Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương
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Thủ tướng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2019
của Bộ NN&PTNT

T

hủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Hội nghị
triển khai nhiệm vụ 2019 của Bộ NN&PTNT.
Đây là Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và
triển khai kế hoạch năm 2019 đầu tiên của một bộ
mà Thủ tướng đến dự ngay trong những ngày đầu
năm mới 2019
.

mạnh mẽ với mức tăng 3,76%, được xem là cao nhất
trong 7 năm trở lại đây. Việt Nam khẳng định vị thế là
cường quốc về xuất khẩu nông sản trên thế giới (đứng
thứ 15 và đã xuất khẩu sang thị trường hơn 180 quốc gia
và vùng lãnh thổ).Năm 2018, có 2.200 doanh nghiệp
nông nghiệp thành lập mới, tăng hơn 12% so với 2017.
Đến nay, cả nước có hơn 9.200 doanh nghiệp nông
nghiệp.
Tại Hội nghị, bên cạnh tổng kết những mặt được và chưa
được, Bộ NN&PTNT sẽ quán triệt các giải pháp, đề ra
chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01, 02 của
Chính phủ với tinh thần “tăng tốc, bứt phá”, để năm 2019
đạt kết quả cao hơn năm 2018.
Năm 2019, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt kim ngạch
xuất khẩu trên 43 tỷ USD. Tăng trưởng GDP của ngành
đạt trên 3%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2019
của Bộ NN&PTNT

Năm 2018 chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng của
ngành nông nghiệp với kim ngạch xuất khẩu nông lâm
sản đạt kỷ lục trên 40 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay.
Ngành nông nghiệp đã thể hiện là một trụ cột quan trọng
của nền kinh tế, trở thành một động lực tăng trưởng

Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi mà còn nhiều tồn
tại, bất cập cần khắc phục như quy mô hộ sản xuất nhỏ
vẫn chiếm tỷ trọng lớn; liên kết giữa vùng nguyên liệu
của nông dân với doanh nghiệp, với hợp tác xã còn ít,
thiếu chặt chẽ; chất lượng tăng trưởng chưa cao; thị
trường tiêu thụ ngày càng biến động, nguy cơ rủi ro…
Đức Tuân
(Báo điện tử Chính phủ)
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Nợ đọng xây dựng nông thôn mới đã giảm 96%

T

ừ hơn 15.000 tỷ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản
trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới vào tháng 1/2016, tới hết tháng
12/2018, số nợ này đã giảm 96%, chỉ còn hơn 651 tỷ
đồng.
Thông tin được Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh
Nam cho biết tại cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình
mục tiêu quốc gia do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
chủ trì vào sáng nay.
Nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới
là vấn đề “nóng” ở khu vực nông thôn trong giai đoạn
trước. Trong quá trình phát triển cơ sở hạ tầng, các xã đã
phải “nợ” các nhà thầu tiền và mức này tăng lên tới đỉnh
điểm là 15.218 tỷ đồng khi được thống kê vào tháng
1/2016.
Ngày 23/11/2016, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số
32/2016/QH14 yêu cầu xử lý dứt điểm khối nợ đọng
này. Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo các Chương trình
mục tiêu quốc gia sau đó cũng có văn bản, chỉ đạo các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương, tập
trung đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới.
Thực hiện yêu cầu này, Bộ NN&PTNT đã chủ trì và phối
hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổ chức
đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra thực tế nợ đọng xây
dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây

dựng nông thôn mới tại các tỉnh: Hải Dương, Hà Nam,
Quảng Nam, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Phòng,
Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An...
Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của các địa phương đến
tháng 12/2018, tổng số nợ đọng là 651,8 tỷ đồng (giảm
4.298,6 tỷ đồng so với tháng 1/2018 và giảm khoảng
95,7% so với tổng số nợ 15.218 tỷ vào thời điểm tháng
1/2016). Trong đó, TP. Hải Phòng là địa phương tự cân
đối ngân sách còn nợ 195,2 tỷ đồng và còn 7 tỉnh có số
nợ đọng trên 40 tỷ đồng là Thanh Hoá, Ninh Bình, Bắc
Giang, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Bình và Phú Thọ. Hiện có
50 tỉnh, thành phố cơ bản đã xử lý xong và không còn nợ
đọng.
Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho rằng hầu hết các địa
phương đã nỗ lực xử lý xong nợ đọng trong xây dựng
nông thôn mới, cơ bản hoàn thành tiến độ theo Nghị
quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội.
Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, kết quả này có
được là do điều chỉnh quy định của pháp luật, cho phép
chính quyền địa phương được sử dụng 8% tiền thuế sử
dụng đất thu được ở cấp xã để phục vụ thanh toán tiền
nợ đọng xây dựng cơ bản, góp phần giảm mạnh khối
lượng nợ đọng, mà Chính phủ và các địa phương không
phải bố trí nguồn vốn chi trả.
Thành Chung
(Báo điện tử Chính phủ)
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Xây dựng NTM và giảm nghèo phải bứt phá trên
mọi phương diện

phương diện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền
vững theo yêu cầu của Trung ương, Quốc hội và Chính
phủ.

áng 4/1 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng
Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp tổng kết năm
2018, đề ra nhiệm vụ giải pháp của Ban chỉ đạo các
Chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng tham dự còn có Bộ
trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc
Dung, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn
Chiến, lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và các bộ,
ngành liên quan.

Cụ thể tới hết tháng 12/2018, cả nước có 3.838 xã đạt
chuẩn nông thôn mới, tăng 769 xã so với cuối năm 2017,
chiếm 43,02% tổng số xã toàn quốc; cả nước có 61 huyện
đạt chuẩn huyện nông thôn mới, vượt chỉ tiêu 5 huyện.
Cả nước giảm 103 xã dưới 10 tiêu chí, chỉ còn 10 xã loại
này ở tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Kon Tum.

S

Gắn liền với xây dựng nông thôn mới, công tác giảm
nghèo cũng đạt được kết quả tốt khi tỷ lệ giảm nghèo cả
nước là 1,35%, hiện còn 5,35% hộ nghèo, trong đó ở các
huyện nghèo mức giảm bình quân là 5%, bình quân tỷ lệ
hộ nghèo đang ở dưới 35%, bình quân mức giảm ở các xã
đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển, vùng dân tộc miền
núi giảm khoảng 3- 4% so với cuối năm 2017.
Các bộ, ngành cũng đánh giá cao công tác thông tin truyền thông về 2 chương trình mục tiêu quốc gia trong
năm 2018 đã góp phần nhân lên cách làm mới, sáng tạo,
góp phần nâng cao nhận thức, ý thức thực hiện tới mỗi
người dân, các cấp chính quyền.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp. Ảnh
VGP/Thành Chung
Các bộ, ngành đều đánh giá năm 2018 là một năm thành
công khi hoàn thành và hoàn thành vượt mức trên mọi

Đánh giá về kết quả thực hiện năm 2018, Phó Thủ tướng
Vương Đình Huệ cho rằng hai Chương trình mục tiêu
quốc gia đã góp phần quan trọng giúp cả nước hoàn
thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu kinh tế, xã
hội mà Quốc hội giao.
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tổ chức thực hiện thành công 2 phong trào thi đua lớn là
Toàn quốc cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh và cuộc vận động Chung tay vì người
nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau, tạo ra sự vào cuộc lớn
của cả hệ thống chính trị.

Ảnh: VGP/Thành Chung
“Đặc biệt với xây dựng nông thôn mới, nhân dân và
chính quyền các cấp đã tập trung thực hiện và công nhận
trên cơ sở siết chặt xét duyệt các tiêu chí cứng và 2 tiêu
chí ‘mềm’ là bảo đảm 100% số xã, huyện không nợ đọng
xây dựng cơ bản và trên 90% người dân bày tỏ hài lòng.
Trên cả nước đã xuất hiện nhiều vùng quê đáng sống”,
Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Có được kết quả trên, theo Phó Thủ tướng là do Ban chỉ
đạo đã có cách làm bài bản, khoa học, tổ chức các hội
thảo toàn quốc liên quan tới xây dựng nông thôn mới
kiểu mẫu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng nông
thôn mới ở cấp thôn bản, chương trình mỗi xã một sản
phẩm và nông thôn mới gắn với phát triển du lịch. Sau
các hội thảo, Ban chỉ đạo cũng thông qua một số Đề án để
thống nhất triển khai trên toàn quốc.

Trong năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu
cầu các bộ, ngành và địa phương quán triệt tinh thần bứt
phá, toàn diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Nghị
quyết số 01 của Chính phủ khi triển khai 2 Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm
nghèo bền vững. Theo đó, hoàn thành và vượt 50% số xã
của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu 70
huyện và xem xét một số tỉnh, thành phố hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; bảo đảm không có hộ
gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo.
Ngoài ra, các bộ ngành cụ thể hoá các chỉ tiêu giảm
nghèo, các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo xây dựng
nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới ở các
vùng khó khăn; giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ
bản trong năm 2019. Bộ Tài chính, Ngân hàng chính sách
xã hội sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề
xuất nâng mức cho vay hộ nghèo, tập trung khắc phục
tình trạng tín dụng đen ở nông thôn.
Thành Chung
(Báo điện tử Chính phủ)

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cho rằng Ban chỉ đạo đã bám sát
các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và
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Khát vọng của 70% người dân Việt Nam

D

ù rất nỗ lực cho mục tiêu Công nghiệp hóa – Hiện
đại hóa (CNH- HĐH) thì đến thời điểm này, Việt
Nam vẫn là nước nông nghiệp với khoảng 70%
dân số là nông dân.
Tại Hội nghị Tổng kết năm 2018, triển khai kế hoạch năm
2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(NN&PTNT), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh
mục tiêu dài
hạn,
ngành
nông nghiệp
phải khơi gợi
được
khát
vọng của dân
tộc, phải phấn
đấu trong 10
năm nữa lọt vào nhóm 15 quốc gia có nền nông nghiệp
phát triển nhất.
Đây cũng chính là những điều mà 70% người dân Việt
Nam khát vọng bởi những năm qua, dù rất nỗ lực cho
mục tiêu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa (CNH- HĐH) thì
đến thời điểm này, Việt Nam vẫn là nước nông nghiệp với
khoảng 70% dân số là nông dân.
Thứ hai, không thể không kể đến sự phát triển vượt bậc
ở lĩnh vực này trong những năm qua. Đặc biệt là 2 năm
2017 – 2018.

Tại Hội nghị tổng kết nói trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc tiếp tục biểu dương lãnh đạo Bộ NN&PTNT đứng
đầu là Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường với những lời
chính xác và tin tưởng:
Đó là “miệng nói tay làm, kề vai sát cánh, chỉ đạo quyết
liệt, cụ thể, hiệu quả, đề xuất kịp thời, có quan hệ chặt chẽ
với các tỉnh, thành phố, các bộ, chỉ đạo có uy tín, trách
nhiệm”.
Mong rằng ngành NN&PTNT và cá nhân Bộ trưởng
Cường xứng đáng với niềm tin của Thủ tướng và sự
mong đợi cũng là khát vọng của 70% người dân Việt
Nam.
Mong
đợi cao
hơn nữa,
Việt
Nam sẽ
sớm
đứng
trong 10
nền
nông
nghiệp
phát triển nhất thế giới.
Bùi Hoàng Tám
(Báo Dân trí)
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Thành phố Châu Đốc hoàn thành xây dựng nông
thôn mới

xã Vĩnh Tế cũng được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã
nông thôn mới.

hành phố Châu Đốc tổ chức Lễ công bố Quyết định
và đón nhận bằng công nhận của Thủ tướng Chính
phủ về hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn
mới năm 2018.

Từ đó đến nay, việc xây dựng Nông thôn mới đã trở
thành phong trào rộng khắp trong toàn thành phố với sự
vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Từ khi hai xã đạt
chuẩn nông thôn mới, TP Châu Đốc duy trì và nâng cao
các chỉ tiêu, tiêu chí. Đến nay, TP Châu Đốc được Thủ
tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây
dựng nông thôn mới năm 2017 và trở thành đơn vị cấp
huyện đầu tiên của tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới.

T

Trao bằng công nhận của Thủ tướng về hoàn thành xây dựng nông
thôn mới cho TP Châu Đốc.

TP Châu Đốc, tỉnh An Giang có diện tích tự nhiên hơn
10.500 ha, với hơn 127 nghìn dân, được chia thành bảy
đơn vị hành chính trực thuộc gồm: năm phường, hai xã
Vĩnh Châu và Vĩnh Tế. Năm 2011, khi bắt đầu triển khai
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông
thôn mới, hai xã này có xuất phát điểm rất thấp.
Từ thực trạng yếu kém, với sự nỗ lực tích cực, sau hơn ba
năm phấn đấu vươn lên xã Vĩnh Châu đã đạt kết quả khả
quan trên các lĩnh vực, thực hiện hoàn thành Bộ tiêu chí
nông thôn mới và được UBND tỉnh An Giang công nhận
đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2013. Đến năm 2014,

Theo đó, tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn
trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến rất tích
cực, rõ nét đó là: cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch
đúng định hướng, giá trị sản xuất, thu nhập đời sống
người nông dân được cải thiện, chất lượng cuộc sống
không ngừng được nâng lên. Đặc biệt, thu nhập của
người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, qua thống kê
đến tháng 11-2018, thu nhập bình quân của người dân
nông thôn đạt 42,37 triệu đồng/người/năm, tăng 28
triệu đồng so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn
0,45% giảm 4,28% so với năm 2011.
Việc hoàn thành xây dựng nông thôn mới giúp cho kết
cấu cơ sở hạ tầng, giao thông đồng bộ, bộ mặt TP Châu
Đốc đổi thay, góp phần vào việc phát triển du lịch của địa
phương.
Bùi Quốc Dũng
(Báo Nhân dân điện tử)
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Đan Phượng dồn lực “cán đích” nông thôn mới
kiểu mẫu

Đ

ược biết, hết năm nay, huyện Đan Phượng sẽ
hoàn thiện hồ sơ NTM nâng cao tại 3 xã: Đan
Phượng, Song Phượng và Liên Trung và mời
thành phố về thẩm định vào đầu năm 2019. Bên cạnh
việc duy trì các tiêu chí NTM, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh
và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nghề trồng hoa ly đang mang lại thu nhập cao cho người dân tại xã
Song Phương, huyện Đan Phượng (Hà Nội).

Cùng với đó, huyện sẽ khuyến khích người dân phát triển
đa dạng các sản phẩm hàng hóa, nhất là ở các khu vực
làng nghề; tăng cường xúc tiến thương mại, nâng cao
chất lượng mẫu mã sản phẩm, mở rộng thị trường, quảng
bá tiêu thụ sản phẩm cho người dân...Trong thời gian tới,
Đan Phượng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động
để người dân nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ
thể của mình trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, huyện

cũng tập trung tổ chức lại cơ cấu sản xuất để phát triển
kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, góp
phần giải quyết tình trạng lao động thiếu việc làm, từng
bước nâng cao thu nhập cho người dân."Đây không chỉ là
nền tảng vững chắc, mà còn là bước đệm quan trọng giúp
cán bộ, người dân Đan Phượng có thêm động lực để phấn
đấu trên chặng đường dài phía trước...", ông Thắng
khẳng định. Được biết, xã Đan Phượng là một trong 3 xã
của huyện đăng ký xây dựng NTM nâng cao trong năm
nay. Đến nay, xã đã hoàn thành 15/19 tiêu chí trong bộ
tiêu chí nâng cao, trong đó có 4 tiêu chí cơ bản đạt.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thị Kim Cúc, xây dựng
NTM đã trở thành phong trào rộng khắp toàn xã, ý thức,
trách nhiệm làm chủ của người dân từng bước được
nâng lên. Hiện, xã đang dồn lực hoàn thành nốt 4 tiêu chí.
Trong đó, tập trung chỉ đạo các đoàn thể phối hợp với các
doanh nghiệp trên địa bàn tham gia đảm nhận trợ giúp,
phấn đấu đến cuối năm 2018 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống
dưới 1%...
Quang Trân
(Báo Dân Việt)
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Nông thôn mới Hải Phòng: Thêm một bông hoa,
bớt một túi rác

V

ới phương châm “thêm 1 bông hoa, bớt 1 túi rác”,
nhiều xã ngoại thành Hải Phòng đang triển khai
phong trào trồng hoa tại các tuyến đường giao
thông nông thôn, góp phần làm làng quê ngày càng sạch
đẹp, rực rỡ sắc màu.

cuộc của các cấp ủy cơ sở phối hợp với các thôn, các xóm,
các đoàn thể nhân dân địa phương tuyên truyền để mọi
người dân hiểu được ý nghĩa của phong trào và trách
nhiệm, nghĩa vụ, tự giác và chủ động thực hiện.

Từ thảm cỏ thành luống hoa
Chương trình xây dựng nông thôn mới những năm qua
đã làm thay đổi diện mạo các làng quê. Từ những tuyến
đường thôn, ngõ xóm trước đây nhỏ hẹp, xuống cấp nay
đã được cải tạo, bê tông hóa kiên cố. Tuy nhiên, đây
đó vẫn còn hiện tượng vứt rác bữa bãi, thả cỏ um tùm, gia
súc thả rông, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan khu
dân cư. Từ thực tế đó, đầu năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ
TP Hải Phòng chỉ đạo các cấp Hội xây dựng mô hình
“Tuyến đường hoa kiểu mẫu”, cải tạo môi trường cảnh
quan. Theo đó, mỗi quận, huyện sẽ lựa chọn một tuyến
đường làm điểm. Sau đó kiểm tra, đánh giá, rút kinh
nghiệm và nhân rộng, nhằm tô điểm thêm vẻ đẹp cho
những tuyến đường, xây dựng nông thôn mới trên
toàn thành phố.
Để tuyến đường hoa là mô hình không chỉ do phụ nữ
phát động và thực hiện, các cấp Hội báo cáo và tham mưu
cho địa phương chỉ đạo xây dựng tuyến đường hoa kiểu
mẫu trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sự vào

Những tuyến đường hoa được nhân rộng tại nhiều thôn, xã của
thành phố Hải Phòng

Để tuyến đường hoa là mô hình không chỉ do phụ nữ
phát động và thực hiện, các cấp Hội báo cáo và tham mưu
cho địa phương chỉ đạo xây dựng tuyến đường hoa kiểu
mẫu trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sự vào
cuộc của các cấp ủy cơ sở phối hợp với các thôn, các xóm,
các đoàn thể nhân dân địa phương tuyên truyền để mọi
người dân hiểu được ý nghĩa của phong trào và trách
nhiệm, nghĩa vụ, tự giác và chủ động thực hiện.
Làng quê rực rỡ như thay áo mới
Khi triển khai tuyến đường hoa, người dân chủ yếu tự
bảo nhau, nhiều nhà đã tận dụng trồng rau trên vạt
9
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đường cũng sẵn sàng nhượng lại đất để đồng loạt trồng
hoa, "Từ ngày có tuyến đường hoa, ở quê tôi không còn
tình trạng vứt rác bừa bãi, thả rông gia súc. Mỗi người
một việc, người thì cắt cỏ, người tưới nước… chiều nào
xóm láng cũng vui như tết”- chị Oanh phấn khởi chia sẻ.
Bà Vũ Thị Kim Liên - Phó chủ tịch Hội LHPN thành phố
Hải Phòng đánh giá: “Mục tiêu đề ra mỗi Hội phụ nữ xã,
phường, thị trấn xây dựng được 1 tuyến đường hoa dài
200m. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 80 đến 90% kế
hoạch. Để có kết quả đó là nhờ sự năng động, nhạy bén,
nhiệt tình của các cấp Hội và sự quan tâm, tạo điều kiện
của cấp ủy Đảng, chính quyền tại các địa phương.
Nhằm nhân rộng phong trào “Đường hoa phụ nữ” tới tất
cả xã, phường, thị trấn, Hội LHPN thành phố chỉ đạo các
đơn vị cơ sở hội duy trì và quản lý tốt các đoạn đường
hoa hiện có, đồng thời, tiếp tục rà soát, xây dựng thêm
các tuyến đường hoa đem lại cảnh quan xanh, sạch, đẹp,
thiết thực góp phần vào phong trào phụ nữ chung tay xây
dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Bên cạnh đó, các
cấp Hội cần linh động, sáng tạo huy động xã hội
hóa nguồn lực để thực hiện phong trào”.
Thu Thủy
(Báo Dân Việt)

Thành phố Đà Lạt: Nhiều hoạt động hỗ trợ các xã
nông thôn mới

T

hành phố Đà Lạt cho biết đã triển khai nhiều hoạt
động hỗ trợ cho 4 xã nông thôn mới trên địa bàn
gồm Xuân Thọ, Xuân Trường, Trạm Hành và Tà
Nung trong năm 2018.

Thành phố đến nay đã hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới
xây dựng giai đoạn 1, đồng thời ban hành quy định quản
lý đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới cho cả
4 xã; phê duyệt kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới
nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn Đà
Lạt; phê duyệt đề án xây dựng xã Xuân Thọ thành xã
nông thôn mới theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.
Trong năm, Đà Lạt đã lên kế hoạch đầu tư 15 tuyến giao
thông nông thôn tại 4 xã trên với tổng kinh phí 10,2 tỷ
đồng, đến nay đã hoàn thành 6 tuyến đường. Xã Xuân
Thọ cũng hoàn tất việc duy tu 5 hội trường thôn, xã Xuân
Trường sửa chữa 1 hội trường thôn và hoàn thành việc
xây dựng công viên văn hóa xã.
Thành phố trong năm đã tổ chức 3 lớp đào tạo nghề sấy
hồng khô cho nông dân 2 xã Xuân Trường và Trạm Hành
với trên 100 người tham dự.
Đà Lạt cũng triển khai chương trình trợ giá giống và
chương trình tái canh cà phê tại xã Tà Nung; chương
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trình nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi tại
các xã với tổng kinh phí 355 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng
3 chuỗi liên kết phát triển sản xuất tại các xã trị giá trên
1,6 tỷ đồng (trong đó Nhà nước hỗ trợ 700 triệu đồng,
phần còn lại là vốn đối ứng người dân). Đồng thời hỗ trợ
19 gia đình tại Tà Nung đào ao hồ nhỏ tích nước cho sản
xuất với kinh phí 150 triệu đồng.

được gần 400 m đường giao thông nội đồng và khu sản
xuất.

Đà Lạt đến nay đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận
thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
trình các cấp xem xét.
Viết Trọng
(Lâm Đồng Online)

Sức sống nông thôn mới

L

ăng Can là xã thứ 3 của huyện Lâm Bình về đích
nông thôn mới, sau Thượng Lâm, Khuôn Hà. Đến
Lăng Can những ngày này, bừng trên gương mặt
mỗi người dân là niềm tự hào, niềm vui khi đã chung tay
cùng chính quyền xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông
thôn mới đúng hẹn. Chủ tịch UBND xã Lăng Can Trương
Văn Quang cho biết, từ năm 2016 đến nay, đã có 112 hộ
gia đình hiến hơn 17.000 m2 đất để xây dựng các công
trình phúc lợi của thôn bản; bà con cũng tham gia ngày
công xây dựng được 6.356 m kênh mương; bê tông hóa

Nhà văn hóa thôn Nà Pục, xã Đà Vị (Na Hang)
“Lấy đà” về đích nông thôn mới từ năm 2015, nên hầu
như mọi việc đều được chính quyền xã Phúc Thịnh và
người dân chủ động thực hiện. Bên cạnh sự thay đổi lớn
về hạ tầng nông thôn, điều khiến người dân xã Phúc
Thịnh hài lòng nhất khi nỗ lực chung tay xây dựng nông
thôn mới là đời sống của chính họ được nâng lên mỗi
ngày. Chủ tịch UBND xã Triệu Quang Hải phấn khởi nói,
nếu như đầu năm 2018, kết quả rà soát, mức thu nhập
trung bình của người dân trong xã đạt hơn 30 triệu
đồng/người/năm thì kết thúc năm 2018 đã tăng lên 31
triệu đồng/người/năm.
Phúc Thịnh hiện đang triển khai thí điểm cánh đồng mía
lớn 3,06 ha, các hộ trồng mía đều có hợp đồng tiêu thụ
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mía với Nhà máy đường Tuyên Quang; tiếp tục thực hiện
dự án nuôi trâu vỗ béo theo hình thức liên kết với kinh
phí hỗ trợ trên 600 triệu đồng. Đồng thời, xã khuyến
khích người dân phát huy nội lực, xây dựng các mô hình
kinh tế phù hợp. Trên địa bàn xã hiện có 5 trang trại
doanh thu trung bình khoảng 800 triệu đồng/năm và
113 hộ phát triển kinh tế theo hướng kết hợp sản xuất
nông, lâm nghiệp gắn với kinh doanh, dịch vụ, doanh thu
trung bình khoảng 120 triệu đồng/hộ/năm.

Tận dụng lợi thế có tuyến Quốc lộ 2C đi qua, xã Sơn Nam
(Sơn Dương) vận động người dân mở rộng sản xuất tiểu
thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, thương mại. Hiện
trên địa bàn xã Sơn Nam có 132 cơ sở kinh doanh đa
ngành nghề, thu hút một lượng lớn lao động địa phương.
Mức thu nhậpbình quân của người dân trong xã đã đạt
30,5 triệu đồng/người/năm. Ngoài thương mại, Sơn Nam
cũng được coi là vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa của
huyện Sơn Dương với diện tích rau màu hơn 40 ha, ngoài
ra xã còn có diện tích 3 ha cánh đồng mía lớn trồng theo
mô hình điểm của huyện. Ông Lê Văn Hà, Chủ tịch UBND
xã Sơn Nam cho biết: Kết quả của nông thôn mới không
chỉ dừng lại ở việc hạ tầng nông thôn được đồng bộ, thu
nhập người dân được nâng cao mà cả đời sống văn hóa,
tinh thần cũng được cải thiện, trong đó nhiều giá trị văn
hóa lâu đời được khôi phục.
Theo TQĐT
(Báo Tuyên Quang điện tử)
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