu đồng/người/năm, tăng 4,51 lần so 
với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2 
xã trên chỉ còn 0,7%. Đặc biệt, đến nay 2 

xã trên không còn 
nợ đọng xây dựng 
cơ bản chương trình 
xây dựng NTM. 
Trên địa bàn thị xã 
Bình Long đã hình 
thành được nhiều 
vùng sản xuất nông 
nghiệp theo hướng 
hàng hóa, áp dụng 
khoa học kỹ thuật; 

xã Thanh Phú và Thanh Lương đã xây 
dựng các vùng chuyên canh trồng quýt, 
rau sạch, chăn nuôi gà, lợn, dê an toàn 
sinh học, mang lại thu nhập cao cho người 
dân. 
Đến nay, tỉnh Bình Phuớc có 3 đơn vị cấp 
huyện gồm thành phố Đồng Xoài, thị xã 
Phước Long và thị xã Bình Long được Thủ 
tướng Chính phủ công nhận hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông NTM. 

Sỹ Tuyên  
(TTXVN) 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Bình Long 

 (Bình Phước) hoàn thành xây dựng nông thôn mới 
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Xác định bảo vệ môi trường (BVMT), tạo 
cảnh quan xanh - sạch - đẹp là nhiệm vụ 
lâu dài, có tính xã hội cao nên tỉnh đã giao 
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tăng 
cường phối hợp với các cấp, các ngành, 
đoàn thể chính trị - xã hội huy động tối đa 
mọi nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, xã 
hội hóa và sự tham gia, vào cuộc của tất 
cả các tổ chức, cá nhân. Nhờ đó, công tác 
giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường ngày 
càng chuyển biến tích cực; cảnh quan 
nông thôn được cải thiện đáng kể.  
Để diện mạo nông thôn tiếp tục đổi mới 
sáng - xanh - sạch - đẹp, huyện Hải Hậu 
chủ động lựa chọn khâu đột phá là xây 
dựng hạ tầng, cảnh quan, môi trường và 
văn hóa NTM với chủ đề “Sáng - xanh - 
sạch - đẹp” và phát triển bền vững. Đến 
nay đã công nhận 100% đơn vị cấp xóm 
đạt NTM nâng cao; 17 đơn vị cấp xã đã 
được đoàn thẩm định của tỉnh công nhận 
đạt 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao năm 
2020. Các mô hình NTM kiểu mẫu tiếp tục 
được nhân rộng, hiện đã có 133 mô hình 
cấp xóm đạt và cơ bản đạt NMT kiểu mẫu 
“Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền 
vững”; hình thành 5 đơn vị cấp xã (Hải 
Thanh, Hải Quang, Hải Châu, Hải Bắc, Hải 
Hà) cơ bản đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu 
“Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Năm 2021 theo 
tinh thần chỉ đạo của huyện, các xã, thị 
trấn tập trung thực hiện đồng bộ các 
nhiệm vụ đảm bảo các chỉ tiêu: hoàn 
thành nâng cấp khu xử lý rác thải sinh 
hoạt đạt tiêu chuẩn thân thiện với môi 
trường, đáp ứng tiêu chí xanh - sạch - 
đẹp; sử dụng lò đốt rác thải sinh hoạt có 
lắp đặt hệ thống xử lý khói thải đảm bảo 
theo quy chuẩn; 50% các xóm, tổ dân phố 
thực hiện việc phân loại và xử lý rác thải 

hữu cơ tại hộ gia đình; đảm bảo tần suất 
thu gom tối thiểu 3 lần/tuần, tỷ lệ thu 
gom, xử lý đạt trên 95% lượng rác phát 
sinh trên địa bàn toàn xã, thị trấn; 94% 
rác thải nguy hại được thu gom, xử lý theo 
đúng quy định. Huyện cũng chỉ đạo, thời 
gian tới, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức 
và trách nhiệm BVMT của từng cấp, từng 
ngành, từng cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp, địa phương và mỗi người dân.  
Giai đoạn 
2021-2025, 
huyện Trực 
Ninh yêu cầu 
các xã, thị trấn 
tiếp tục cải tạo 
cảnh quan 
môi trường 
theo hướng 
đảm bảo: Các tuyến đường trên địa bàn 
có dải cây xanh (trừ các tuyến không có lề 
đường), đường trong khu dân cư có điện 
chiếu sáng, có các tuyến đường hoa. Các 
thôn, xóm, tổ dân phố định kỳ hàng tuần 
xây dựng kế hoạch phát động tổng vệ sinh 
trên địa bàn, kết hợp với trồng, chăm sóc 
cây, hoa ở lề đường; riêng các thị trấn Cổ 
Lễ, Cát Thành, Ninh Cường tổ chức các 
đội lao công, thường xuyên quét dọn, làm 
vệ sinh dọc theo vỉa hè, tuyến phố. Huyện 
cũng yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục phát 
động phong trào ra quân, tổng vệ sinh 
môi trường với các phong trào ngày thứ 
bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh; xây 
dựng, ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi 
trường, không xả thải ra nơi công cộng; 
thu gom, đổ rác đúng thời gian, đúng nơi 
quy định và luôn giữ gìn vệ sinh môi 
trường mọi lúc, mọi nơi. Phấn đấu 100% 

Bảo vệ môi trường cảnh quan trong xây dựng           

nông thôn mới 
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số xã, thị trấn thực hiện phân loại rác thải 
tại nguồn vào năm 2022. Bên cạnh đó, 
huyện cập nhật vào quy hoạch sử dụng 
đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 làm cơ 
sở thu hút đầu tư, xã hội hóa xây dựng 
khu xử lý rác thải tập trung Việt Hùng - 
Liêm Hải theo quy mô huyện; quy hoạch 
đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tập 
trung quy mô liên xã Để tiếp tục làm tốt 
công tác BVMT và làm đẹp cảnh quan 
nông thôn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các 
ngành, các địa phương lồng ghép thực 
hiện trong chương trình xây dựng NTM 
nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, 
tập trung thực hiện một số nhiệm vụ 
trọng tâm. Cụ thể, các huyện, thành phố 
chỉ đạo các xã, thị trấn duy trì thường 
xuyên hoạt động thu gom, vận chuyển và 
xử lý rác thải đồng bộ. Đẩy mạnh công tác 
phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại 
nguồn, đảm  bảo chỉ tiêu thực hiện phân 
loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 
Thực hiện đồng bộ các biện pháp xử lý, 
khắc phục ô nhiễm môi trường tại các 
làng nghề, các khu chăn nuôi, các cụm - 
điểm công nghiệp, vùng nuôi trồng thủy 
sản.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác hiệu 
quả các công trình BVMT nông thôn; rà 
soát, cải tạo, nâng cấp các khu xử lý rác 
thải sinh hoạt tập trung ở các  xã, thị trấn 
trở thành khu xử lý rác thân thiện môi 
trường. Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp 
đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải 
tập trung quy mô liên  huyện, liên vùng 
theo quy hoạch. Tiếp tục rà soát, bổ sung 
và tổ chức thực hiện tốt quy chế BVMT; 
kết hợp chặt chẽ giữa việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về BVMT với việc 
phát động thường  xuyên, liên tục phong 
trào “Toàn dân tham gia xây dựng nông 
thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn”; 
nhân rộng các mô hình thôn xóm, cộng 
đồng dân cư làm tốt công tác BVMT và 
làm đẹp cảnh quan nông thôn. Giữ gìn 
cảnh  quan truyền thống của nông thôn 
Nam Định; tập trung phát triển các mô 
hình thôn xóm xanh - sạch - đẹp, khu dân 
cư NTM kiểu mẫu để phát triển du lịch 
nông thôn trên địa bàn tỉnh./. 

Thanh Thúy 
(Báo Nam  Định Online) 
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Những năm qua, Chương mục tiêu quốc 
gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) ở 
huyện Krông Bông đã có nhiều chuyển 
biến tích cực, góp phần thay đổi diện mạo 
nông thôn. 

 
Triển khai hiệu quả Chương trình xây 
dựng NTM, xã Hòa Sơn hôm nay như 
được "thay da đổi thịt" với những ngôi 
nhà xây khang trang, đường làng, ngõ 
xóm được bê tông hóa sạch đẹp, hệ thống 
đường điện, y tế, giáo dục, văn hóa… được 
đầu tư phát triển đồng bộ. Thu nhập bình 
quân đầu người đạt 41 triệu đồng/năm, 
tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,9%, đời sống 
nhân dân ngày càng được nâng cao. 
Phong trào xây dựng NTM cũng được lan 
tỏa và diễn ra sổi nổi ở các xã vùng sâu, 
đông đồng bào dân tộc thiểu số như: Cư 
Pui, Cư Drăm, Yang Mao… Đơn cử ở xã Cư 
Pui có 2.416 hộ dân, sinh sống ở 13 thôn, 
buôn, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 
chiếm gần 90% (chủ yếu là dân tộc 
Mông). Sau khi được chính quyền vận 
động, 100% người dân đều đồng tình 
hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền mặt, 
hiến đất, giải phóng mặt bằng, vật liệu để 
xây dựng đường giao thông nông thôn, 
trường học, nhà cộng đồng, nghĩa trang… 

Đến nay, người dân trong xã đã đóng góp 
trên 4 tỷ đồng, 5.000 ngày công lao động, 
hiến khoảng 90.000 m2 đất, hàng nghìn 
cây trồng các loại… để địa phương thực 
hiện xây dựng NTM. Nhờ đó, 80% các 
tuyến đường trong xã được bê tông hóa 
sạch đẹp; xây dựng được 9 nhà cộng 
đồng; 7 thôn, buôn đã có điện đường 
chiếu sáng ban đêm; công tác giáo dục và 
đào tạo được đảm bảo, các trường học 
xây dựng kiên cố, không còn phòng học 
tạm; thủy lợi được đầu tư hoàn thiện… 
Trong năm 2021, huyện Krông Bông 
phấn đấu hoàn thành thêm 17 tiêu chí, 
nâng tổng số tiêu chí đạt 170/247 tiêu 
chí. Ngoài việc đầu tư hoàn thiện kết cấu 
hạ tầng, công tác chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập cho 
người dân được huyện đặc biệt quan tâm. 
Huyện vận động người dân mở rộng diện 
tích, tạo thương hiệu cho sản phẩm dứa; 
xây dựng vùng chuyên canh vải thiều và 
các loại cây ăn quả khác. Đồng thời, tăng 
cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo 
điều kiện thuận lợi để người dân liên kết 
sản xuất, phát triển kinh tế tập thể và tiêu 
thụ sản phẩm theo hình thức chuỗi giá trị 
nhằm tăng năng suất, chất lượng sản 
phẩm. 
Chương trình xây dựng NTM đã đạt được 
những thành quả đáng khích lệ. Điều 
phấn khởi hơn là người dân đã nhận thức 
được trách nhiệm, vai trò chủ thể của 
mình trong xây dựng NTM, tạo thuận lợi 
cho quá trình vận động, triển khai.  

Phương Thảo  
(Báo Đắk Lắk Oline) 

 
 
 
 

Chuyển biến tích cực từ xây dựng nông thôn mới 
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Ðích đến của xây dựng nông thôn mới là 
nâng cao mức sống của người dân cả về 
vật chất và tinh thần. Vì vậy, việc thực 
hiện các tiêu chí về giảm nghèo, nâng cao 
mức thu nhập là nội dung quan trọng 
được các xã trên địa bàn huyện Mai Sơn 
quan tâm, ưu tiên triển khai. 

 
Đến với xã Cò Nòi sau gần 2 năm đạt 
chuẩn nông thôn mới. Diện mạo địa 
phương tiếp tục có nhiều đổi thay, 
trường, trạm y tế được đầu tư khang 
trang, nhiều mô hình sản xuất nông 
nghiệp được người dân ứng dụng công 
nghệ cao vào sản xuất...  
Còn tại xã Mường Bằng, địa phương đăng 
ký về đích nông thôn mới trong năm 
2021, với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt 
trong quá trình xây dựng nông thôn mới 
là nâng cao thu nhập, đảm bảo ổn định 
đời sống cho người dân. Xã đã chỉ đạo, 
hướng dẫn nhân dân đưa giống mới vào 
thâm canh 50 ha lúa nước; phát triển trên 
300 ha mía nguyên liệu cho Công ty cổ 
phần Mía đường Sơn La; trồng trên 530 
ha ngô lai; chuyển đổi gần 1.600 ha đất 
trồng các loại cây kém hiệu quả sang 
trồng xoài, nhãn. 
Huyện Mai Sơn đã ban hành Nghị quyết 
về xây dựng nông thôn mới gắn với giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến năm 2030; trong đó đặt 

ra mục tiêu: Đến năm 2025, xây dựng 
thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thêm 
2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 1 
xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 
đưa 3 xã ra khỏi diện xã đặc biệt khó 
khăn; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng 
năm từ 2% trở lên. 
Giải pháp là tiếp tục triển khai thực hiện 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn gắn với xây dựng nông thôn 
mới và thích ứng với biến đổi khí hậu, 
trọng tâm là phát triển diện tích cây ăn 
quả trên đất dốc, cây dược liệu dưới tán 
rừng gắn với phát triển nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, 
liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm 
tạo ra bước đột phá trong phát triển sản 
xuất nông nghiệp. Hỗ trợ phát triển sản 
xuất, đa dạng hóa sinh kế giảm nghèo bền 
vững; hỗ trợ chuyển đổi sang cây trồng, 
vật nuôi có giá trị kinh tế cao; hỗ trợ vay 
vốn phát triển sản xuất gắn với đào tạo 
nghề, giải quyết việc làm... tạo điều kiện 
cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo từng 
bước vươn lên thoát nghèo bền vững. 
Với lộ trình cụ thể, cùng quyết tâm, đồng 
thuận của cấp ủy, chính quyền và nhân 
dân, huyện Mai Sơn đã và đang tạo bước 
chuyển biến rõ nét trong thực hiện mục 
tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với 
giảm nghèo bền vững. 

Nguyễn Yến 
(Báo Sơn La Online) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Sơn (Sơn La) xây dựng nông thôn mới gắn với giảm 

nghèo bền vững 
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Khẳng định vai trò hạt nhân  
Qua tổng kết 10 năm xây dựng NTM của 
tỉnh và thực tiễn đã chứng minh, vai trò 
của chi bộ Đảng trong xây dựng NTM 
được phát huy trên mọi mặt, tùy theo đặc 
điểm, điều kiện mỗi địa phương mà chi bộ 
lãnh đạo nhân dân thực hiện NTM ở 
những công việc cụ thể khác nhau. Các chi 
bộ nắm chắc tình hình thực tiễn và các 
mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong xây 
dựng NTM của địa phương để lựa chọn 
vấn đề, nội dung đưa vào sinh hoạt 
chuyên đề thiết thực, xây dựng nghị 
quyết lãnh đạo phù hợp; phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức hội, đoàn 
thể và đảng viên tích cực tuyên truyền, 
vận động nhân dân tham gia thực hiện.  

 
Với phương châm “Chi bộ nắm thôn, đảng 
viên nắm hộ” đã trở thành một cách làm 
tiêu biểu, củng cố thêm niềm tin của nhân 
dân đối với Đảng. Nhiều thôn, xóm đã 
thành lập Ban vận động xây dựng NTM, 
nâng cao chất lượng tuyên truyền thông 
qua các cuộc họp dân để mỗi người dân 
nhận thức đúng, nắm rõ hơn về nội dung 
của Chương trình xây dựng NTM. Các chi 
bộ còn phân công nhiệm vụ một cách cụ 
thể, rõ ràng cho từng đảng viên về xây 
dựng nông thôn mới. 

Trong các tiêu chí văn hóa, chi bộ vận 
động nhân dân thực hiện tốt quy ước, 
hương ước, khuyến học xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư. Từ một tỉnh 
có xuất phát điểm thấp trong xây dựng 
NTM thì đến nay, trung bình các xã đạt 15 
tiêu chí/xã. 
Để tập hợp sức mạnh của cả hệ thống 
chính trị trong xây dựng NTM chi bộ đã 
lãnh đạo các đoàn thể như Hội Nông dân, 
Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... chủ động 
trong việc lập kế hoạch, chương trình. 
Chính nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của chi 
bộ mà các tổ chức đoàn thể đã có nhiều 
cách làm hay, nhiều sáng kiến độc đáo 
đem lại hiệu quả cao. Điển hình như Hội 
LHPN các cấp với phong trào “Đoạn 
đường kiểu mẫu”, “Đường hoa yêu 
thương”, “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp”, 
mô hình “Không có người thân vi phạm 
pháp luật và tệ nạn xã hội”, CLB “Phụ nữ 
với pháp luật”. Đoàn Thanh niên với 
phong trào “Thắp sáng đường quê”, “ 
“Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật 
xanh”... Từ đó giúp cho diện mạo nông 
thôn ngày một đổi mới. 
Xây dựng nông thôn mới là chủ trương có 
tầm chiến lược đặc biệt quan trọng của 
Đảng và Nhà nước. Đây là trách nhiệm 
của cả hệ thống chính trị và của toàn xã 
hội, đặc biệt là vai trò chỉ đạo, điều hành 
của chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố. Nâng 
cao chất lượng hoạt động của chi bộ, 
trong đó thực hiện tốt Đề án 16 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ chính là giải pháp 
quan trọng để nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của chi bộ, nhất là 
trong Chương trình xây dựng NTM. 

Thanh Phú 
(Báo Tuyên Quang Online) 

Phát huy vai trò chi bộ Đảng trong xây dựng nông thôn mới 
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Chương trình Mỗi xã, phường một sản 
phẩm (OCOP) được Quảng Ninh xác định 
là chương trình kinh tế quan trọng trong 
thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới (NTM) ở giai đoạn này. Từ 
đó, tiếp tục khai thác thế mạnh của địa 
phương, góp phần phát triển kinh tế, 
nâng cao thu nhập cho người dân. 

 
Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-
19, song từ đầu năm đến nay, các sở, 
ngành, địa phương đã tổ chức một số hoạt 
động xúc tiến thương mại, góp phần 
quảng bá sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ, 
mở rộng thị trường. Các hội chợ, Sở Công 
Thương đã chủ trì phối hợp với Cục 
Thương mại điện tử và kinh tế số, sàn 
thương mại điện tử uy tín tổ chức hội 
nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và 
nông sản tiêu biểu của tỉnh qua “Gian 
hàng Việt trực tuyến”. Sau hội nghị, 35 
sản phẩm OCOP của tỉnh được bán hàng 
trên sàn thương mại điện tử Sendo, tiki, 
voso... Ngoài ra, hiện 223 sản phẩm OCOP 
của tỉnh đã được niêm yết, giao dịch trực 
tuyến trên các sàn giao dịch thương mại 
điện tử của tỉnh. 
Xác định năm 2021 là năm tiền đề quan 
trọng cho giai đoạn 2021-2025, BCĐ 
OCOP tỉnh tiếp tục chú trọng hoàn thiện 
các thủ tục phê duyệt Đề án Chương trình 
OCOP. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, 

phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp và 
người dân thực hiện Nghị quyết 
194/2019/NQ-HĐND về chính sách 
khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản 
xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp. Từ tỉnh đến sở, ngành và địa 
phương rà soát lại quy hoạch phát triển 
vùng nguyên liệu, vùng sản xuất tập 
trung; chuyển giao ứng dụng quy trình 
công nghệ trong sản xuất sản phẩm 
OCOP, nhất là sản phẩm chủ lực, đầu tư 
dự án chế biến sâu, hình thành chuỗi... 
Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, 
BCĐ OCOP tỉnh tăng cường quản lý tiêu 
chuẩn sản phẩm theo Luật Chất lượng 
sản phẩm hàng hóa, từ đó hướng dẫn các 
đơn vị sử dụng nhãn hiệu, kiểu dáng công 
nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận; xử 
lý những vi phạm quy định về sở hữu 
công nghiệp, nhãn hàng hóa, mã số, mã 
vạch...  
Song song với đó, BCĐ OCOP tỉnh và các 
địa phương tổ chức các cuộc kiểm tra về 
vệ sinh an toàn thực phẩm, việc ghi tem 
nhãn, hoạt động của các Trung tâm, điểm 
bán hàng OCOP; tổ chức cuộc thi đánh giá, 
phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện và 
tỉnh; hoàn thiện dự án phần mềm chấm 
điểm đánh giá phân hạng và triển khai 
cuộc thi Bộ nhận diện sản phẩm OCOP 
tỉnh năm 2021. 
Tỉnh cũng tập trung khảo sát để phát 
triển sản phẩm OCOP thuộc nhóm lưu 
niệm, nội thất, trang trí, du lịch, dịch vụ 
cộng đồng và điểm du lịch nhằm phát huy 
tối đa tiềm năng của địa phương, xây 
dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng 
Ninh. 

Minh Yến 
(Quangninh.gov.vn 

 

Thúc đẩy Chương trình OCOP 
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Hương ước, quy ước là một “công cụ” 
điều chỉnh hành vi ứng xử, xây dựng 
chuẩn mực văn hóa trong cộng đồng làng 
xã. Đặc biệt, những nội dung của hương 
ước, quy ước được lồng ghép với phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” và các tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới, đã và đang góp phần phát 
huy tinh thần đoàn kết và hình thành 
những giá trị văn hóa mới trong cộng 
đồng làng xã. 

 
Bên cạnh những quy định có tính then 
chốt, năm 2018 bản hương ước của thôn 
đã được bổ sung một số nội dung phù hợp 
với tình hình địa phương. Cụ thể như, vận 
động người dân đoàn kết, hỗ trợ nhau 
phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, 
làm giàu chính đáng; tích cực tham gia 
tuyên truyền và đóng góp xây dựng nông 
thôn mới, xây dựng các công trình công 
cộng, điểm vui chơi... Đến nay, đường 
làng ngõ xóm đã được bê tông hóa, đời 
sống của người dân được nâng cao, thôn 
có 95% hộ gia đình văn hóa.  
Ở huyện Thiệu Hóa, chúng tôi tìm gặp bà 
Trần Thị Lự (thôn 4, xã Thiệu Trung) - 
người được dân địa phương nhắc đến 
bằng sự yêu mến và kính trọng. Bởi bà Lự 
không chỉ nuôi dạy con, cháu học hành 

giỏi giang và thành đạt; thường xuyên 
giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn 
trong thôn; đi đầu trong đóng góp các 
hoạt động, phong trào của địa phương...; 
giờ đây khi đã tuổi cao, sức yếu, bà Lự vẫn 
tích cực tham gia các phong trào của địa 
phương. Bà đã xây dựng khu vui chơi 
trong thôn, trang bị máy tập thể dục giúp 
cho người dân có không gian thư giãn, 
luyện tập thể dục, thể thao.  
Không chỉ xuất hiện những điển hình 
trong xây dựng đời sống văn hóa, cơ sở 
vật chất của địa phương, xã Thiệu Trung 
còn được biết đến với nhiều câu chuyện 
về tinh thần tương thân tương ái, giúp 
nhau trong hoạn nạn của người dân. Hiện 
nay, các phố, thôn, bản trên địa bàn tỉnh 
đều xây dựng hương ước, quy ước. Các 
hương ước được sửa đổi, bổ sung theo 
giai đoạn hoặc theo năm để phù hợp với 
tình hình thực tế. Nhiều địa phương đã 
đưa hương ước vào cuộc sống, phát huy 
được vai trò là công cụ quản lý, điều chỉnh 
hành vi ứng xử trong cộng đồng dân cư. 
Từ đó tạo nên môi trường văn hóa nông 
thôn mới văn minh, hiện đại. Các phong 
trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng 
đường làng, ngõ xóm, xây dựng công 
trình công cộng, hỗ trợ nhau phát triển 
kinh tế... được triển khai, phát triển sâu 
rộng tạo nên bộ mặt nông thôn thay đổi 
cả về chất và lượng. Đặc biệt, các hương 
ước đã góp phần hỗ trợ công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, hướng dẫn và góp phần tạo sự 
đồng thuận trong Nhân dân. 

Thùy Linh  
(Baothanhhoa.vn)  

 
 
 

Xây dựng văn hóa nông thôn mới gắn với hương ước 
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