Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương
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Chỉ đạo về công tác thẩm định xét công nhận xã
đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020

B

an Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu
quốc gia đề nghị Ban chỉ đạo các chương trình mục
tiêu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
ban hành Công văn số 03/BCĐTW-VPĐP ngày
12/12/2018, về việc Rà soát nâng cao chất lượng thẩm
định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai
đoạn 2018 – 2020 theo 5 nhiệm vụ trọng tâm:
1. Rà soát nâng cao chất lượng thẩm tra thẩm định, xét,
công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn…
2. Tuyệt đối không xét, công nhận xã đạt chuẩn nông
thôn mới đối với xã có nợ đọng xây dựng cơ bản trong
xây dựng NTM.
3. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ
chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết
quả xây dựng xã NTM…
4..Tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong xây dựng
nông thôn mới…
5. Việc tự đánh giá thẩm tra, thẩm định, công nhận, công
bố xã đạt chuẩn NTM phải đảm bảo đúng yêu cầu, qui
định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016
của Thủ tướng Chính phủ…
TTHTQT

Đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình OCOP

T

hực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày
07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn
2018-2020 và Kế hoạch triển khai Chương trìnhgiai đoạn
2018-2020 (Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày
22/8/2018) , Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số
9654/ BNN-VPĐP ngày 12/12/2018 đề nghị Trưởng Ban
Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo
triển khai nhanh 04 nội dung để đẩy nhanh tiến độ triển
khai Chương trình OCOP theo kế hoạch đã phê duyệt:
1. Chỉ đạo quyết liệt các cơ quan tham mưu hoàn thành
xây dựng Đề án, kế hoạch triển khai chương trình OCOP.
2. Kiện toàn tổ chức triển khai chương trình
3. Cân đối bổ xung nguồn lực từ chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới…
4. Báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về triển khai chương
trình OCOP
TTHTQT
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Thứ trưởng Trần Thanh Nam: Cần xác định rõ vai
trò của chương trình KHCN trong xây dựng nông
thôn mới

S

au gần 9 năm thực hiện (tính đến hết tháng
11/2018) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới, cả nước đã có 3.687 xã (41,32%) được công
nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 14,3 tiêu
chí/xã; còn 47 xã dưới 5 tiêu chí (dự kiến đến tháng
6/2019 không còn xã nào dưới 5 tiêu chí); có 59 đơn vị
cấp huyện thuộc 30 tỉnh, thành phố đã được Thủ tướng

Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn
nông thôn mới. Với tiến độ như hiện nay, dự kiến đến
năm 2019 có khả năng Chương trình sẽ hoàn thành sớm
mục tiêu phấn đầu giai đoạn 2016 – 2020 được Quốc hội
và Chính phủ giao.
Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Trần Thanh Nam
khẳng định, trước hết, báo cáo tổng kết phải khái quát
được giá trị khoa học về chương trình nông thôn mới
trong 10 năm qua. Có thể nói từ sau khi thực hiện
chương trình đổi mới, với sự đồng lòng của cả hệ thống
chính trị, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
đã huy động được sức dân rất lớn. Chương trình này đã
làm chuyển biến đáng kể bộ mặt nông thôn.
Đối với các nhà khoa học, chương trình KH&CN phục vụ
xây dựng nông thôn mới đã góp phần định hướng về mặt
chính sách, tuy chưa nhiều nhưng đã có dấu ấn, các mô
hình định hướng được áp dụng rộng rãi, huy động doanh
nghiệp và địa phương tham gia vào chương trình.

Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại buổi họp

Thứ trưởng Trần Thanh Nam nêu rõ, khó nhất là những
thách thức đặt ra cho chương trình KH&CN giai đoạn tiếp
theo. Báo cáo tổng kết Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2019, định hướng mô
hình nông thôn giai đoạn sau năm 2020 phải xác định
được sự phát triển bền vững của nông thôn Việt Nam giai
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đoạn đến năm 2020, thậm chí 2030 sẽ bị tác động bởi
những gì, từ truyền thống văn hóa, hội nhập kinh tế, hội
nhập văn hóa.
Từ những vấn đề đặt ra có sự mâu thuẫn thì ắt có phát
triển, đòi hỏi nhiệm vụ khoa học đặt ra là gì. Đây là nhiệm
vụ lớn và cấp bách đối với chương trình KH&CN phục vụ
xây dựng nông thôn mới.
NLA (Mard.gov.vn)

Huyện Cẩm Giàng đón nhận nhiều danh hiệu quý

T

ối 16/12 tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương,
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ
đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn
2016-2020 đã tới trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc
biệt với Văn Miếu Mao Điền và cụm di tích đền Xưa, chùa
Giám, đền Bia, Bằng công nhận huyện Cẩm Giàng đạt
chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng
Nhất của Chủ tịch nước.
Buổi lễ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ
chức trọng thể. Tham dự buổi lễ còn có Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân

Cường,
Phó
Trưởng
Ban
Thường
trực Ban
chỉ đạo,
lãnh đạo
các bộ,
ngành
Trung ương, một số địa phương và đông đảo người dân
huyện Cẩm Giàng.
Huyện Cẩm Giàng, quê hương của danh y Tuệ Tĩnh đã về
đích nông thôn mới sau 8 năm triển khai sâu rộng. Đây là
đơn vị cấp huyện thứ ba của tỉnh Hải Dương được Thủ
tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
sau huyện Kinh Môn, thị xã Chí Linh.
Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
huyện Cẩm Giàng đạt hơn 1.976 tỷ đồng, trong đó vốn
ngân sách Nhà nước hơn 618 tỷ đồng, chiếm 31,31%, vốn
tín dụng hơn 928 tỷ đồng, chiếm gần 47%, còn lại là vốn
huy động từ nhân dân.
Nguồn lực này, tập trung phần lớn dành cho các hoạt
động xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện, đường,
trường, trạm, phát triển kinh tế..., hỗ trợ cho phát triển
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kinh tế. Đến nay, hơn 90% diện tích đất sản xuất nông
nghiệp được cơ giới hóa từ khâu làm đất, gieo trồng, thu
hoạch với các vùng sản xuất rau, củ, quả ứng dụng công
nghiệp cao như cà rốt, dưa hấu, rau củ quả đạt giá trị sản
xuất từ 300-500 triệu đồng/ha.
Cẩm Giàng còn là huyện trọng điểm phát triển công
nghiệp của tỉnh Hải Dương, với 5 khu, 2 cụm công
nghiệp, thu hút nhiều tập đoàn, công ty lớn trong và
ngoài nước về đầu tư, tạo việc làm cho hơn 56.000 lao
động, với mức thu nhập bình quân từ 5-10 triệu
đồng/người/tháng.
Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế cũng đạt
được nhiều kết quả tích cực góp phần nâng cao chất
lượng cuộc sống của nhân dân trong toàn huyện. Đời
sống của nhân dân huyện Cẩm Giàng đã được nâng lên
đáng kể, thu nhập bình quân đạt 42,19 triệu
đồng/người/năm, tăng 2,15 lần so với năm 2011, tỷ lệ hộ
nghèo còn 1,47%, giảm 1.315 tỷ đồng so với năm 2011,
số lao động có việc làm hơn 83.533 người, đạt 96,2%.
Thành Chung
(Báo Điện tử chính phủ)

Lan tỏa thành phong trào lớn

Đ

ồng chí Trần Đức Năng, Phó Chánh Văn phòng
Điều phối nông thôn mới (NTM) Thanh Hóa cho
biết, khi tỉnh bắt tay vào xây dựng NTM, qua rà
soát, các xã mới chỉ đạt bình quân 4,7 tiêu chí. Hơn nữa,
tỉnh có 170 xã ở bảy huyện thuộc diện đặc biệt khó khăn
và đây là thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, sau một thời
gian triển khai với những cách làm sáng tạo, cụ thể, cũng
như sự đồng lòng của nhân dân, cho nên dự kiến hết năm
2018, Thanh Hóa có 260 xã đạt chuẩn NTM. Thậm chí,
mặc dù T.Ư mới ban hành bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu
nhưng tỉnh đã sớm triển khai thí điểm mô hình thôn, bản
kiểu mẫu từ năm 2017 tại ba điểm là thôn 3, xã Xuân
Giang (Thọ Xuân), thôn Bái Sơn, xã Hà Tiến (Hà Trung)
và thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng (Thường Xuân).
Sau hơn một năm thực hiện, đến nay dáng dấp thôn kiểu
mẫu đã cơ bản được hình thành. Chất lượng cuộc sống
của người dân được cải thiện; giá trị truyền thống ở mỗi
làng quê được giữ gìn và phát triển theo hướng văn
minh, hiện đại; môi trường nông thôn có bước chuyển
biến rõ nét; ý thức của người dân về việc vệ sinh, bảo vệ
môi trường được nâng lên…
Từ xây dựng mô hình điểm, đến nay, toàn tỉnh có 1.116
trong số 1.802 thôn, hơn 8.200 vườn triển khai xây dựng
5
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thôn, vườn kiểu mẫu, trong đó có 228 khu dân cư, 2.300
vườn mẫu đã đạt chuẩn, thu nhập bình quân/vườn ở
vùng đồng bằng đạt hơn 70 triệu đồng, miền núi và bán
sơn địa hơn 150 triệu đồng.
Đáng chú ý, có hơn 1.200 vườn doanh thu từ 500 triệu
đồng/năm trở lên, trong đó có 261 vườn doanh thu hơn
một tỷ đồng/năm; nhiều khu dân cư kinh tế phát triển,
môi
trường
tốt, cảnh
quan
đẹp, văn
hóa
được
phát huy,
đã
trở
thành
vùng quê “trù phú-an lành”, là “nơi đáng sống”như Nam
Trà (xã Hương Trà), Yên Mỹ (xã Cẩm Yên), Hà Thanh (xã
Tượng Sơn), Phong Giang (xã Tiên Điền), Châu Nội (xã
Tùng Ảnh), Thanh Bình (xã Đức Lĩnh), Hương Phố (xã
Đức Hương)...
Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương Nguyễn
Minh Tiến cho biết: mặc dù Chính phủ đã ban hành tiêu
chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 nhưng khó

khăn hiện nay đó là vẫn phải vừa làm, vừa rút kinh
nghiệm để hoàn thiện hơn nhằm xác định cụ thể nội hàm
NTM kiểu mẫu là gì? Việc xây dựng NTM kiểu mẫu đang
vướng mắc về cơ chế, chính sách. Hiện nay, mới có hỗ trợ
cho các xã đang triển khai và phấn đấu đạt chuẩn NTM
mà chưa có chính sách hỗ trợ cho các xã xây dựng NTM
kiểu mẫu.
Vì vậy, một số địa phương có nguồn lực mạnh cũng chỉ
vận dụng linh hoạt nguồn vốn để hỗ trợ phần nào cho các
xã triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu. Còn đối với những
địa phương nguồn lực eo hẹp cũng chỉ tập trung hỗ trợ
cho những xã đang phấn đấu đạt chuẩn. Hơn nữa, việc
xây dựng NTM kiểu mẫu đang ở giai đoạn đầu cho nên
nhiều địa phương trong khi triển khai còn lúng túng…
Theo đồng chí Nguyễn Minh Tiến, NTM kiểu mẫu là phải
coi trọng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và giá trị
hưởng thụ tinh thần của người dân. Các xã NTM kiểu
mẫu cần phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân;
có đề án phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực gắn với cơ
cấu lại ngành nông nghiệp; thường xuyên tổ chức các
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
Tuy nhiên, sẽ rất khó để có ngay một xã NTM kiểu mẫu
về mọi mặt. Do vậy, trước mắt phải tùy theo lợi thế, đặc
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điểm tình hình của từng địa phương để chọn xây dựng
mô hình kiểu mẫu. Trong đó, nên chọn một hoặc một số
nhóm cùng thực hiện như kinh tế và môi trường; du lịch
và an ninh - trật tự… Các địa phương không nên thực
hiện cùng lúc nhiều nhóm để tránh đầu tư dàn trải,
không trọng tâm…
Bài, ảnh: Trung Hùng, Hồng Luận
và Ngô Tuấn (Báo Nhân dân Điện tử)

km đường thôn, xóm, đường trục chính nội đồng được
làm mới, hệ thống thủy lợi được ưu tiên đầu tư nâng cấp,
bảo đảm tưới, tiêu trong sản xuất.

Huyện Kim Bảng được công nhận huyện đạt
chuẩn nông thôn mới

T

rong những năm qua, Kim Bảng đã thực hiện nhiều
giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, tạo dựng và
nuôi dưỡng các nguồn lực đầu tư xây dựng nông
thôn mới (NTM). Kim Bảng đã phát huy sức mạnh tổng
hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò chủ thể
của nhân dân trong việc đoàn kết, chung sức, chung lòng
xây dựng NTM.
Kim Bảng là 1 trong 2 huyện (cùng huyện Duy Tiên) về
đích nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hà Nam. Từ năm
2011 đến nay, huyện Kim Bảng huy động xã hội hóa được
gần 2.000 tỷ đồng; Hệ thống giao thông nông thôn, giáo
dục, y tế, văn hóa được đầu tư nâng cấp đồng bộ, với 273

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn
NTM cho huyện Kim Bảng

Giáo dục đào tạo luôn được chú trọng phát triển toàn
diện về quy mô và chất lượng; đã xây mới, nâng cấp, cải
tạo 625 phòng học; 100% số trẻ em 5 tuổi được phổ cập
giáo dục mầm non; 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo
dục tiểu học cấp độ 3 và đúng độ tuổi.
Nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư và phát
triển. Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển sang sản
xuất hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao, giá trị sản xuất
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nông nghiệp tăng trưởng bình quân 3,5%/năm. Thu
nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 54,8 triệu
đồng/người/năm, tăng gấp 2,5 lần so năm 2011…
Ghi nhận những thành tích đạt được, huyện Kim Bảng đã
được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận
huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và được
Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2018.
Đức Văn
(Báo Dân Trí)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí ANTT
trong xây dựng nông thôn mới

S

áng 12-12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị
triển khai xây dựng đề án “ Nâng cao chất lượng,
hiệu quả tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn
mới”. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công
an, Trưởng Ban chỉ đạo của Bộ Công an thực hiện
“Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới” chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến,
Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới
Trung ương; các đồng chí đại diện Văn phòng Chính phủ,

Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài
Chính, Bộ Giáo dục& Đào tạo; đại diện lãnh đạo các Vụ,
Cục chức năng Bộ Công an, các thành viên Ban soạn thảo
và Tổ biên tập Đề án “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu
chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới”.
Theo Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục
Xây dựng Phong trào (XDPT) toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc
(ANTQ),
đại
diện
cho
Cục
XDPT toàn
dân bảo vệ
ANTQ
–
đơn
vị
Thường
trực Ban
soạn thảo Đề án “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí
ANTT trong xây dựng nông thôn mới”.
Hội nghị lấn này là việc triển khai thực hiện chỉ đạo của
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc giao
Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa
phương liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ
8
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phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí
ANTT trong xây dựng nông thôn mới”.

Phú Thọ chú trọng giữ 'chất' nông thôn mới sau
cán đích

Tại Hội nghị, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp đã đọc
công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc
thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập Đề án; trình bày Dự
thảo kế hoạch xây dựng Đề án và Đề cương sơ lược của
Đề án.

hủ trương của tỉnh Phú Thọ đề ra, việc tiếp tục
nâng cao chất lượng các tiêu chí là mục tiêu hàng
đầu của các xã đã về đích NTM. Trong đó, các địa
phương đều tập trung vào các nhiệm vụ ưu tiên: Tiếp tục
hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn, nhằm tạo
điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức độ hưởng
thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn; phát triển SX gắn với
tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế
nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển
đời sống văn hóa nông thôn, nâng cao chất lượng công
tác giáo dục và y tế; nâng cao chất lượng môi trường
nông thôn, giữ vững an ninh, trật tự xã hội...

Trong đó, Đề án nghiên cứu những vấn đề cơ bản về công
tác bảo đảm ANTT khu vực nông thôn; công tác xây dựng
nông thôn mới, tiêu chí ANTT trong xây dựng nông mới.
Đánh giá thực trạng công tác bảo đảm ANTT khu vực
nông thôn hiện nay. Dự báo các yếu tố tác động, ảnh
hưởng đến công tác bảo đảm ANTT khu vực nông thôn
trong tình hình mới. Đánh giá tác động và hiệu quả của
Đề án đối với công tác bảo đảm ANTT khu vực nông thôn.
Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu
chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới…
Tâm Minh
(Báo Công an)

C

Đặc biệt,
đối
với
huyện
Lâm Thao
đã được
Thủ tướng
Chính phủ
quyết định
công nhận
đạt chuẩn NTM năm 2015,sau 3 năm về đích, đến thời
9
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điểm hiện tại, cả địa phương vẫn đang tiếp tục thực hiện
nâng chất các tiêu chí của huyện NTM với tinh thần “đạt
chuẩn không có nghĩa là dừng lại”. Có thể nói rằng, Phú
Thọ đã sớm xác định, sau khi cán đích NTM là cả một
chặng đường dài đầy những thách thức.
Xã Xuân Lộc (huyện Thanh Thủy) là một trong những địa
phương đầu tiên của tỉnh Phú Thọ hoàn thành chương
trình xây dựng NTM vào năm 2015, ông Phương Văn Dụ,
Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Nếu chỉ dừng lại ở những kết
quả đã đạt được khi hoàn thành xây dựng NTM thì xã sẽ
tụt lùi trước sự vận động liên tục của đời sống xã hội và
yêu cầu ngày càng cao về vật chất và tinh thần của người
dân. Vì vậy, Xuân Lộc tiếp tục huy động các nguồn vốn,
phát huy nội lực, nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu
chí đã đạt...

tổng giá trị 101 triệu đồng để tu sửa, nâng cấp một số
công trình nhỏ.
Ông Đinh Công Hường, Chủ tịch UBND xã Lương Nha chia
sẻ: “Các tiêu chí được xem là “tĩnh” như: Giao thông, thủy
lợi, trường học, điện, chợ nông thôn, theo thời gian và
quá trình sử dụng sẽ bị hao mòn, xuống cấp, đòi hỏi phải
được duy tu, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. Tuy
nhiên, khả năng huy động và tích lũy vốn từ nội lực của
xã còn thấp và sau khi đạt chuẩn, các nguồn vốn dự án,
chương trình hỗ trợ cũng sẽ hạn chế hơn trước. Do đó, để
giữ vững các tiêu chí này đã là vấn đề rất nan giải chứ
chưa kể đến việc nâng cao chất lượng”.
Hoàng Anh
(Báo Nông nghiệp Việt Nam)

Xã Lương Nha là xã đầu tiên của huyện Thanh Sơn “cán
đích” NTM vào tháng 3/2017. Tính từ thời điểm bắt tay
xây dựng NTM vào năm 2011 đến khi đạt chuẩn, xã đã
huy động tổng nguồn lực đạt trên 73 tỉ đồng, trong đó
nhân dân đóng góp trên 9,1 tỉ đồng đầu tư xây dựng cơ
sở hạ tầng trong xã. Đến giai đoạn này, việc huy động
nguồn lực của xã bị “chững” lại, 6 tháng đầu năm 2018,
xã chỉ huy động được người dân góp công, góp của với
10
PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Xây dựng nông thôn mới không “bỏ quên” môi
trường

chất thải chăn nuôi, thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo
vệ thực vật.

Đ

Trên cơ sở đó, tổng kết những mô hình tốt có thể nhân
rộng và vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện
các mô hình này tại địa phương…

ây là mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với
bảo vệ môi trường tại ác xã khó khăn, biên
giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa đã được

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
712/QĐ-TTg ngày 26.5.2017 (gọi tắt là Đề án 712).
Theo UBND TP.Hà Nội, trước đó, UBND thành phố nhận
được văn bản của Bộ NNPTNT về việc tiếp tục đẩy mạnh
chỉ đạo
triển
khai
thực
hiện Đề
án
712.Tro
ng đó đề
nghị,
UBND
các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng
các mô hình hiện có về cung cấp nước sạch nông thôn,
thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt, thu gom và xử lý

Để đẩy mạnh thực hiện tiêu chí môi trường trong xây
dựng NTM, các địa phương tập trung giải quyết các vấn
đề môi trường đang gây bức xúc ở nông thôn trong đó
đặc biệt lưu ý: Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn;
nâng tỉ lệ chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý theo
đúng quy định đảm bảo an toàn về môi trường, giải quyết
vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi; Có
phương án tối ưu để thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo
vệ thực vật đã qua sử dụng; quan tâm đến việc thu gom
và có mô hình xử lý nước thải sinh hoạt phân tán theo
các cụm dân cư; nâng cao tỉ lệ dân được sử dụng nước
sạch đạt chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung và tỷ lệ
nhà tiêu hợp vệ sinh...
UBND TP.Hà Nội kiên quyết chỉ công nhận xã đạt chuẩn
NTM khi đáp ứng được tất cả các yêu cầu của tiêu chí môi
trường và ATTP theo quy định.
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Bên
cạnh đó,
tổ chức
kiểm
tra,
đánh
giá lại
mức độ
đạt
chuẩn tiêu chí 17 đối với các xã đã được công nhận đạt
chuẩn, đặc biệt là các xã đã được công nhận đạt chuẩn
theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16.4.2009 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về
NTM, từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng, đảm bảo
tính bền vững…
L.L (Báo Lao động online)

Quản Bạ gắn phát triển du lịch với xây dựng NTM

N

ếu trước đây Làng văn hóa du lịch cộng đồng Nặm
Đăm, ở thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ còn là địa
danh xa lạ với nhiều người, thì nay đã trở thành
địa điểm được nhiều người biết đến. Với kinh nghiệm
gần 10 năm phát triển dịch vụ du lịch, giờ đây bộ mặt

thôn Nặm Đăm đã thay đổi đáng kể với đường bê-tông
sạch sẽ, các hộ đều có ý thức làm du lịch, sửa sang, trang
trí, xây dựng lại nhà cửa để làm homestay đón khách.
Được biết, từ 3 hộ làm homestay trước đây, giờ tăng lên
12 hộ làm dịch vụ trong toàn thôn…
“Vào tháng 1.2017, tại diễn đàn Du lịch Đông Nam Á tổ
chức tại Singapore, Tổng Thư ký ASEAN và Bộ trưởng Du
lịch các quốc gia thành viên đã chứng nhận danh hiệu
“Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê đạt tiêu chuẩn
ASEAN” cho 5 hộ dân của Việt Nam, trong đó có Dao
Homestay tại thôn Nặm Đăm. Sự công nhận của quốc tế
đã giúp khẳng định hơn nữa những tiềm năng du lịch tại
đây, khiến lượng khách đến thôn tăng lên gấp nhiều lần.
Từ chỗ chỉ đón 320 lượt khách năm 2012, đến 2016 đạt
3.000 lượt khách và năm 2017 thôn Nặm Đăm đón gần
4.500 lượt khách, doanh thu đạt trên 1 tỉ đồng; thu nhập
bình quân đạt 20 triệu đồng/người/năm” – Trưởng thôn
Nặm Đăm phấn khởi chia sẻ. Không chỉ riêng thôn Nặm
Đăm ở xã Quản Bạ mà tại nhiều địa phương trên địa bàn
huyện Quản Bạ đã xây dựng làng văn hóa du lịch tiêu
biểu gắn với xây dựng NTM.
Ông Sèn Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ,
cho biết: Qua đánh giá, 5 năm triển khai thực hiện, chủ
12
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trương xây dựng làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với
xây dựng NTM đã góp phần quan trọng trong việc mang
lại diện mạo mới và làm thay đổi bộ mặt nông thôn tại
nhiều địa phương trên địa bàn huyện Quản Bạ.
Cơ bản đồng bào các dân tộc, nhất là những vùng có tiềm
năng du lịch đã thấy được vai trò của phát triển du lịch
đối với đời sống kinh tế của địa phương; từ đó tích cực
hưởng ứng chủ trương phát triển du lịch cộng đồng với
những việc làm thiết thực, hiệu quả.
Đồng thời, việc phát triển du lịch cộng đồng còn giúp các
địa phương từng bước hoàn thiện nhiều tiêu chí trong
xây dựng NTM, nhất là tiêu chí thu nhập và tiêu chí về
môi trường. Tính đến hết tháng 11.2018, lượng khách
thăm quan tại huyện đạt trên 75.000 lượt khách, tăng
11.243 lượt khách so với cùng kỳ năm 2017.

Nông thôn mới Hàm Yên

H

àm Yên giờ đây đang dần “thay da, đổi thịt” với
các công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa
được đầu tư xây dựng, nâng cấp khang trang,
những ngôi nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều. Ông
Trần Văn Dân, thôn Đồng Chùa 2, xã Bình Xa cảm nhận rõ
nét những thay đổi của quê hương từ khi xây dựng nông
thôn mới.
Hướng mắt về những ngôi nhà cao tầng nằm san sát hai
bên đường bê tông rộng thênh thang, ông Dân thấy lâng
lâng cảm xúc khó tả. Ông bảo, cuộc sống đã đổi thay
nhiều rồi…

Để tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các làng văn hóa
du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng NTM, thời gian tới
huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang tiếp tục tổ chức các lễ hội
mang đậm đà bản sắc dân tộc; liên kết với các công ty du
lịch khảo sát, mở mới các tour, tuyến, các sản phẩm đặc
trưng của địa phương để phục vụ du lịch.
Bài, ảnh: Hà Trang
(Báo Trang trại Việt)
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Đến với xã Nhân Mục hôm nay dễ dàng nhận thấy diện
mạo nông thôn đã được đổi mới. Ông Đinh Hồng Phi, Chủ
tịch UBND xã Nhân Mục cho biết, mọi việc làm phải dựa
trên nguyện vọng chính đáng của nhân dân, không để tư
tưởng nóng vội chạy theo thành tích, từ đó tạo sự lan tỏa
trong nhân dân để họ hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ và
quyền lợi của mình trong xây dựng nông thôn mới. Năm
2018, xã tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà
nước, vốn từ các chương trình, dự án là gần 16 tỷ đồng,
vốn nhân dân đóng góp là 540 triệu đồng để hoàn thành
các tiêu chí nông thôn mới.
Nếu như cách đây vài năm, khái niệm nông thôn mới đối
với những người dân chân lấm tay bùn nơi đây vẫn còn
khá mơ hồ, khó hiểu thì giờ đây, nông thôn mới là những
gì gần gũi, thiết thực nhất như đường làng, ngõ xóm,
đường ra đồng, kênh mương thủy lợi được bê tông hóa;
trường học, nhà văn hóa, trạm y tế được xây dựng khang
trang; đời sống vật chất, tinh thần của bà con nhân dân
được nâng lên rõ rệt…

quan trọng nhất để huyện hoàn thành nhiệm vụ trong
công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Xây dựng nông thôn mới đã khó nhưng giữ vững và phát
huy càng khó hơn, vì vậy trong những năm tới, huyện sẽ
xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp cụ thể để nâng
cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và hoàn thiện các tiêu
chí chưa đạt nhằm tạo động lực đưa huyện trở thành
huyện nông thôn mới theo Quyết định 676/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án xây dựng
nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn
cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020…
Bài, ảnh: Thu Hằng
(Báo Tuyên Quang điện tử)

Theo ông Vũ Đình Hưng, Chủ tịch UBND huyện, huyện
xác định phương châm, tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó
làm sau, nhận thức đúng đắn là tiền đề, nâng cao đời
sống nhân dân là mục tiêu, lòng dân đồng thuận là yếu tố
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