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Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết 
phương châm "Tư duy mở, hành 
động nhanh và kết quả thật" là hành 
trình theo đuổi phát triển cho nông 
nghiệp ĐBSCL, cũng dần hình thành 
là hình mẫu cho nông nghiệp cả 
nước. 
Sáng 28-3, tại TP 
Cần Thơ, Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông 
thôn Lê Minh Hoan 
đã dự buổi ra mắt 
Văn phòng Điều 
phối nông nghiệp, 
nông thôn vùng 
ĐBSCL và họp Ban 
Chỉ đạo phát triển 
nông nghiệp, nông 
thôn vùng ĐBSCL. 
Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp, 
nông thôn vùng ĐBSCL giai đoạn 2020-
2025 được thành lập theo quyết định 
số 695/QĐ-BNN-TCCB do Bộ trưởng 
Lê Minh Hoan ký ngày 23-2. Trưởng 
ban chỉ đạo là Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần 
Thanh Nam; ông Nguyễn Văn Việt, Vụ 
trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn) làm phó 
trưởng Ban. Các ủy viên gồm lãnh đạo 
các viện, tổng cục của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn và giám đốc sở 
nông nghiệp và phát triển nông thôn 
các địa phương vùng ĐBSCL. 
Phát biểu tại buổi ra mắt, Bộ trưởng Lê 
Minh Hoan cho biết phương châm 
hành động của bộ trong năm 2022 là 
"Tư duy mở, hành động nhanh và kết  

 
 
 
 
quả thật". Đây là hành trình theo đuổi 
phát triển cho nông nghiệp ĐBSCL, dần 
dần hình thành là hình mẫu cho nông 
nghiệp cả nước. Bộ đã xây dựng xong 
Chiến lược phát triển nông nghiệp 
nông thôn, lần đầu tiên ngành nông 
nghiệp có bản chiến lược dài hạn, giải 

quyết được 
vấn đề nội tại 
của ngành 
nên cần sự 
vào cuộc của 
cả hệ thống. 
"Ban chỉ đạo 
này do Thứ 
trưởng Trần 
Thanh Nam 
làm trưởng 
ban, mỗi 

tháng và tiến tới mỗi tuần đều có 
những sự kiện, hoạt động ở đây nhằm 
kết nối các nhà khoa học trong và ngoài 
bộ. Đồng thời tạo ra không gian để các 
doanh nghiệp, nhà khoa học đến đây 
cùng ngồi trao đổi để từ những ý tưởng 
sẽ hình thành ra nhiều sáng kiến, từ 
sáng kiến thành kế hoạch hành động. 
Kế hoạch hành động này là kết tinh của 
tư duy, kiến thức và tri thức của nhà 
nhà khoa học, các viện, trường… cho 
nông nghiệp ĐBSCL"- Bộ trưởng Lê 
Minh Hoan nhận định. 

C.Linh 
(Người Lao động) 

 
 
 
 
 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: "Tư duy mở, hành động 

nhanh và kết quả thật" 
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Đến hết năm 2021, huyện Ba Vì (Hà 
Nội) đã hoàn thành chỉ tiêu số xã đạt 
chuẩn nông thôn mới. 
Ba Vì là huyện thuộc vùng bán sơn địa, 
nằm về phía Tây Bắc thủ đô Hà Nội. Với 
tổng diện tích 424 km2, dân số hơn 265 
nghìn người (bao gồm 3 dân tộc Kinh, 
Mường, Dao), toàn huyện có 31 xã, thị 
trấn, trong đó có 7 xã miền núi, một xã 
giữa sông Hồng. Phía đông giáp thị xã 
Sơn Tây, phía nam giáp tỉnh Hòa Bình, 
phía tây giáp tỉnh Phú Thọ và phía Bắc 
giáp tỉnh Vĩnh Phúc. Do có địa hình xa 
trung tâm nên gặp nhiều khó khăn 
trong phát triển kinh tế, để hoàn thành 
những chỉ tiêu đề ra, trong những năm 
qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Ba Vì 
đã tổ chức thực hiện có hiệu quả phong 
trào "Toàn dân chung sức xây dựng 
nông thôn mới". 
Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ 
thống chính trị và sự tham gia hưởng 
ứng tích cực của nhân dân trong huyện 
đã góp phần nâng cao, từng bước 
hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần cho người dân. 
Ngay từ đầu năm 2021, với sự vào cuộc 
quyết liệt từ tập thể Ban Thường vụ 
Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND 
huyện Ba Vì xác định là năm đầu tiên 
thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 
thứ XXIII, giai đoạn 2020-2025, cấp ủy, 
chính quyền huyện đã xây dựng nghị 
quyết, chương trình, kế hoạch phân 
công các đồng chí trong Ban Thường vụ 
Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND 
huyện, chỉ đạo các ngành chuyên môn 
hướng dẫn, đôn  

 
 
 
 
đốc Đảng ủy, 
HĐND, UBND 
các xã phấn đấu 
về đích nông 
thôn mới năm 
2021 theo chỉ 
đạo Chương trình số 04-CTr/TU ngày 
17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội. 
Trong công tác triển khai thực hiện 
từng tuần, từng tháng và quý của UBND 
10 xã, với phương châm "rõ người - rõ 
việc - rõ quy trình - rõ hiệu quả - rõ 
trách nhiệm", vì vậy đến hết quý 
II/2021 đã có 2 xã Vân Hòa và Ba Vì đủ 
điều kiện về đích NTM; đến hết quý 
III/2021 có thêm 7 xã: Vạn Thắng, 
Đồng Thái, Vật Lại, Cam Thượng, Cẩm 
Lĩnh, Tản Lĩnh và Khánh Thượng đủ 
điều kiện trình Hội đồng thẩm định và 
UBND thành phố công nhận và đến đầu  
tháng 12/2021 xã Phú Phương đủ điều 
kiện công nhận xã NTM nâng cao.. Ngày 
7/12/2021, UBND thành phố ban hành 
Quyết định số 5136/QĐ-UBND về công 
nhận 9 xã: Vạn Thắng, Đồng Thái, Cam 
Thượng, Cẩm Lĩnh, Vật Lại, Vân Hòa, 
Tản Lĩnh, Ba Vì, Khánh Thượng huyện 
Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới năm 
2021 và xã nông thôn mới nâng cao - xã 
Phú Phương UBND công nhận trong 
tháng 1/2022. 
Như vậy, đến hết năm 2021, huyện Ba 
Vì đã hoàn thành chỉ tiêu số xã đạt 
chuẩn nông thôn mới. 

Hoàng Yến 
(Dân trí) 

 
 
 

Chuyện xây dựng nông thôn mới tại  

huyện bán sơn địa của Hà Nội 
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Tỉnh Vĩnh Long xác định Chương 
trình OCOP là một phần và song song 
với thực hiện Chương trình xây 
dựng nông thôn mới, gắn với phong 
trào khởi nghiệp của tỉnh. 
Cuối 2020 tỉnh đã tổ chức vận động 37 
đơn vị kinh tế tham gia chương trình, 
tổ chức đánh giá, phân hạng có 49 sản 
phẩm của 38 doanh nghiệp, hợp tác xã 
và hộ kinh doanh được UBND tỉnh công 
nhận sản phẩm đạt từ 3 sao đến 4 sao, 
gồm: 13 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 36 
sản phẩm đạt hạng 3 sao. 

Cuối năm 
2021, tiếp 
tục có thêm 
25 sản 
phẩm của 
20 chủ thể 
là doanh 
nghiệp, hợp 
tác xã và hộ 

kinh doanh thuộc Chương trình OCOP 
của tỉnh được UBND tỉnh Vĩnh Long 
công nhận đạt từ 3 sao đến 4 sao đối 
với 25 sản phẩm. 
Theo ông Nguyễn Quốc Phong, Chi cục 
trưởng Chi cục Phát triển nông thôn 
tỉnh Vĩnh Long, sau gần 3 năm triển 
khai Chương trình OCOP, bước đầu đạt 
được thành tựu đáng kể. Đó là nâng cao 
giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho 
người dân, cơ sở sản xuất. Bên cạnh đó, 
phát huy sức mạnh và vai trò của cộng 
đồng trong bảo tồn và phát triển làng 
nghề, sản phẩm truyền thống của địa 
phương. Chương trình đã hình thành 
nhiều vùng nguyên liệu sạch, nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từ đó  
 

 
 
 
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
trong tỉnh. 
Hiện Sở NN-PTNT đang tham mưu 
UBND tỉnh Vĩnh Long kế hoạch thực 
hiện Chương trình OCOP của tỉnh giai 
đoạn 2022-2025 theo chủ trương chủ 
Bộ NN-PTNT để nâng tầm các sản  
phẩm OCOP đã được công nhận đi xa 
hơn nữa trong thị trường trong nước 
và quốc tế. 
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn văn Liêm, 
Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh 
Long, vì đây là Chương trình mới nên 
thời gian đầu triển khai thực hiện, một 
số địa phương, cơ sở, người dân còn 
lúng túng trong cách làm, xác định lợi 
thế, tiềm năng và chủ thể sản xuất. 
Ngoài ra, chỉ mới tập trung vào hoàn 
thiện các sản phẩm đã có, chưa quan 
tâm phát triển các sản phẩm mới gắn 
với vùng nguyên liệu, đặc biệt là các 
ngành làng nghề truyền thống. 
Vì vậy, để chương trình thực hiện 
thành công trong thời gian tới, ông 
Nguyễn Văn Liêm cho rằng cần nâng 
cao chất lượng, tăng cường đổi mới, 
sáng tạo, đặc biệt đối với các sản phẩm 
OCOP đạt 4 sao trở lên nhằm mở rộng 
thị trường tiêu thụ tốt hơn sản phẩm. 
Ngoài ra cần chú trọng phát triển các 
loại hình tổ chức kinh tế tham gia 
chương trình, hỗ trợ ưu tiên đối với 
nâng chất các hợp tác xã, doanh nghiệp, 
phát huy đầu tàu trong các chuỗi giá trị 
sản phẩm OCOP. 

Minh Đảm 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 
 

Chương trình OCOP gắn với khởi nghiệp 
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Nông thôn phát triển có quy hoạch, 
với kết cấu hạ tầng phát triển vượt 
bậc, nhiều công trình được xây dựng 
và nâng cấp đầy đủ, hiện đại, làm 
thay đổi bộ mặt nông thôn. 
Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng kinh tế 
trọng điểm của phía Nam, với việc phát 
triển các khu công nghiệp lớn trong 
tổng diện tích gần chục nghìn ha. Tỉnh 
tiếp tục định hướng phát triển các khu 
công nghiệp gồm khu công nghiệp 
Xuyên Mộc với quy mô 1.143 ha, khu 
công nghiệp Đất Đỏ với quy mô 1.000 
ha, khu công nghiệp Phú Mỹ với quy 
mô 650 ha. Riêng huyện Châu Đức, có 2 
khu công nghiệp quy mô lớn là cụm 
khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức 
(2.287 ha) và khu công nghiệp Đá Bạc 
(1.058 ha). 
Với chủ 
trương từ 
Trung ương 
đến địa 
phương, cùng 
sự tham gia 
tích cực của 
các doanh 
nghiệp, nhà 
đầu tư cũng 
như người dân trong tỉnh, bộ mặt đô 
thị tại nhiều nơi ở Bà Rịa Vũng Tàu 
ngày một đổi mới khang trang. Quy 
hoạch đô thị, đường sá, hạ tầng từ các 
thành phố thị xã trung tâm cho đến các 
vùng nông thôn mới được nhiều người 
đánh giá cao. 
Sau hơn 10 năm thực hiện chương 
trình xây dựng nông thôn mới, tính đến 
tháng 3/2022, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
hoàn thành 100 % chỉ tiêu xã đạt chuẩn  

 
 
 
nông thôn mới, 47/47 xã trên địa bàn 
được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
công nhận đạt chuẩn  
nông thôn mới, trong đó có 24 xã được 
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công 
nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao. 
Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành một trong 
những địa phương chú trọng xây dựng 
nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng 
cao có kinh tế phát triển, đời sống vật 
chất và tinh thần của người dân được 
cải thiện dần. 
Từ nay đến năm 2025, tỉnh tập trung 
phát triển công nghiệp theo chiều sâu 
và phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu về 
phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ 
môi trường, trong đó bảo đảm đến năm 
2023. Đối với vùng nông thôn, tỉnh 

phấn đấu được công 
nhận hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới vào 
năm 2025. 
Các công trình hạ 
tầng tại tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu đã và đang 
được mở rộng giúp 
thuận lợi kết nối 

giao thương trong và ngoài nước. Vì 
vậy, rất nhiều doanh nghiệp lớn đã đầu 
tư về đây. Trước bức tranh khả quan về 
tốc độ phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu 
nói chung và TP Bà Rịa nói riêng, đã mở 
ra nhiều cơ hội vượt trội cho tất cả lĩnh 
vực. 

Trường Thịnh  
(Dân Trí) 

 
 

Bà Rịa - Vũng Tàu chú trọng xây dựng nông thôn mới 
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Là một trong 8 nghị quyết chuyên đề 
trọng tâm của Đảng bộ huyện Tuần 
Giáo, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị 
quyết 07-NQ/HU về sản xuất nông, 
lâm nghiệp gắn với xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đã 
và đang được các cơ quan chức năng 
của huyện tích cực triển khai thực 
hiện. 
Để cụ thể hóa và đưa nghị quyết vào 
cuộc sống, Đảng bộ huyện đã quán triệt 
và thực hiện tốt phương châm “Đoàn 
kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát 
triển”, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và 
các đoàn thể, người đứng đầu tổ chức, 
cơ quan, đơn vị đi đầu trong triển khai 
tổ chức thực hiện. Đồng thời, chú trọng 
triển khai thực hiện nghị quyết bám sát 
sự chỉ đạo của tỉnh, tình hình, điều kiện, 
lợi thế thực tiễn của huyện. Nhờ đó, 
thời gian qua huyện đã huy động toàn 
bộ hệ thống chính trị và sức mạnh toàn 
dân chung tay triển khai, thực hiện sản 
xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây 
dựng nông thôn mới.  
Một trong những giải pháp được Đảng 
bộ, chính quyền huyện Tuần Giáo đặc 
biệt coi trọng đó là công tác tuyên 
truyền, vận động người dân tích cực, 
tập trung phát triển sản xuất theo 
hướng nâng cao hiệu quả bền vững. 
Ngoài ra, huyện tập trung rà soát, lựa 
chọn những cây trồng, vật nuôi có lợi 
thế, phù hợp với địa phương để hình 
thành vùng sản xuất hàng hóa. Đặc biệt 
là lồng ghép các nguồn vốn như: nông 
thôn mới, 30a, 135/CP... chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, phát triển nhiều dự án 
liên kết chuỗi sản xuất cây ăn quả. Hiện  

 
 
 
 
nay, toàn huyện có 374,46ha cây ăn 
quả theo dự án (45ha nhãn, 100ha xoài, 
60ha bưởi). Huyện có 9 xã cơ bản đạt 
từ 15 - 18 tiêu chí, 4 xã cơ bản đạt 
chuẩn nông thôn mới (Quài Nưa, Quài 
Cang, Quài Tở và Mường Thín); 7 xã đạt 
từ 10 - 14 tiêu chí; 2 xã đạt từ 5 - 9 tiêu 
chí; không có xã nào dưới 5 tiêu chí. 
Đặc biệt, với sự chung tay góp sức của 
nhân dân, một số tiêu chí đạt tỷ lệ cao 
như về quy hoạch và thực hiện quy 
hoạch, cơ sở hạ tầng thương mại nông 
thôn… Hiện 
nay, huyện 
đã đề nghị 
Ban Chỉ đạo 
xây dựng 
nông thôn 
mới tỉnh 
công nhận 
thêm 4 xã cơ 
bản đạt các tiêu chí về xây dựng nông 
thôn mới (đạt 15 tiêu chí trở lên) và 
phấn đấu mỗi xã đạt thêm 1 - 2 tiêu chí 
và 5 - 7 bản đạt bản nông thôn mới.  
Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân huyện Tuần Giáo tiếp tục 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, 
điều hành của các cấp chính quyền; 
khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các 
nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, 
xây dựng nông thôn mới. Từ đó, đưa 
Nghị quyết về sản xuất nông, lâm 
nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 
mới thực sự vào cuộc sống, tạo dấu ấn 
đậm nét trong tiến trình xóa đói giảm 
nghèo bền vững. 

Đức Kiên 
(Tạp chí Làng nghề Việt Nam) 

Điện Biên: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn 

xây dựng nông thôn mới 
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Đén nay, tin̉h Ninh Bình đã có 117/119 
xã đạt chuản nông thôn mới (đạt tỷ le ̣  
98,3%), 17/119 xã đạt chuản nông 
thôn mới nâng cao, 11/119 xã đạt 
chuản nông thôn mới kiẻu mãu. Tỉnh 
Ninh Bình phấn đấu về đích nông thôn 
mới vào năm 2024 nhờ rất nhiều cách 
làm hay.  
Việc xây dựng NTM ở Ninh Bình cũng 
được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban chỉ 
đạo, các bộ, ngành, Văn phòng Điều 
phối nông thôn mới Trung ương. Đồng 
thời, sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo sâu 
sát, quyết liệt 
của Tỉnh ủy, 
Hội đồng 
nhân dân, 
UBND tỉnh 
Ninh Bình. 
Ngoài ra, 

Ninh Bình có những bước đi, cơ chế 
chính sách phù hợp, cách làm sáng tạo; 
có sự vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị, đặc biệt là sự đồng thuận, tham gia 
tích cực của các doanh nghiệp, các tổ 
chức và đông đảo nhân dân. 
Từ các thuận lợi đó, đến nay toàn tin̉h 
Ninh Bình đã có 117/119 xã đạt chuản 
NTM (tỷ le ̣  98,3%), 17/119 xã đạt 
chuản NTM nâng cao, 11/119 xã đạt 
chuản NTM kiẻu mãu. 
Đặc biệt, 4/6 huye ̣n của tỉnh Ninh Bình 
đạt chuản NTM như: Huyện Hoa Lư, 
Yên Khánh, Gia Viễn, Yên Mô; và 1/2 
thành phó (thành phố Tam Điệp) hoàn 
thành nhie ̣m vụ xây dựng NTM. 
Riêng huyện Nho Quan và thành phố  

 
 
 
 
 
Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) đã hoàn 
thiện hồ sơ, thủ tục thẩm định chờ Hội 
đồng thẩm định Trung ương xem xét 
công nhận đạt chuẩn/hoàn thành NTM. 
Có thể nói, Ninh Bình còn lưu giữ được 
nhiều nét truyền thống của vùng nông 
thôn Bắc Bộ. Nhân dân Ninh Bình có 
truyền thống anh dũng trong đấu 
tranh, cần cù trong lao động và tích cực 
tham gia xây dựng NTM. 
Ông Lê Quang Lực-Phó Chánh văn 
phòng điều phối NTM tỉnh Ninh Bình 
cho biết: "Trong công tác chỉ đạo, điều 
hành xây dựng NTM, phải xây dựng kế 
hoạch chi tiết, cụ thể. Cũng như phân 
công trách nhiệm rõ ràng cho từng cấp, 
từng ngành, từng cán bộ tham gia thực 
hiện chương trình xây dựng NTM…". 
"Việc ban hành hệ thống chính sách 
đồng bộ, đủ mạnh, có tính linh hoạt và 
đảm bảo nguồn lực thực hiện chính 
sách để hỗ trợ chính quyền, nhân dân 
các địa phương. Trong điều kiện nguồn 
lực hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà 
nước có hạn, đa dạng hóa việc huy 
động nguồn lực từ các thành phần kinh 
tế như: Doanh nghiệp, tín dụng, đóng 
góp của nhân dân,...Đồng thời, mỗi địa 
phương chủ động lồng ghép có hiệu 
quả nguồn lực từ các chương trình, dự 
án khác trên địa bàn để phục vụ xây 
dựng NTM", ông Lê Quang Lực cho biết 
thêm. 

Vũ Thượng 
(Dân Vệt) 

 
 
 

117/119 xã ở tỉnh Ninh Bình làm cách gì mà đạt chuẩn 

nông thôn mới 
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Quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu 
tại 8 xã thí điểm, người dân ngoài 
hiến đất, người dân đã đóng góp 
được hàng trăm tỷ đồng. 
Ngày 9/3, Văn phòng Điều phối nông 
thôn mới (NTM) Hải Phòng đã cho biết 
các thông tin liên quan đến việc triển 
khai thí điểm 8 xã xây dựng NTM kiểu 
mẫu của TP Cảng với những con số bất 
ngờ. 
Cụ thể, tổng nguồn lực để triển khai xây 
dựng các công trình NTM kiểu mẫu 
trên địa bàn 8 xã gồm: xã Tân Liên, 
huyện Vĩnh Bảo; xã Kiến Thiết, huyện 
Tiên Lãng; xã Tân Dân, huyện An Lão; 
xã Thuỵ Hương -huyện Kiến Thuỵ; xã 
Đồng Thái, huyện An Dương; xã Gia 
Minh và xã Gia Đức, huyện Thuỷ 
Nguyên; xã Xuân Đám, huyện Cát Hải là 
1.721,56 tỷ đồng. 

Trong đó, nguồn vốn ngân sách là 
1.137,71 tỷ đồng (chiếm 66%), bao 
gồm ngân sách TP Hải Phòng là 
1.083,79 tỷ đồng (trung bình mỗi xã 
được 135,5 tỷ đồng) và ngân sách các 
huyện là 53,92 tỷ đồng. 
Đối với huy động nguồn lực từ nhân 
dân, tính tổng cả 8 xã, người dân đóng 
góp được lên tới 584 tỷ đồng, bình  
 

 
 
 
 
quân 73 tỷ đồng/xã để chung tay xây 
dựng NTM kiểu mẫu, chiếm tới 34%. 
Riêng xã Đồng Thái, huyện An Dương 
là địa phương có nguồn lực huy động 
từ nhân dân nhiều nhất là 264 tỷ đồng, 
gấp 3,6 lần bình quân các xã và gấp 1,5 
lần so với vốn ngân sách nhà nước đầu 
tư xây dựng các công trình. 
Theo Văn phòng Điều phối NTM Hải 
Phòng, nếu căn cứ theo đơn giá đền bù 
theo quy định, giá trị đất nhân dân hiến 
tặng là 160,438 tỷ đồng. 
Việc triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu 
tại các xã đã tiết kiệm cho ngân sách 
nhà nước 160,438 tỷ đồng so với các 
công trình đầu tư xây dựng thông 
thường. Còn thực tế tại thời điểm đánh 
giá nhân dân đã hiến tặng, giá trị tiền 
đất khoảng 583,85 tỷ đồng, chiếm 
khoảng 54% ngân sách TP Hải Phòng 
đầu tư. 

Đinh Mười 
(Nông nghiệp Việt Nam) 

Người dân Đất Cảng đóng góp hàng trăm tỷ đồng xây dựng 

NTM kiểu mẫu 


