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Ngày 16/2, Chủ tịch nước Nguyễn 

Xuân Phúc đến dự và trao quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ về 

công nhận huyện Tuy Phước (Bình 

Định) đạt chuẩn huyện nông thôn 

mới năm 2020. 

Chủ tịch UBND 
huyện Tuy 
Phước Huỳnh 
Nam cho biết, 
gần 10 năm thực 
hiện mục tiêu 
quốc gia xây 
dựng nông thôn 
mới, huyện này 
đã phát huy sức 
mạnh toàn hệ 
thống chính trị 
trong lãnh đạo, 
chỉ đạo triển 
khai thực hiện đồng bộ, sâu sát, quyết 
liệt. 

Xác định từng phương pháp, lựa chọn 
đúng nội dung, khâu đột phá, có trọng 
tâm với nhiều năng động, sáng tạo phù 
hợp với điều kiện thực tế địa phương 
đã phát huy các tiềm năng, lợi thế vượt 
qua khó khăn thách thức.  

Đến nay, huyện Tuy Phước đã đạt được 
những kết quả khá toàn diện trên mọi 
lĩnh vực, diện mạo nông thôn có nhiều 
đổi thay, chất lượng cuộc sống của 
người dân được nâng cao; tốc độ tăng 
trưởng kinh tế bình quân hàng năm của 
huyện đạt 92%; cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch theo hướng tăng giá trị công 
nghiệp, thương mại và dịch vụ. Thu  

 

 

 

nhập bình quân đầu người toàn huyện 
đạt 45,8 triệu đồng/người/năm. 

Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,92% (giảm 7,92% 
so với năm 2011). Huyện Tuy Phước đã 
được UBND tỉnh phê duyệt 4 dự án 
cánh đồng lớn cho cây lúa, 3 cánh đồng 

liên kết sản 
xuất lúa 
giống với 
tổng diện 
tích canh tác 
750 ha, hiện 
có 12/14  

HTX nông 
nghiệp liên 
kết sản xuất 
giống với các 
công ty, 
hàng năm 

liên kết sản xuất giống trên 1.200 ha, 
áp dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến...  

"Đón nhận bằng công nhận huyện đạt 
chuẩn nông thôn mới của Chính phủ là 
vinh dự, niềm tự hào, đồng thời cũng là 
trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân huyện Tuy Phước. 
Xây dựng nông thôn mới là n`hiệm vụ 
trọng tâm, toàn diện, lâu dài trong sự 
nghiệp phát triển nông nghiệp, nông 
dân và nông thôn", ông Nam nói. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, chúc 
mừng những kết quả xây dựng nông 
thôn mới mà huyện Tuy Phước và tỉnh 
Bình Định đã đạt được trong thời gian 
qua.  

Chủ tịch nước: Huyện nông thôn mới không được thỏa 

mãn "non”, bệnh thành tích, phải có khát vọng mới 
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Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc, nông thôn mới không chỉ là hình 
thức bên ngoài mà phải có nội dung 
bên trong, gắn với việc nâng cao đời 

sống vật 
chất, 

tinh thần 
của 

người 
dân; giữ 
gìn vốn 
quý về 
văn hóa 

con người, xây dựng văn hóa tình làng 
nghĩa xóm, hỗ trợ lẫn nhau lúc khó 
khăn.  

Nông thôn mới còn là đảm bảo an toàn 
cho người dân, đảm bảo an ninh nông 
thôn; ứng dụng khoa học và xã hội, 
phát triển các sản phẩm OCOP, sản 
phẩm sạch, đảm bảo an toàn thực 
phẩm.  

Đặc biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc yêu cầu huyện Tuy Phước không 
được thỏa mãn "non", bệnh thành tích, 
phải phấn đấu, có khát vọng mới để 
đưa Tuy Phước tiếp bước. 

Phải chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh 
tế, áp dụng KH&CN, nhất là công 
nghiệp 4.0, xây dựng nông nghiệp số, 
quản lý dân cư bằng công nghệ số hóa 
để hiểu và phục vụ nhân dân tốt hơn.  

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra, Tuy Phước cần hướng đến 
mục tiêu trở thành huyện nông thôn 
mới kiểu m            ẫu, huyện nông thôn 
mới nâng cao của Việt Nam.  

Vì vậy, các lãnh đạo huyện Tuy Phước 
và tỉnh Bình Định phải có 1 kế hoạch cụ 
thể với lộ trình, bước đi phù hợp trong 
đó phải giữ vững môi trường, có trách 
nhiệm bảo vệ đầm Thị Nại (5.000ha).  

"Tôi rất mong Tuy Phước được công 
nhận nông thôn mới hôm nay là bước 
đầu quan trọng để tất cả hệ thống chính 
trị, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Huyện 
ủy chúng ta cùng nhau đoàn kết, quyết 
tâm, sáng tạo, sát dân để đưa Tuy 
Phước tiến lên giai đoạn mới", Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. 

Thăng Bình 
(Dân Việt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

Hiện nay huyện Lai Vung đã có 

10/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 

chiếm tỷ lệ 90,9%, còn lại 1 xã chưa 

đạt chuẩn nông thôn mới. 

Quýt hồng Lai Vung là cây trồng mang 

lại giá trị kinh tế cao góp phần vào xây 

dựng nông thôn mới ở địa phương. 

Ảnh: Lê Hoàng Vũ. 

Quýt hồng Lai Vung là cây trồng mang 

lại giá trị kinh tế 

cao góp phần vào 

xây dựng nông 

thôn mới ở địa 

phương. Ảnh: Lê 

Hoàng Vũ. 

UBND tỉnh Đồng 

Tháp giao Văn 

phòng Điều phối 

Chương trình Mục 

tiêu Quốc gia Xây 

dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu 

ngành Nông nghiệp tỉnh chủ trì, phối 

hợp Sở NN-PTNT hướng dẫn UBND 

huyện Lai Vung trong quá trình thực 

hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn 

huyện nông thôn mới năm 2022. 

Theo Văn phòng Điều phối xây dựng 

nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành 

Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, hiện nay 

huyện Lai Vung đã có 10/11 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ  

 

 

 

 

90,9%, còn lại 1 xã chưa đạt chuẩn 

nông thôn mới (xã Định Hòa, phấn đấu 

đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 

2022). 

Về tiêu chí huyện nông thôn mới, theo 

đánh giá của Sở, ngành phụ trách, tính 

đến tháng 10/2021, huyện Lai Vung đạt 

được 6/9 tiêu chí, cụ thể: Tiêu chí 3 (Thủy 

lợi), tiêu chí 4 (Điện), tiêu chí 5 (Y tế, văn 

hoá, giáo dục ), 

tiêu chí 6 (Sản 

xuất), tiêu chí 8 (An 

ninh trật tự), tiêu 

chí 9 (Chỉ đạo xây 

dựng nông thôn 

mới). Còn 3 tiêu chí 

chưa đạt gồm: Tiêu 

chí 1 (Quy hoạch), 

tiêu chí 2 (giao 

thông) và tiêu chí 7 

(môi trường). 

Tuy nhiên 3 tiêu chí này, theo đánh giá 

vẫn có đủ điều kiện phấn đấu đạt trong 

năm 2022, đáp ứng điều kiện theo quy 

định công nhận huyện nông thôn mới. 

Lê Hoàng Vũ 
(Báo Đồng Tháp) 

 

 

 

Lai Vung phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới 

năm 2022 
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Tỉnh biên giới Cao Bằng đang hướng 

đến mục tiêu tái cơ cấu nền nông 

nghiệp theo hướng bền vững gắn 

với xây dựng nông thôn mới. 

Thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp 
gắn với xây dựng nông thôn mới, thời 
gian qua, Sở NN-PTNT Cao Bằng tham 
mưu UBND tỉnh xây dựng các cơ chế, 
chính sách phù hợp với đặc thù của 
từng địa phương; chỉ đạo các sở, ban, 
ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
chương trình tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp đến 
nhân dân. 

Đặc biệt, một 
số địa 
phương đã 
đưa vào sản 
xuất các giống 
lúa thuần 

(Khang dân, Tam nông, Bắc thơm, 
Hương thơm); giống lúa lai (Nhị ưu, 
Đắc ưu, LS, GS) vào sản xuất; năng suất 
lúa bình quân đạt 44,78 tạ/ha.  

Để phát triển 1.000 ha giống lúa đặc 
sản, đặc hữu, lúa thuần chất lượng cao, 
ngành nông nghiệp Cao Bằng hỗ trợ 
xây dựng vùng lúa chất lượng cao 
(giống ĐS1, J01, TC26), vùng lúa nếp 
đặc sản (nếp Pì Pất, nếp Ong, nếp 
Hương...) tại một số huyện, thành phố. 

Những năm gần đây, ngành nông 
nghiệp của tỉnh luôn đạt mức tăng 
trưởng khá; cơ cấu cây trồng các địa 
phương từng bước chuyển dịch theo 
hướng sản xuất hàng hóa. Nhiều địa  

 

phương đã ổn định tập quán sản xuất 3 
vụ/năm, sản xuất vụ đông được chú 
trọng phát triển. Giá trị sản xuất/ha đất 
trồng trọt đạt từ 45 - 60 triệu 
đồng/năm. Đến nay, tổng sản lượng 
lương thực có hạt đạt 282,9/274 nghìn 
tấn.  

Ông Nguyễn Thái Hà, Giám đốc Sở NN-
PTNT Cao Bằng cho biết: Để tái cơ cấu 
trồng trọt theo hướng bền vững, các 
cấp, ngành, địa phương cần rà soát, 
hoàn thiện quy hoạch phát triển từng 
loại cây trồng phù hợp với quy hoạch 
phát triển nông, lâm nghiệp của tỉnh 
Cao Bằng. 

Mở rộng các hình thức đào tạo nghề 
cho nông dân, gắn với tập huấn, chuyển 
giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới; 
nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đảm 
bảo việc làm cho người lao động sau 
học nghề. Huy động và sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực từ ngân sách và các 
thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư 
phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông 
thôn, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng 
hóa. 

Công Hải 
(Nông nghiệp Việt Nam) 

 

 

 

 

 

 

Cao Bằng tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững 
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Đến xã Quảng Bình (huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa) hôm nay, ai 

cũng sẽ cảm nhận được niềm vui của 

đất và người tỏa ra từ phong trào xây 

dựng nông thôn mới (NTM). Những con 

đường thênh thang, thoáng đãng đẹp 

mắt đến nao lòng, với những sắc màu 

của các loại hoa trải dài, những khu dân 

cư kiểu mẫu thanh bình, những làng 

quê yên ả và cả những khuôn mặt rạng 

ngời niềm vui của mỗi người dân với 

bao ước mơ, khát vọng nay đã trở 

thành hiện thực với bao điều kỳ diệu. 

"Xác định xây dựng NTM kiểu mẫu là 
nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài, 
gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo 
tồn nét đẹp văn hóa truyền thống. Theo 
đó, đặt rõ mục tiêu nội dung cụ thể cần 
làm, lập kế hoạch chi tiết sao cho phù 
hợp với tình hình thực tế, truyên 
truyền làm chuyển biến tư duy, nhận 
thức của người dân, phương thức tổ 
chức sản xuất, tăng thu nhập như cải 
tạo vườn tạp, quy hoạch vườn, trồng 
cây có hiệu quả kinh tế; tổ chức các đợt 
ra quân vệ sinh môi trường, xóa bỏ 
hàng rào bê tông, xây dựng hàng rào 
xanh tạo thành thói quen, thành phong 
trào cho các hộ dân". Đây là quan điểm, 
là tinh thần chỉ đạo của đồng chí Trần 
Thị Huệ, Bí thư Đảng ủy xã. 

Chia sẻ với phóng viên, về những điều 
"mắt thấy tai nghe" ở trên, ông Lê 
Thanh Bảo, Chủ tịch UBND xã cho biết, 
Quảng Bình được khang trang như 
hôm nay là nhờ sự tuyên truyền của 
cấp ủy, chính quyền giúp người dân  

 

 

hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình 
trong việc xây dựng khu dân cư NTM 
kiểu mẫu. Người dân đồng thuận và tự 
khẳng định được việc xây dựng NTM 
chính là phục vụ mình, để mọi người tự 
giác tham gia từ việc chỉnh trang nhà ở, 
công trình phụ trợ, vườn hộ chăn nuôi, 
xây dựng bờ rào xanh, phát triển kinh 
tế hộ, vườn nhưng cũng phải bảo đảm 
vệ sinh môi trường. 

Lấy việc xây dựng NTM kiểu mẫu làm 
nền tảng để xây dựng xã NTM kiểu mẫu 
(đây là cách làm hay, sáng tạo); tập 
trung cao cho việc tiếp tục huy động 
nguồn lực nâng cao, mở rộng hạ tầng 
giao thông nông thôn theo hướng đồng 
bộ; bổ sung các thiết chế văn hóa, cải 
tạo, chỉnh trang cảnh quan nông thôn 
luôn sáng, xanh, sạch, đẹp; quan tâm 
phát triển kinh tế đa dạng ngành nghề, 
phù hợp với điều kiện của địa phương. 

Từ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, 
đặc biệt là sự đồng thuận vào cuộc của 
nhân dân, đến nay, xã Quảng Bình đã 
hoàn thành các chỉ tiêu xã NTM kiểu 
mẫu với những kết quả đạt được toàn 
diện trên 
tất cả các 
tiêu chí. 
Trong đó, 
đáng chú ý 
ở hai nội 
dung nổi 
bật có tính 
chất đột 
phá, kiêu mẫu, đó là: "Đầu tư cơ sở vật 
chất, xây dựng thiết chế văn hóa kiểu 
mẫu" và "Xây dựng cảnh quan môi 

Quảng Bình: Sức sống mới ở xã nông thôn mới kiểu mẫu 
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trường Sáng 
- Xanh - Sạch 
- Đẹp - An 
toàn".  

Những ngôi 
nhà mới 
khang trang, 
những con 
đường bê 

tông dài rộng, sạch đẹp nối các ngõ 
thôn, trường học, trạm y tế được đầu tư 
xây dựng, đời sống vật chất, tinh thần 
của người dân ngày càng được nâng 
lên. Đặc biệt, việc nhân dân đóng góp 
tiền của, ngày công lao động để xây 
dựng, nâng cấp, chỉnh trang hệ cơ sở hệ 
thống văn hóa là hoàn toàn tự nguyện, 
được thực hiện trên cơ sở bàn bạc kỹ 
lưỡng, công khai, minh bạch. Bên cạnh 
đó là nhân dân tin tưởng vào sự lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện của các cấp 
chính quyền; quan trọng hơn cả, nhân 
dân thấy được sự đóng góp của mỗi cá 
nhân, gia đình, thiết thực phục vụ cho 
việc sinh hoạt cộng đồng, góp phần 
nâng cao chất lượng cuộc sống, mức độ 
thụ hưởng về văn hóa tinh thần của 
chính bản thân người dân. 

Từ những kết quả đạt được, đồng chí 
Trân Thị Huệ , Bí thư Đảng ủy xã tự hào 
và khẳng định: Cơ sở vật chất văn hóa 
và cảnh quan môi trường sáng - xanh - 
sạch - đẹp, an toàn ở xã Quảng Bình là 
nét tiêu biểu, nổi bật trong xây dựng 
NTM kiểu mẫu. Hệ thống tường rào 
xanh hóa, cây bóng mát, hoa, cây cảnh… 
được bố trí hài hòa, hợp lý, tạo được 
cảnh quan thân thiện nổi bật từ xã đến 
thôn; đáp ứng tốt nhu cầu hội họp, các 
hoạt động văn hóa vui chơi giải trí cho 
người dân. Đặc biệt là phong trào 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa" gắn với xây dựng NTM, đô thị 
văn minh đã và đang phát huy hiệu quả. 

Để minh định cho lời nói và việc làm 
khi "ý Đảng và lòng dân" là một, Bí thư 
Đảng ủy xã trực tiếp đưa chúng tôi đi 
"mục sở thị": 100% các tuyến đường 
thôn, đường xương cá trong các khu 
dân cư đều có đèn chiếu sáng được quy 
chuẩn; được bao phủ hệ thống camera 
an ninh trên toàn xã bằng hệ thống mắt 
chủ do xã đầu tư và kết nối dữ liệu phục 
vụ công tác an ninh của các hộ dân ven 
các tuyến đường. Theo đó, các hàng cây 
sao đen, bằng lăng tím, cây hoa ban Tây 
Bắc đang bung nở sắc hoa trắng mướt; 
cùng nhiều loại cây bóng mát có giá trị 
khác trên các tuyến đường trục lớn đến 
các địa điểm công cộng. 

Đến với Quảng Bình hôm nay du khách 
có thêm một điểm mới lạ đọng lại trong 
tâm hồn, đó là các con đường ở thôn 
trở nên tươi tắn nhờ những bức tranh 
được vẽ lên tường rào của nhà dân. 
Chúng tôi thực sự cảm phục những tấm 
gương hiến tài sản, công sức vì mục 
tiêu xây dựng NTM của cán bộ và nhân 
dân xã Quảng Bình. Đặc biệt là tinh 
thần chịu thương chịu khó, năng động 
của tập thể Ban chấp hành Đảng ủy, 
đứng đầu là đồng chí Bí thư Đảng ủy 
với nụ cười luôn hiện hữu trên gương 
mặt. Một cán bộ lãnh đạo huyện Quảng 
Xương nói với tôi: Đồng chí Trần Thị 
Huệ và đồng chí Chủ tịch xã còn là 
những cán bộ - đầu kéo cho phong trào 
NTM, là "ngọn đuốc thổi bùng sức dân".  

Triều Nguyệt 
(Báo Doanh nghiệp và Tiếp thị) 
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Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ 
thống chính trị, sự đồng lòng của 
người dân trong xây dựng nông 
thôn mới (XDNTM), tỉnh Hoà Bình 
đã có thêm 9 xã cán đích nông thôn 
mới. 
Trong năm 2021 vừa qua, UBND tỉnh 
Hoà Bình đã đề ra mục tiêu phấn đấu 
thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
Tuy nhiên, với sự đồng thuận, quyết 
tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng 
với tinh thần vượt khó của mỗi địa 
phương, đến hết năm toàn tỉnh có thêm 
9 xã về đích nông thôn mới, vượt 3 xã 
so với kế hoạch. Đáng chú ý, trong đó 
có những xã thuộc diện đặc biệt khó 
khăn như: Quyết Chiến, Gia Mô (Tân 
Lạc), Cao Sơn (Đà Bắc), Hữu Lợi (Yên 
Thủy) và nhiều xã có xóm đặc biệt khó 
khăn.  
Xã vùng sâu 
Gia Mô, huyện 
Tân Lạc là 1 
trong 9 xã trên 
địa bàn tỉnh 
cán đích nông 
thôn mới năm 
2021. Để hoàn 
thành 19/19 
tiêu chí nông 
thôn mới, các 
cấp uỷ, ban 
ngành, đoàn thể đã đoàn kết, hỗ trợ 
nhau vượt khó khăn. Tuy nhiên, đã có 
thời điểm tưởng chừng mục tiêu không 
thể hoàn thành trong năm 2021 nhưng 
với quyết tâm của cả hệ thống chính trị 
và sự vào cuộc của mỗi gia đình, xã Gia 
Mô đã kịp cán đích nông thôn mới 
trong niềm vui của cán bộ và bà con các 
dân tộc. 

 
 
Bà Bùi Thị Hoạt, xã Gia Mô (huyện Tân 
Lạc, tỉnh Hoà Bình) vui mừng cho biết: 
"Khi xã về đích nông thôn mới, chúng 
tôi phấn khởi lắm. Nhờ có chương trình 
nông thôn mới, bà con chúng tôi đã có 
đường đẹp, điện, nước để sinh hoạt và 
phát triển sản xuất. Chúng tôi sẽ chung  
tay cùng xã gìn giữ những thành quả 
lớn này". 
Cũng như xã Gia Mô, với sự chủ động, 
sáng tạo, cùng nhiều cách làm hay, xây 
dựng mô hình hiệu quả đã giúp 8 xã 
hoàn thành mục tiêu nông thôn mới, 
như: Xã Quyết Chiến (Tân Lạc); Bắc 
Phong (Cao Phong); Quang Tiến (TP. 
Hòa Bình); Cao Sơn (Đà Bắc); Yên Phú, 
Tân Lập (Lạc Sơn); Bao La (Mai Châu) 
và Hữu Lợi (Yên Thủy). Đạt được kết 
quả trên là sự nỗ lực không mệt mỏi 
của chính quyền, các cấp, các ngành và 

sự đồng thuận của 
người dân trong 
thực hiện các tiêu 
chí XDNTM. 
"Năm vừa qua, 
huyện đã có thêm 2 
xã về đích nông 
thôn mới, đạt được 
thành quả này là sự 
đoàn kết của cả hệ 
thống chính trị. Đặc 
biệt là sự đồng lòng 

của nhân dân, bà con đã hiểu về lợi ích 
của XDNTM, từ đó đã hiến đất, góp 
công làm đương nông thôn, trường, 
trạm y tế… đây là 1 việc làm rất ý nghĩa 
và quan trọng. Thời gian tới, chúng tôi 
sẽ tiếp tục sử dụng ngân sách xây dựng 
nông thôn mới đồng bộ, hiệu quả. Tiếp 
tục quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện 
vọng của người dân, để kịp thời tháo gỡ 

Hoà Bình: Thêm 9 xã về đích nông thôn mới 
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khó khăn trong xây dựng các tiêu chí 
nông thôn mới" - ông Bùi Văn Nhỏ, Chủ 
tịch UBND huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà 
Bình cho biết. 
Nhờ chủ động, linh hoạt, vượt khó phát 
triển kinh tế, đến nay thu nhập bình 
quân của 9 xã đạt 38,94 triệu 
đồng/người/năm, tăng 28,86 triệu 
đồng so với năm 2011. Trong đó, có 
những xã thu nhập cao như Quang Tiến 
đạt 45 triệu đồng/người, Yên Phú đạt 
42 triệu đồng/người/năm... Tỷ lệ hộ 
nghèo bình quân của các xã còn 8,34% 
(năm 2011 là 36,49%). 
Để đạt được kết quả XDNTM, việc huy 
động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực 
hết sức quan trọng. Theo đó, các xã đã 
huy động được gần 1.699.900 triệu 
đồng, ngoài nguồn ngân sách T.Ư, ngân 
sách tỉnh, huyện, xã, các xã đã lồng 
ghép vốn của các chương trình, dự án 
được gần 295.300 triệu đồng; vốn tín 
dụng trên 330 tỷ đồng; huy động các 
doanh nghiệp, HTX gần 64.200 triệu 

đồng và 
nguồn huy 
động nhân 
dân, huy 
động khác 

gần 
259.400 

triệu đồng, 
bao gồm 

công lao động, hiến đất, tài sản trên đất, 
vật liệu xây dựng, ca máy, tiền mặt... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đánh giá về công tác XDNTM, ông 
Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh Hoà Bình nhận 
định, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến các 
mặt của đời sống xã hội, song các cấp, 
các ngành và người dân rất tích cực 
trong việc vừa phòng, chống dịch, vừa 
thực hiện chương trình XDNTM. Việc 
lấy ý kiến tham gia của người dân trong 
xây dựng nông thôn mới đã được tổ 
chức thường xuyên, bài bản.  
Từ đó, người dân đã hiểu và biết rõ lợi 
ích nông thôn mới mang lại, cũng từ 
hiểu biết đó đã tạo nên sức mạnh đoàn 
kết, lan toả đến mỗi người dân. Khi 
lòng dân đã thuận thì mọi chuyện khó 
sẽ hoá thành dễ dàng, đây là thế mạnh 
cần được phát huy hơn nữa. Tôi đề 
nghị thời gian tới, các địa phương sử 
dụng nguồn ngân sách xây dựng nông 
thôn mới đồng bộ, hiệu quả; tập trung 
tuyên truyền người dân tham gia 
XDNTM, thường xuyên xuống cơ sở 
năm bắt nguyện vọng của bà con, để đề 
ra các giải pháp kịp thời, nhanh, gọn, 
hiệu quả nhất. 

Hà Hoàng 
(Dân Việt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


