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Phòng, chống thiên tai trong 
xây dựng nông thôn mới 

Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn 
mới, tỉnh Lào Cai đặc biệt chú trọng 
tiêu chí an toàn phòng, chống thiên tai 
(tiêu chí 3.2). 
Trong những năm qua, nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt 
được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, 
đã có 61/127 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới; 2/9 huyện, thành phố đạt chuẩn 
nông thôn mới. 
Trong 10 năm qua, thiên tai đã làm chết 
120 người, 8 người mất tích, 179 người bị 
thương; 3.464 nhà bị đổ, sập trôi; 44.573 
nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng; 53.061 ha 
lúa, mạ, hoa màu bị mất trắng; 22.626 con 
gia súc bị chết; 1.457 lượt công trình hạ 
tầng bị hư hỏng... Tổng thiệt hại 4.242 tỷ 
đồng, bình quân 
thiệt hại do 
thiên tai chiếm 
1% GDP của 
tỉnh. 
UBND tỉnh đã 
ban hành và 
triển khai kế 
hoạch phòng, 
chống thiên tai 
giai đoạn 2021 - 
2025; kiện toàn, 
phân công nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy 
Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn tỉnh. Ban chỉ huy 9/9 huyện, thị xã, 
thành phố và 152/152 xã, phường, thị 
trấn cũng được kiện toàn. Văn phòng Ban 
Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn tỉnh được kiện toàn theo 
hướng chuyên trách, tập trung; xây dựng 
lực lượng xung kích phòng, chống thiên 
tai tại 152/152 xã, phường, thị trấn với 
hơn 11.000 người tham gia; tuyên 
truyền, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ 
năng phòng, chống thiên tai cho 100% 

cán bộ làm công tác phòng, chống thiên 
tai. 
Tổ chức tuyên truyền và triển khai thực 
hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” gắn với 
xây dựng cộng đồng an toàn trong xây 
dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các cấp, các 
ngành, các địa phương và người dân 
chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang - 
thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” để 
ứng phó với mưa, bão, lũ ngập lụt, lũ quét, 
sạt lở đất... Vận động người dân chuẩn bị 
phương tiện kỹ thuật, nhu yếu phẩm thiết 
yếu; di chuyển ra khỏi khu vực thiên tai 
nguy hiểm. 
Thông tin cảnh báo, ứng phó thiên tai 
được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. 
Năm 2021, UBND tỉnh chỉ đạo lắp đặt 
thêm 32 trạm đo mưa, thuê dịch vụ 3 
trạm cảnh báo thời tiết tổng hợp phục vụ 
công tác phòng, chống thiên tai. Hiện nay, 

trên địa bàn tỉnh 
có 81 trạm, hệ 
thống dự báo, 
cảnh báo thời tiết, 
thiên tai, gồm 4 
trạm khí tượng; 5 
trạm thủy văn; 3 
trạm thời tiết tổng 
hợp; 66 trạm đo 
mưa chuyên dùng 
được lắp đặt tại 
một số xã và 6 nhà 
máy thủy điện. 

Một biện pháp an toàn phòng, chống 
thiên tai, đảm bảo cho người dân có cuộc 
sống an toàn, ổn định trong xây dựng 
nông thôn mới là lồng ghép nội dung 
phòng, chống thiên tai vào quy hoạch xây 
dựng hạ tầng thiết yếu; sử dụng đất, phát 
triển dân sinh, kinh tế - xã hội, môi 
trường; phát triển các khu dân cư mới và 
chỉnh trang các khu dân cư hiện có, phù 
hợp với quy hoạch phòng, chống lũ, lũ 
quét, sạt lở đất... Thực hiện các giải pháp 
quản lý thiên tai tổng hợp, đồng bộ; ứng 
dụng khoa học, công nghệ kết hợp với 
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kinh nghiệm truyền thống. Khôi phục và 
nâng cấp kết cấu hạ tầng sau thiên tai với 
yêu cầu xây dựng lại tốt hơn. Lồng ghép 
các nguồn lực xây dựng hạ tầng nông 
thôn cấp xã đảm bảo phòng, chống thiên 
tai trong xây dựng nông thôn mới. Xây 
dựng và nâng cấp trường học, trạm y tế, 
trụ sở công, nhà văn hóa cộng đồng ở khu 
vực thường xuyên xảy ra thiên tai kết hợp 
sử dụng làm địa điểm sơ tán dân cư khi 
có thiên tai. Do làm tốt tiêu chí phòng, 
chống thiên tai trong xây dựng nông thôn 
mới, năm 2021, xã Trịnh Tường (huyện 
Bát Xát) được Văn phòng Ban Chỉ đạo 
Trung ương về Phòng, chống thiên tai 
công nhận là xã đảm bảo đủ điều kiện đáp 
ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai tại 
chỗ. Đây là mô hình hay để tỉnh chỉ đạo 
nhân rộng ra các xã khác... 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc 
thực hiện tiêu chí an toàn phòng, chống 
thiên tai trong xây dựng nông thôn mới 
vẫn còn những khó khăn: Nhận thức của 
một số cán bộ và người dân về thực hiện 
tiêu chí phòng, chống thiên tai trong xây 
dựng nông thôn mới còn hạn chế, vẫn còn 
có tư tưởng thụ động, trông đợi vào sự hỗ 
trợ của Nnhà nước. Chính sách khuyến 
khích các doanh nghiệp đầu tư thực hiện 
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới hiệu 
quả chưa cao. Nguồn vốn ngân sách hỗ 
trợ thực hiện 19 tiêu chí còn thấp, chưa 
đáp ứng được nhu cầu thực tế của các địa 
phương... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đề phòng, chống thiên tai hiệu quả trong 
xây dựng nông thôn mới, trong thời gian 
tới cần tăng cường huy động sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự 
đồng lòng đóng góp công sức của người 
dân. Lồng ghép công tác phòng, chống 
thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát 
triển ngành, kinh tế - xã hội. Kế hoạch 
phòng, chống thiên tai, phương án ứng 
phó với thiên tai phải cập nhật, bổ sung 
hằng năm, phù hợp với tình hình, đặc 
điểm thiên tai tại địa phương. Phát huy 
nội lực, thực hiện tốt phương châm “4 tại 
chỗ”, tăng cường vận động, kêu gọi các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ 
người dân phòng, chống thiên tai. Đặc 
biệt, quan tâm đến công tác khắc phục 
thiệt hại, phục hồi tái thiết sau thiên tai 
nhằm sớm ổn định cuộc sống người dân, 
đồng thời giữ vững được những kết quả 
đạt trong xây dựng nông thôn mới. Đẩy 
mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn 
cho người dân, nhất là người dân những 
nơi thường xảy ra thiên tai các kỹ năng 
phòng ngừa, ứng phó với thiên tai... 

Trịnh Minh Tuấn 
Báo Lào Cai điện tử 
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Phát động Cuộc thi ảnh đẹp 
trong xây dựng nông thôn 
mới, văn minh đô thị tỉnh 
Lào Cai năm 2022 

Nhằm phản ánh sinh động những kết 
quả, cách làm hay, sáng tạo, mô hình, 
tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia 
chung tay xây dựng nông thôn mới và 
xây dựng văn minh đô thị, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy tổ chức phát động “Cuộc 
thi ảnh đẹp trong xây dựng nông thôn 
mới, văn minh đô thị tỉnh Lào Cai 
2022” . 
Các tác phẩm tham gia cuộc thi phải đáp 
ứng yêu cầu thực hiện công tác tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức, hành động 
của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân 
dân trong tỉnh đối với việc thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo 
bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả, 
bền vững chương trình xây dựng nông 
thôn mới của các địa phương trong tỉnh. 
Đối tượng tham gia dự thi là các cán bộ, 
đảng viên, phóng viên báo chí, văn, nghệ 
sĩ, công dân sinh sống trong và ngoài tỉnh. 
Yêu cầu tác phẩm dự thi: Kích thước 
54cm x 79cm, không hạn chế về chất liệu, 
màu sắc và hình thức thể hiện. Tác phẩm 
chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa 
được phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Các tác phẩm phải thể hiện sinh động các 
hoạt động triển khai chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và 
văn minh đô thị. Mỗi tác giả được gửi một 
hoặc nhiều tác phẩm tham gia. Tác giả ghi 
đầy đủ thông tin vào mặt sau, bên phải, 
góc dưới tác phẩm (Tên tác phẩm, năm 
sáng tác, họ và tên tác giả, năm sinh, địa 
chỉ liên hệ, số điện thoại, thư điện tử). 
Ảnh dự thi gửi về địa chỉ mail: 
hophuongtglc@gmail.com 
Ban tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận cho 
tác giả, nhóm tác giả, đơn vị đoạt giải và 
tiền thưởng. Dự kiến có 1 giải A trị giá 5 
triệu đồng, 2 giải B mỗi giải trị giá 3 triệu 
đồng, 3 giải C mỗi giải trị giá 2 triệu đồng, 
15 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 1 
triệu đồng. 
Thời gian phát động và nhận tác phẩm dự 
thi bắt đầu từ tháng 7/2022. 

Hoàng Thu  
Báo Lào Cai điện tử 
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Dấu ấn xây dựng nông 
thôn mới ở huyện Tân Lạc 
Ngay trong những ngày đầu xuân mới 
2022, UBND huyện Tân Lạc tổ chức lễ 
công bố xã Gia Mô và Quyết Chiến, 2 xã 
thuộc diện đặc biệt khó khăn đạt 
chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng 
tổng số xã đạt chuẩn NTM trong toàn 
huyện lên 7/15 xã, đạt 46,6%. Tỷ lệ 
còn khá khiêm tốn nhưng cấp ủy, 
chính quyền huyện xem đây là thành 
quả của sự quyết tâm, chung sức, đồng 
lòng của cả hệ thống chính trị và các 
tầng lớp nhân dân trong thực hiện 
chương trình. 
Theo sát lộ trình xây dựng NTM từ những 
năm đầu triển khai, thực hiện, đồng chí 
Bùi Văn Nhỏ, Chủ tịch UBND huyện chia 
sẻ: Phát huy tinh thần dân chủ, huyện 
luôn thực hiện kỹ lưỡng khâu khảo sát, 
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người 
dân để từ đó tham mưu cấp ủy, chính 
quyền đưa ra quyết sách phù hợp. Hàng 
năm phát động các phong trào thi đua 
như: "Huyện Tân Lạc chung sức xây dựng 
nông thôn mới” gắn với cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh”; "Thi đua thâm 
canh tăng vụ, chuyển đổi giống cây trồng, 
vật nuôi”; "Thi đua sản xuất, kinh doanh 
giỏi” và hưởng ứng tích cực cuộc vận 
động "Cả nước chung tay vì người nghèo 
- không để ai bị bỏ lại phía sau”... Qua đó 
khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước 
mạnh mẽ, tạo sự đồng tâm hiệp lực phấn 
đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ chính trị , KT-XH của địa phương, tạo 
nền tảng để thúc đẩy lộ trình xây dựng 
NTM. 
Trên cơ sở thực hiện các phong trào thi 
đua các tổ chức, đoàn thể đã có nhiều 
sáng tạo trong vận động đoàn viên, hội 
viên tham gia tích cực vào lộ trình xây 

dựng NTM. Là lực lượng chủ lực, Hội 
Nông dân huyện đặt sự ưu tiên hàng đầu 
cho việc nâng cao thu nhập cho hội viên. 
Hội nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH, 
Ngân hàng NN&PTNT huyện cho nông 
dân vay vốn phát triển sản xuất. Hỗ trợ 
nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi. Triển khai trồng các loại cây chủ lực 
có giá trị kinh tế cao như: Bưởi, cam, quýt, 
dổi; phát triển nghề nuôi ong lấy mật, 
nuôi thỏ, bò, cá lồng... Với phương châm 
"Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các 
cấp Hội tập trung huy động hội viên tham 
gia kiên cố hóa kênh mương nội đồng, đổ 
bê tông đường giao thông nông thôn, xây 
dựng các công trình cộng đồng, nhà văn 
hoá... 
Xác định Chương trình MTQG xây dựng 
NTM là nhiệm vụ chính trị, góp phần cải 
thiện thu nhập, thúc đẩy phát triển KT-XH 
địa phương, trong những năm qua, cán 
bộ, hội viên cựu chiến binh huyện không 
ngừng nỗ lực, sáng tạo trên mặt trận kinh 
tế, tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày 
công lao động; xây dựng các mô hình 
"Hoa nở - điện sáng - an ninh - an toàn", 
"Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong 
lành, ngõ xóm văn minh"… Qua đó góp 
phần thực hiện hiệu quả chương trình 
xây dựng NTM. 
Với phương châm "Mỗi thanh niên một 
việc làm tốt, mỗi cơ sở Đoàn, Hội một 
hoạt động thiết thực, tham gia xây dựng 
NTM, đô thị văn minh”, Huyện Đoàn đã 
phát động ĐVTN chủ động tiếp cận, linh 
hoạt, sáng tạo thực hiện các tiêu chí, phần 
việc, tích cực đóng góp xây dựng phong 
trào tại địa phương. Duy trì tốt các đợt ra 
quân "Ngày Chủ nhật xanh” vào tháng 3 
và tháng 5, triển khai thực hiện các hoạt 
động tham gia xây dựng NTM, đô thị văn 
minh như: Nạo vét kênh mương nội đồng; 
tu sửa đường giao thông nông thôn; lắp 
đặt đường điện xây dựng NTM tại một số  
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xã vùng cao. Thu gom, xử lý rác thải, cắm 
biển cấm đổ rác, xây dựng các mô hình 
"Sọt rác thanh niên xây dựng NTM” phối 
hợp xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Một 
mặt triển khai mạnh mẽ hoạt động trồng 
cây xanh tại các khu dân cư, tuyến đường 
thanh niên tự quản đảm bảo đường luôn 
sáng - xanh - sạch - đẹp. 
Tham gia chương trình, Hội LHPN huyện 
cũng hết sức tích cực với các hoạt động 
"Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hàng 
năm, 100% cơ sở Hội vận động hội viên 
vệ sinh đường làng, ngõ xóm định kỳ; ra 
quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng 
"Tháng hành động vì môi trường”, "Tuần 
lễ nước sạch và vệ sinh môi trường”, 
Ngày môi trường thế giới. Phối hợp tổ 
chức các hội thi: "Tuyên truyền viên tham 
gia bảo vệ môi trường, xây dựng NTM”, 
"Khu dân cư NTM kiểu mẫu và xã đạt 
chuẩn NTM nâng cao”; xây dựng mô hình 
"Chi hội phụ nữ nói không với rác thải 
nhựa”; phối hợp tham gia xây dựng các 
khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. 
 
 
 
 

 
Với sự góp sức, chung tay của cả hệ thống 
chính trị và các tầng lớp nhân dân, huyện 
Tân Lạc đang từng bước vươn tới đạt 
mục tiêu: Đến năm 2025 có 10 xã đạt 
chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn 
NTM nâng cao, 10 xóm và 3 xã đạt chuẩn 
NTM kiểu mẫu; đời sống của người dân 
không ngừng được nâng cao. 

Thúy Hằng 
Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình 
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Huyện Nông thôn mới phải 
có tỉ lệ hài lòng của người 
dân đạt từ 90% trở lên 

Một trong các tiêu chí huyện Nông 
thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 là tỉ lệ 
hài lòng của người dân trên địa bàn 
đối với kết quả xây dựng Nông thôn 
mới của huyện đạt từ 90% trở lên. 
Bộ tiêu chí quốc gia về huyện Nông thôn 
mới giai đoạn 2021-2025 vừa được ban 
hành quy định rõ: Huyện phải có 100% số 
xã trên địa bàn đạt chuẩn Nông thôn mới 
(đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu 
cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông 
thôn mới giai đoạn 2021 - 2025). 
Có ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt 
chuẩn Nông thôn mới nâng cao (đáp ứng 
đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của 
Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới 
nâng cao giai đoạn 2021 - 2025); Có 
100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn 
đô thị văn minh. 
Tỉ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn 
đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới 
của huyện đạt từ 90% trở lên (trong đó 
có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã 
đối với kết quả thực hiện từng nội dung 
xây dựng Nông thôn mới đạt từ 80% trở 
lên). 
Đặc biệt, phải đạt các tiêu chí huyện Nông 
thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm 
các tiêu chí về: Giao thông, quy hoạch, 
điện, y tế, văn hóa, giáo dục, kinh tế… 
Huyện Nông thôn mới phải có tỉ lệ hài 
lòng của người dân đạt từ 90% trở lên 
Một trong các tiêu chí huyện Nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 2025 là tỉ lệ hài lòng 
của người dân trên địa bàn đối với kết 
quả xây dựng Nông thôn mới của huyện 
đạt từ 90% trở lên 
Đối với tiêu chí thị xã hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 cũng quy định rõ, địa phương 
phải có 100% số xã trên địa bàn đạt 
chuẩn Nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ 
mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu 
chí quốc gia về xã Nông thôn mới giai 
đoạn 2021 - 2025). 
Có ít nhất 1 xã trên địa bàn đạt chuẩn 
Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 
2025. Có 100% số phường trên địa bàn 
đạt chuẩn đô thị văn minh. 
Tỉ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn 
đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới 
của thị xã, thành phố đạt từ 90% trở lên 
(trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân 
ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng 
nội dung xây dựng Nông thôn mới đạt từ 
80% trở lên). Đất cây xanh sử dụng công 
cộng trong đô thị trên địa bàn tối thiểu là 
5m2/người. 
Với Bộ tiêu chí quốc gia về huyện Nông 
thôn mới giai đoạn 2021-2025 vừa được 
ban hành các bộ, ngành liên quan căn cứ 
chức năng quản lý nhà nước, công bố chỉ 
tiêu cụ thể và ban hành hướng dẫn thực 
hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ 
tiêu chí Nông thôn mới cấp huyện giai 
đoạn 2021 - 2025 trong thời gian 30 ngày 
kể từ ngày ban hành Quyết định này. 
Huyện Nông thôn mới phải có tỉ lệ hài 
lòng của người dân đạt từ 90% trở lên 
Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng 
cao phù hợp với điều kiện đặc thù, nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương 
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên 
quan nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện 
xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu 
giai đoạn 2021 - 2025. 
Trong quá trình đôn đốc, hướng dẫn các 
địa phương triển khai thực hiện các tiêu 
chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nêu trên, 
nếu có vấn đề mới phát sinh, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, 
phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương 
liên quan kịp thời nghiên cứu, rà soát, 
hoàn thiện, tham mưu Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu 
chí nêu trên, bảo đảm phù hợp với điều 
kiện thực tiễn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương căn cứ hướng dẫn của 
các bộ, ngành liên quan, quy định cụ thể 
đối với các nhóm huyện để xây dựng 
huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, huyện 
đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao phù 
hợp với điều kiện đặc thù, nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm 
bảo mức đạt chuẩn không thấp hơn so với 
quy định của Trung ương. 

Tuổi trẻ Thủ đô  
 

Thanh Tùng 


