
 

  

Tác giả: Chu Thế Vĩnh 

Số 6/2022 



Huyện Đà Bắc đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng nông thôn mới 

Với xuất phát điểm thấp nên sau nhiều 
năm triển khai Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới (NTM), huyện vùng 
cao Đà Bắc vẫn gặp nhiều khó khăn. Thời 
gian qua, Đà Bắc đã thực hiện nhiều giải 
pháp, nỗ lực để tháo gỡ khó khăn, đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng NTM. 

 
Theo đó, từ một huyện "trắng” về NTM, 
năm 2019, Đà Bắc có 2 xã về đích, gồm: 
Tú Lý và Hiền Lương. Đến hết năm 2020, 
huyện có thêm xã Toàn Sơn được công 
nhận đạt chuẩn NTM. Trong năm 2021, 
Cao Sơn là xã tiếp theo phấn đấu về đích 
NTM. Đồng chí Bàn Văn Xuân, Phó Chủ 
tịch UBND xã Cao Sơn cho biết: Những 
năm qua, cùng với sự quan tâm, đầu tư 
của Nhà nước, người dân xã Cao Sơn đã 
tích cực đóng góp ngày công, hiến đất để 
xây dựng NTM. Đến hết năm 2020, xã 
hoàn thành 18/19 tiêu chí, các cơ sở hạ 
tầng thiết yếu được đầu tư, xây dựng, tạo 
điều kiện thuận lợi để bà con phát triển 
kinh tế, nâng cao thu nhập. Thu nhập bình 
quân đầu người của xã năm 2020 đạt trên 
36 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 
11,5%. Hiện, xã tập trung thực hiện tiêu 
chí về môi trường để được công nhận đạt 
chuẩn NTM trong năm nay theo kế hoạch. 
 
 
 
 

Mặc dù đã đạt được những kết quả thiết 
thực, nhưng công cuộc xây dựng NTM ở 
huyện Đà Bắc vẫn còn nhiều nan giải, với 
nhiều tiêu chí khó cần nguồn lực đầu tư 
lớn. Như các tiêu chí: giao thông (9/16 xã 
đạt), cơ sở vật chất văn hóa (8/16 xã đạt), 
thu nhập (8/16 xã đạt), hộ nghèo (9/16 
xã đạt). Đây là những tiêu chí khó đạt nếu 
không có sự đầu tư của Nhà nước. Bình 
quân tiêu chí đã đạt của các xã trên địa 
bàn huyện cũng còn thấp, có 2 xã mới đạt 
10/19 tiêu chí (Đồng Ruộng, Trung 
Thành), 4 xã đạt 11 tiêu chí; đa số các xã 
còn lại chỉ đạt từ 12 - 14 tiêu chí. 
Để đẩy nhanh chương trình xây dựng 
NTM, đồng chí Phùng Đình Châm, Phó 
trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết 
thêm: Thời gian tới, huyện tập trung đầu 
tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, đáp ứng nhu 
cầu phát triển sản xuất, đời sống của 
người dân. Phát triển sản xuất gắn với tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế nông thôn, sản xuất mang 
tính hàng hóa trên cơ sở đẩy mạnh ứng 
dụng KHCN vào sản xuất; nâng cao chất 
lượng đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn; tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, 
xây dựng các mô hình liên kết. Đồng thời, 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 
động, nâng cao nhận thức của Nhân dân; 
khuyến khích, tạo điều kiện để ngườidân 
thực sự là chủ thể trong xây dựng NTM. 

Viết Đào 
(Báo  Hòa Bình điện tử) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Huyện Phú Xuyên (Hà Nội) 
Nỗ lực xây dựng Nông thôn 
mới nâng cao 
Thực hiện phong trào “Toàn dân chung 
sức xây dựng Nông thôn mới”, trong 
những năm qua, huyện Phú Xuyên (Hà 
Nội) đã đạt được nhiều kết quả quan 
trọng. Trong đó, cơ sở hạ tầng ngày càng 
hoàn thiện theo hướng hiện đại, đáp ứng 
tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương. Mới đây, huyện Phú 
Xuyên cũng chính thức được công nhận 
huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. 
Để hoàn thành mục tiêu trong xây dựng 
huyện Nông thôn mới, thời gian qua, 
huyện Phú Xuyên đã duy trì, nâng cao các 
tiêu chí đạt chuẩn, tiến tới xây dựng xã 
Nông thôn mới nâng cao, xã Nông thôn 
mới kiểu mẫu. Trong đó, huyện xác định 
ưu tiên nguồn lực cho phát triển sản xuất 
nông nghiệp với các sản phẩm sạch chất 
lượng cao; Nâng cao chất lượng sản phẩm 
làng nghề truyền thống. Qua đó, huyện 
từng bước nâng cao thu nhập của người 
dân, hướng đến nông nghiệp, nông thôn 
hiện đại. 
Nói về công tác xây dựng Nông thôn mới 
trên địa bàn huyện, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh cho 
biết: Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện 
đã sửa chữa, nâng cấp, bê tông hóa 
210km đường trục xã, liên xã được với 
kinh phí 736,2 tỷ đồng; 125km đường 
trục liên thôn, kinh phí 285 tỷ đồng và 
115km đường ngõ xóm, kinh phí 241,4 tỷ 
đồng. 
Trong thời gian này, huyện đã mở 73 lớp 
dạy nghề với trên 2.500 học viên tham 
gia, tổng kinh phí thực hiện hơn 6 tỷ 
đồng. Địa phương chủ động phối hợp với 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp 
tuyển dụng lao động tổ chức được các 

phiên giao dịch việc làm, góp phần tạo 
việc làm cho nhiều lao động ở địa 
phương. 
Ngoài việc chú trọng đầu tư nguồn kinh 
phí thích hợp, huyện đã đẩy mạnh phát 
triển các mô hình hợp tác xã làm “đầu 
kéo” phát triển nông nghiệp cũng như các 
làng nghề. Thời gian qua, các mô hình 
hợp tác xã phát triển hiệu quả đã giúp 
huyện Phú Xuyên thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; 
Từng bước đưa nông nghiệp sản xuất 
theo hướng hàng hóa tập trung, giúp 
nâng cao đời sống Nhân dân. 

 
Hiện toàn huyện có 73 hợp tác xã đã 
chuyển đổi hoặc thành lập mới theo Luật 
Hợp tác xã năm 2012. Mô hình liên kết 
chuỗi trong phát triển sản phẩm nông 
nghiệp chủ lực tại các hợp tác xã được 
hình thành và phát huy hiệu quả, gắn sản 
xuất với tiêu thụ sản phẩm. 
Với những thành công trong xây dựng 
Nông thôn mới, huyện Phú Xuyên đặt ra 
nhiều mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 
2025: Trên 50% số xã đạt chuẩn Nông 
thôn mới nâng cao, tăng trưởng kinh tế 
bình quân từ 6,7 -7,5%/năm, thu nhập 
bình quân đầu người đạt 72 triệu 
đồng/người/năm, 75% làng, khu dân cư 
đạt danh hiệu Văn hóa, 90% hộ gia đình 
đạt Gia đình Văn hóa. 

Huyền Thanh 
(Tuổi trẻ Thủ đô) 
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Sóc Sơn tập trung phát triển 
sản phẩm OCOP, nông nghiệp 
sinh thái, công nghệ cao 
Báo cáo của Huyện ủy Sóc Sơn cho thấy, 
triển khai thực hiện Chương trình số 04-
CTr/TU của Thành ủy, Chương trình 02 
của Huyện ủy giai đoạn 2021-2025, 
huyện xác định Chương trình xây dựng 
Nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, 
xuyên suốt từ cấp huyện đến cơ sở. Theo 
đó, Huyện ủy Sóc Sơn đã ban hành 3 
chương trình công 
tác để triển khai 
thực hiện. Kết quả, 
huyện được Thủ 
tướng Chính phủ 
công nhận đạt 
chuẩn Nông thôn 
mới năm 2020 và 
được Chủ tịch 
nước tặng thưởng 
Huân chương Lao 
động hạng Ba.  
Đối với công tác 
xây dựng xã Nông 
thôn mới, đến nay, huyện đã có 13/25 xã 
đạt và cơ bản đạt từ 10-14 tiêu chí Nông 
thôn mới nâng cao. Đối với 2 xã Phù Lỗ và 
Đức Hòa được thành phố giao nhiệm vụ 
hoàn thành Nông thôn mới nâng cao, số 
chỉ tiêu đạt theo quy định là 56 chỉ tiêu, 
tương đương 74,67%. 
Về cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, kinh tế 
huyện 5 tháng đầu năm 2022 có dấu hiệu 
phục hồi tích cực khi tổng giá trị sản xuất 
ước đạt 9.200 tỷ đồng, tăng cao so với 
cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ cơ giới hóa trong 
làm đất lúa đạt gần 98,6% tổng diện tích. 
Các tiến bộ kỹ thuật mới được ứng dụng 
vào sản xuất như gieo mạ khay - cấy máy, 
gieo sạ được triển khai đồng bộ, góp phần 
giảm sức ép về thời vụ, lao động trong 

nông nghiệp, giảm chi phí đầu tư cho sản 
xuất và nâng cao thu nhập cho nông dân… 
Sóc Sơn tập trung phát triển sản phẩm 
OCOP, nông nghiệp sinh thái, công nghệ 
cao 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 
Nguyễn Thị Tuyến thăm Hợp tác xã Rau 
hữu cơ xã Phú Cường (huyện Sóc Sơn) 
Đối với lĩnh vực chăn nuôi của huyện 
cũng tiếp tục phát triển. Trong đó, diện 
tích nuôi trồng thủy sản là 450,6ha (tăng 
1,3%), sản lượng đạt 902 tấn, tăng 8% so 

với cùng kỳ 
năm 2021. 
Trên địa bàn 
huyện cũng 
có 15 chuỗi 
liên kết sản 
xuất và tiêu 
thụ sản 
phẩm cho 
hiệu quả 
kinh tế cao. 
Trong đó 
nổi bật là 
chuỗi liên 

kết sản xuất nấm công nghệ cao KMS (quy 
mô 0,8ha), chuỗi liên kết sản xuất rau 
hữu cơ (quy mô 37,5ha), chuỗi liên kết 
sản xuất dược liệu định hướng hữu cơ 
(quy mô 30ha). 
Huyện cũng có 16 mô hình sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, như 
chăn nuôi gà theo hướng hữu cơ; Chăn 
nuôi lợn sinh học; Trồng nấm công nghệ 
cao… Đến hết năm 2021, huyện đã có 76 
sản phẩm được UBND thành phố công 
nhận sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi 
xã một sản phẩm), trong đó có 10 sản 
phẩm 3 sao, 66 sản phẩm 4 sao. 
Về phát triển kinh tế nông thôn, hiện Sóc 
Sơn có 10 hợp tác xã toàn xã; 43 hợp tác 
xã thôn, liên thôn và 53 hợp tác xã chuyên 
ngành. Các hợp tác xã nông nghiệp đã 
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thực hiện tốt nhiệm vụ dịch vụ công ích 
thủy lợi, góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo nền tảng 
thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
và xây dựng Nông thôn mới… 
Qua triển khai thực hiện Chương trình số 
04-CTr/TU của Thành ủy, đời sống nông 
dân huyện đã từng bước được cải thiện. 
Thu nhập bình quân đầu người khu vực 
nông thôn năm 2021 đạt 52,4 triệu 
đồng/người/năm (toàn huyện đạt 53,7 
triệu đồng/người/năm). Cuối năm 2021, 
huyện không còn hộ nghèo theo chuẩn 
giai đoạn 2016-2020; tỷ lệ hộ dân được 
sử dụng nước sạch là 77%... 
Tại buổi làm việc, huyện Sóc Sơn đề nghị 
thành phố sớm ban hành Hướng dẫn thực 
hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn 
mới các cấp (xã, huyện) theo các mức độ 
(đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu); Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 
2021-2025 để các địa phương có căn cứ 
tổ chức thực hiện. 
Đồng thời, huyện cũng kiến nghị cho 
phép huyện đầu tư các dự án đấu giá 
quyền sử dụng đất tại các khu đất mở 
rộng khu dân cư hiện hữu, xây dựng 
trường học, nhà văn hóa, trạm y tế; Tiếp 
tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để huyện 
triển khai hoàn thiện các tiêu chí. Thành 
phố có các chính sách hỗ trợ các mô hình 
sản xuất quy mô lớn; Sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cùng với 
việc kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp 
đầu tư vào sản xuất nông nghiệp… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội 
Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm 
việc 
Ghi nhận kết quả xây dựng Nông thôn 
mới mà huyện đã đạt được với việc xây 
dựng thành công các xã Nông thôn mới 
nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần 
của người dân ngày càng cải thiện song 
đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng chỉ rõ 
một số hạn chế liên quan đến công tác 
quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý đất 
đai… 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 
Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị huyện 
tiếp tục rà soát các tiêu chí theo quy định 
về xây dựng Nông thôn mới nâng cao và 
kiểu mẫu; Phấn đấu 3 xã sẽ về đích Nông 
thôn mới nâng cao trong năm 2022; Từ 
đó hướng tới mục tiêu phấn đấu có ít nhất 
1/3 xã trên địa bàn đạt chuẩn Nông thôn 
mới nâng cao. 
“Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nghiên 
cứu xây dựng mô hình thành phố trực 
thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng 
Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) trong tương 
lai, hỗ trợ tích cực để Thủ đô ngày càng 
phát triển”, Phó Bí thư Thường trực 
Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh. 

Thanh Tùng 
(Tuổi trẻ Thủ đô) 
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Lũng Cú duy trì và nâng cao 
các tiêu chí Nông thôn mới 
Tháng 3.2021, xã Lũng Cú (Đồng Văn) 
được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn 
mới (NTM), tuy nhiên các tiêu chí mới đạt 
ở mức thấp, một số tiêu chí chưa thực sự 
bền vững. Do đó, cấp ủy, chính quyền và 
nhân dân xã Lũng Cú đã triển khai nhiều 
giải pháp nhằm duy trì và từng bước nâng 
cao chất lượng các tiêu chí. 
Thực tế, đối với các xã vùng cao, để đạt 
chuẩn các tiêu chí NTM đã khó, duy trì và 
giữ vững các tiêu chí này lại càng khó 
hơn, nhất là ở những tiêu chí dễ biến 
động như thu nhập, việc làm, giảm nghèo, 
môi trường… Để tiếp tục duy trì và nâng 
cao chất lượng các tiêu chí NTM, xã Lũng 
Cú đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể 
cán bộ, đảng viên, vận động nhân dân tích 
cực tham gia xây dựng NTM gắn với các 
phong trào thi đua, cuộc vận động như: 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa gắn với xây dựng Nông thôn 
mới”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, 
xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch”... Huy 
động nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn 
để hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng; sửa 
chữa các công trình đã hư hỏng, xuống 
cấp. Nhân dân trong xã phát huy vai trò 
chủ thể trong xây dựng NTM, tự nguyện 
chỉnh trang nhà cửa, dọn dẹp đường làng, 
ngõ xóm, đóng góp tiền, ngày công làm 
đường, xây nhà văn hóa. Tập trung phát 
triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp 
nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. 
Xác định mục tiêu lớn nhất của xây dựng 
NTM là nâng cao chất lượng đời sống 
người dân, vì vậy xã xây dựng kế hoạch, 
triển khai các giải pháp cụ thể để nâng 
cao các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí Thu 
nhập. Căn cứ vào tiềm năng, lợi thế của 
địa phương cấp ủy, chính quyền xã vận 
động bà con đẩy mạnh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng 

hóa; thâm canh tăng vụ; liên kết sản xuất 
giữa nông dân với các doanh nghiệp. 
Được thiên nhiên ưu đãi cho khí hậu 
thuận lợi, 
nhân dân 
trong xã tích 
cực trồng 
các loại rau 
màu cho 
năng suất 
cao như: 
Bắp cải, Súp 
lơ, rau dền, cải địa phương, rau đậu Hà 
Lan, dâu Tây,… để tăng thu nhập. Đẩy 
mạnh phát triển các gia trại chăn nuôi 
vừa và nhỏ. Hiện toàn xã có gần 1.000 hộ 
chăn nuôi, chủ yếu là trâu, bò. Tổng số 
đàn gia súc của xã đạt gần 5.000 con, có 
trên 18.000 con gia cầm và 300 đàn ong. 
Bên cạnh đó, hoạt động thương mại - dịch 
vụ cũng phát triển. Toàn xã có 128 hộ 
kinh doanh cá thể và 1 HTX. Xã đã lựa 
chọn phát triển du lịch cộng đồng tại thôn 
Lô Lô Chải. Hàng tháng, thôn đón khoảng 
gần 2 nghìn lượt khách lưu trú và sử dụng 
dịch vụ, tạo thu nhập ổn định cho người 
dân trong thôn. Nhờ vậy, cuộc sống của 
người dân ngày ấm no, đến nay thu nhập 
bình quân đầu người của xã đạt 36 triệu 
đồng/người/năm. 
Đặc biệt, xác định gắn phát triển du lịch 
với bảo vệ môi trường, xã Lũng Cú giao 
phần việc cụ thể cho từng tổ chức, đoàn 
thể đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép 
trong mỗi buổi họp thôn, sinh hoạt Chi bộ 
để thay đổi thói quen của người dân. Đến 
nay, hầu hết các hộ dân đã xây chuồng 
trại cách xa nhà ở, đường vào các thôn 
được dọn dẹp sạch sẽ; một số tuyến 
đường liên thôn, các hàng rào đá được 
trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan đẹp 
mắt. 

My Ly 
(Báo Hà Giang điện tử) 



 


