Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương
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Đồng Nai: Đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

Đ

ược biết đến là địa
phương đi đầu trong xây
dựng nông thôn mới
(NTM), đến nay, 133/133 xã
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều
đạt chuẩn xã NTM. Năm 2019,
Đồng Nai phấn đấu đạt mục tiêu
là tỉnh NTM đầu tiên của cả
nước.
Xây dựng nông thôn mới thực
chất
Trong chương trình khảo sát,
đánh giá kết quả xây dựng NTM
tại Đồng Nai gần đây, ông
Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng,
Chánh Văn phòng điều phối
nông thôn mới trung ương đánh giá, hoạt động xây dựng
NTM ở Đồng Nai đã tạo hệ
thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh,
môi trường nông thôn sạch,
đẹp. Địa phương cần tiếp tục
nhân rộng mô hình NTM sinh
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thái, xứng đáng là những xã,
huyện NTM kiểu mẫu của cả
nước.
Tính đến nay, Đồng Nai luôn giữ
vững vị trí tốp đầu về thành tích
xây dựng NTM, là tỉnh đầu tiên
có 100% xã, huyện đạt chuẩn
NTM. Riêng huyện Xuân Lộc là 1
trong 4 huyện của cả nước được
chọn thí điểm xây dựng NTM
kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, Đồng Nai không
chạy theo thành tích mà luôn
đặt mục tiêu xây dựng NTM đi
vào chiều sâu, thực chất, mục
tiêu cuối cùng nhằm thúc đẩy
phát triển sản xuất nông

nghiệp, nâng cao đời sống nông
dân nông thôn. Chứng minh cho
điều này là thành tựu về nông
nghiệp - phát triển nông thôn
giai đoạn 2008- 2018 của tỉnh
Đồng Nai. Đã có 330.000 tỷ
đồng đầu tư cho nông nghiệp,
nông dân, nông thôn; giá trị sản
xuất nông - lâm - thủy sản đạt
mức tăng trưởng bình quân
4,19%; giá trị sản phẩm thu
hoạch/ha đất nông - lâm - thủy
sản đạt 228,8 triệu đồng/ha.
Ngoài tập trung đầu tư về cơ sở
hạ tầng cho vùng nông thôn,
tỉnh có nhiều bước đột phá
trong triển khai các chính sách
phát triển nông nghiệp nhằm
tạo cơ chế để thu hút nguồn đầu
tư, nhất là thu hút được DN đầu
tư nông nghiệp công nghệ cao.
Nhờ phát triển nông nghiệp
theo hướng hiện đại, bền vững,
thu nhập của người dân nông
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thôn các địa phương tăng gấp 34 lần so với 10 năm trước.
Nhiều huyện nghèo bứt phá
tăng thu nhập bình quân của
người dân nông thôn lên mức
ấn tượng như huyện Trảng Bom
đạt
trên
61,2
triệu
đồng/người/năm, huyện Vĩnh
Cửu đạt trên 56 triệu
đồng/người/năm…

một sản phẩm” (OCOP), góp
phần thực hiện Mục tiêu quốc
gia xây dựng NTM với trọng
tâm phát triển sản phẩm nông
nghiệp, phi nông nghiệp, dịch
vụ có lợi thế ở mỗi địa phương
theo chuỗi giá trị, do các thành
phần kinh tế tư nhân và kinh tế
tập thể thực hiện.

Hướng tới mô hình nông thôn
mới kiểu mẫu của cả nước

Mới đây, huyện Xuân Lộc được
chọn xây dựng mô hình điểm
huyện NTM kiểu mẫu của cả
nước theo hướng “Phát triển
sản xuất hàng hóa nông nghiệp
bền vững” giai đoạn 2018 2025. Theo đó, Xuân Lộc sẽ lấy
phát triển sản xuất làm trọng
tâm, đặt ra mục tiêu cụ thể về
thu nhập người dân, giá trị sản
xuất, phấn đấu đưa tất cả các
mặt hàng nông sản vào chuỗi
liên kết, có DN là đầu tàu, phát
triển hợp tác xã để tập hợp

Đồng Nai tiếp tục tập trung
nâng chất lượng NTM, có giải
pháp tăng thu nhập bền vững
cho người dân nông thôn. Theo
đó, các địa phương đưa ra kế
hoạch, giải pháp cụ thể cho lộ
trình nâng chất trong xây dựng
xã, huyện NTM nâng cao và
bước tiếp theo là NTM kiểu
mẫu. Tỉnh Đồng Nai cũng vừa
triển khai Chương trình “Mỗi xã
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nông dân đầu tư cho sản xuất.
Tổng nhu cầu vốn thực hiện đề
án khoảng gần 28.300 tỷ đồng.
Giai đoạn 1 (từ năm 2018 2020), tập trung nâng chất toàn
diện các tiêu chí NTM kiểu mẫu
và lĩnh vực kiểu mẫu, phấn đấu
đến năm 2020 có 8/14 xã đạt
chuẩn NTM nâng cao, trong đó
có 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu
mẫu. Giai đoạn 2 đến năm 2023,
có thêm 3 xã được công nhận
NTM nâng cao và 3 xã đạt NTM
kiểu mẫu theo hướng sản xuất
hàng hóa nông nghiệp bền
vững.
Hoạt động xây dựng NTM tại
Đồng Nai tập trung vào 3 nhóm
công tác trọng tâm, đó là: Tập
trung sản xuất, nâng cao thu
nhập; môi trường; văn hóa; an
ninh trật tự.
Thảo - Minh
(Báo Công thương)
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Xây dựng Nam Đàn thành huyện NTM kiểu mẫu: Chọn mặt gửi vàng

N

gày 4/1/2019, Phó Thủ
tướng Chính phủ Vương
Đình Huệ đã ký ban
hành Quyết định số 17/QĐ-TTg
phê duyệt Đề án thí điểm “Xây
dựng huyện Nam Đàn, tỉnh
Nghệ An trở thành huyện nông
thôn mới (NTM) kiểu mẫu theo
hướng phát triển văn hóa gắn
với du lịch, giai đoạn 2018 2025”.

Huyện Nam Đàn có bước phát
triển toàn diện qua 7 năm triển
khai xây dựng NTM
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Đây là điểm nhấn đáng tự hào
đối với mảnh đất có bề dày lịch
sử hào hùng, đồng thời ghi nhận
sự nỗ lực của cả hệ thống chính
trị và toàn thể nhân dân Nam
Đàn xuyên suốt chặng đường
dài đã qua…
Đề án hướng đến mục tiêu nâng
cao toàn diện chất lượng xây
dựng NTM trên địa bàn, gìn giữ
và phát huy các giá trị văn hóa,
truyền thống lịch sử cách mạng,
làm động lực để thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội thông qua
hoạt động du lịch, dịch vụ, đưa
Nam Đàn trở thành huyện NTM
kiểu mẫu về “Phát triển văn hóa
gắn với du lịch” góp phần tạo ra
sức lan tỏa mạnh mẽ trên toàn
quốc.
Theo kế hoạch đề ra, đến năm
2020 huyện Nam Đàn phấn đấu
có 30% số xã đạt chuẩn NTM

nâng cao; có ít nhất 3 xã đạt
chuẩn NTM kiểu mẫu về phát
triển văn hóa gắn với du lịch;
hoàn thành cơ bản một số tiêu
chí huyện NTM kiểu mẫu làm cơ
sở để Thủ tướng xem xét, ban
hành tiêu chí huyện NTM kiểu
mẫu về phát triển văn hóa gắn
với du lịch.
Đến năm 2025 toàn bộ 100% số
xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có
ít nhất 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu
mẫu về phát triển văn hóa gắn
với du lịch; 100% di tích lịch sử,
văn hóa, cách mạng trên địa bàn
huyện được trùng tu, đáp ứng
nhu cầu tham quan, phục vụ
phát triển du lịch.
Đồng thời kinh tế du lịch gắn
với văn hóa trở thành ngành
kinh tế mũi nhọn, đưa tỷ trọng
du lịch, dịch vụ chiếm khoảng
42 - 43% trong cơ cấu; hoàn
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thành đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu
chí và được Thủ tướng Chính
phủ công nhận “Huyện NTM
kiểu mẫu về phát triển văn hóa
gắn với du lịch”.
“So bó đũa, chọn cột cờ”, đây
vừa là niềm vinh dự lớn lao, ghi
nhận sự nỗ lực không ngừng
nghỉ của Đảng bộ, chính quyền
và toàn thể nhân dân Nam Đàn
suốt chặng đường dài đã qua,
đồng thời cũng là thách thức
không hề nhỏ trong chặng
đường sắp tới.
Muốn hoàn thành nhiệm vụ,
huyện Nam Đàn phải tập trung
vào các nội dung trọng tâm sau:
cập nhật, điều chỉnh quy hoạch
xây dựng các xã phù hợp với
định hướng của Quy hoạch xây
dựng vùng đến năm 2030 và Đề
án xây dựng huyện NTM kiểu
mẫu; bổ sung quy hoạch chi tiết
khu trung tâm xã của một số xã
được định hướng xây dựng trở
thành xã NTM kiểu mẫu; cải
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tạo, đầu tư xây mới, nâng cấp hệ
thống đường giao thông, thủy
lợi, điện, trường học các cấp,
nhà văn hóa, trạm y tế, cơ sở hạ
tầng thương mại nông thôn,
thông tin truyền thông, nhà ở;
củng cố và phát triển các hình
thức tổ chức SX trong nông
nghiệp gắn với thực hiện
Chương trình mỗi xã một sản
phẩm (OCOP); phát triển chăn
nuôi với các sản phẩm có thế
mạnh; phát triển ngành nghề
tiểu thủ công nghiệp, làng nghề;
Đồng thời, phải có phương án
nâng cao chất lượng giáo dục, y
tế ở khu vực nông thôn; xây
dựng và phát huy các giá trị tốt
đẹp văn hóa truyền thống, lịch
sử địa phương; triển khai đồng

bộ, hiệu quả công tác cải cách
hành chính cấp xã; nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực, đào
tạo nghề cho lao động nông
thôn.
Để chương trình duy trì bền
vững, huyện cần cải tạo, xây
dựng mới, nâng cấp hệ thống cơ
sở hạ tầng trên địa bàn huyện
nhằm đáp ứng nhu cầu phát
triển toàn diện cả về kinh tế,
văn hóa, xã hội lẫn phục vụ sinh
hoạt, SX của người dân. Đồng
thời đẩy mạnh xây dựng mô
hình cánh đồng lớn nhằm phát
triển các vùng sản xuất hàng
hóa quy mô đối với các sản
phẩm chủ lực…
Đề án xác định xây dựng Nam
Đàn thành huyện NTM kiểu
mẫu về “Phát triển văn hóa gắn
với du lịch” làm trọng tâm.
Trên tinh thần đó, địa phương
phải từng bước hoàn thiện,
nâng cấp hệ thống thiết chế văn
hóa nhằm hiện đại hóa cơ sở
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vật chất, trang thiết bị phục vụ
công tác thông tin, tuyên
truyền.
Cùng với đó, cần tập trung công
tác bảo tồn, trùng tu các di tích
lịch sử, văn hóa, cách mạng đã
được xếp hạng trên địa bàn, ưu
tiên các di tích cấp quốc gia và
cấp tỉnh; quản lý các dữ liệu di
tích trên hệ thống thông tin địa
lý; bảo tồn và khai thác giá trị
Dân ca Ví dặm, nghề truyền
thống để phục vụ phát triển
dịch vụ, du lịch.
Phải xây dựng phương án nhằm
nâng cao hiệu quả phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” và “Toàn dân
đoàn kết xây dựng NTM, đô thị
văn minh”; phát động thi đua
“Xây dựng nét đẹp người dân
quê Bác” trong giai đoạn mới…
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Dựa trên tình hình thực tế, đề
án gợi mở xây dựng một số mô
hình kiểu mẫu về phát triển văn
hóa gắn với du lịch tại các xã
Kim Liên, Nam Cát, Vân Diên,
Nam Anh, Nam Thanh, Nam
Nghĩa.
Bên cạnh sự giúp sức của Trung
ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân huyện Nam
Đàn đã cho thấy quyết tâm cao
trong quá trình thực hiện. Đến
nay kinh tế toàn huyện có bước
phát triển khá toàn diện trên tất
cả các lĩnh vực, tốc độ tăng
trưởng bình quân hàng năm đạt
9,5%. Đến nay kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội được đầu tư xây
dựng khá đồng bộ, đáp ứng yêu
cầu phát triển và phục vụ nhu
cầu dân sinh.

Ngày 19/5/2018, hòa trong
không khí mừng vui đón nhận
bằng công nhận huyện đạt
chuẩn NTM, Phó Thủ tướng
Vương Đình Huệ ghi nhận
những kết quả của huyện Nam
Đàn trong thực hiện chương
trình MTQG xây dựng NTM, điều
này đã góp phần quan trọng vào
thành tích chung của cả nước.
Trên tinh thần đó, Phó Thủ
tướng mong muốn “Đảng bộ và
nhân dân huyện Nam Đàn xem
đây là nguồn động viên tinh thần
lớn lao, tiếp tục nỗ lực nâng cao
hơn nữa chất lượng các tiêu chí
theo hướng bền vững”.
Việt Khánh
(Báo Nông nghiệp Việt Nam)
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Ông Hùng “kỹ sư” nông thôn mới
đi lại thuận tiện, nhân dân nâng
cao nhận thức về giữ gìn vệ sinh
môi trường, tích cực thu gom và
xử lý rác thải, bảo đảm đường
làng, ngõ xóm xanh-sạch-đẹp.

Đ

ến cụm 13, thôn Hạnh
Đàn, xã Tân Lập, huyện
Đan Phượng, TP Hà Nội,
khi hỏi về CCB Nguyễn Tứ
Hùng, người dân nơi đây đều
gọi ông bằng cái tên trìu mến:
Ông Hùng “kỹ sư”, hay ông
Hùng “ao môi trường”, bởi sự
đóng góp lớn của ông cả về công
sức và tiền bạc để xây dựng
thôn Hạnh Đàn khang trang,
sạch đẹp.Niềm vui lớn nhất của
CCB Nguyễn Tứ Hùng khi con
đường hoàn thành là mọi người
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Công trình sáng kiến tiêu biểu,
cải tạo ao làng ô nhiễm thành
“ao môi trường” của CCB
Nguyễn Tứ Hùng trở thành mô
hình điểm của huyện Đan
Phượng trong phong trào xây
dựng NTM. Ông Hùng cho biết:
“Cách đây hơn hai năm, ao bị ô
nhiễm nặng, cỏ cây mọc rậm
rạp. Khi mưa xuống, nước
không có chỗ thoát, ngập úng cả
đường đi; nhiều cháu nhỏ đi học
ướt hết cả quần áo do phải lội
nước. Ao bị ô nhiễm nên gây
ảnh hưởng lớn đến môi trường
sống của hàng trăm hộ dân
xung quanh. Sau nhiều ngày tìm

hiểu cách thiết kế hồ điều hòa ở
các khu đô thị và học hỏi thêm
kinh nghiệm của bà con trong
thôn, tôi tự thiết kế sơ bộ. Khi
thấy hợp lý, tôi đề xuất với lãnh
đạo xã xin được cải tạo, xây
dựng thành ao môi trường".
Được biết, tiền xây ao hết 1,8 tỷ
đồng; công trình hoàn thành,
hằng ngày ông Hùng còn đảm
nhận trông nom, quét dọn vệ
sinh ao, mắc điện chiếu sáng
quanh ao; tiền điện do gia đình
ông nhận chi trả.
“Công dân ưu tú” nặng tình
quê hương
Càng tìm hiểu về cuộc đời CCB
Nguyễn Tứ Hùng, chúng tôi
càng thêm ngưỡng mộ ông. Sinh
năm 1945, cậu bé Hùng mồ côi
cha từ nhỏ, mẹ đi bước nữa, nên
được bà cô ruột nuôi dưỡng. Gia
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đình bà cũng là cơ sở nuôi giấu
nhiều cán bộ cách mạng chủ
chốt của huyện Đan Phượng và
Trung ương. Trong môi trường
đó, cậu bé Hùng sớm được bà
giáo dục tình yêu quê hương.
Nguyễn Tứ Hùng lớn lên bằng
những cân gạo trợ cấp hằng
tháng của chính quyền xã, sự
cưu mang đùm bọc chở che của
người thân, họ hàng và bà con
làng xóm. Ông Hùng chia sẻ:
“Tôi rất biết ơn Đảng, Bác Hồ và
nhân dân địa phương đã đùm
bọc nuôi tôi từ tấm bé đến khi
tôi trưởng thành. Nên cho dù
làm gì, ở đâu tôi vẫn luôn đau
đáu tâm nguyện là được giúp
đỡ mọi người, góp sức xây dựng
quê hương giàu đẹp”.
Năm 1965, chàng trai Nguyễn
Tứ Hùng xung phong vào bộ
đội, là chiến sĩ Trung đoàn Tên
lửa 257 chiến đấu ở mặt trận
Quảng Trị, nơi trọng điểm đánh
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phá của đế quốc Mỹ. Đến năm
1973, Hiệp định Paris được ký
kết, ông xuất ngũ trở về quê.
Khi miền Nam giải phóng, đất
nước hòa bình chưa được bao
lâu thì chiến tranh lại xảy ra ở
hai đầu biên giới. Tháng 101978, Nguyễn Tứ Hùng xung
phong tái ngũ, tham gia chiến
đấu ở mặt trận Hoàng Liên Sơn.
Năm 1981, do bị sức ép đạn
pháo, ông về phục viên.
Rời quân ngũ trở về quê hương
với bao bộn bề của cuộc sống,
CCB Nguyễn Tứ Hùng vẫn luôn
phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ
Hồ, tích cực cùng gia đình phát
triển kinh tế và tham gia công
tác xã hội góp phần xây dựng
quê hương. Ông vẫn còn nhớ
như in, lúc lên đường đi chiến
đấu, được các mẹ, các chị ở quê
hương tiễn đưa, tặng quà, tiền.
Bây giờ, nhiều người không còn
nữa để báo đáp, nên ông mong

muốn được tri ân bà con quê
hương, trong số đó có con cháu
của các chị, các mẹ năm xưa đã
tiễn ông ra trận.
“Quê hương nghĩa nặng tình
sâu”, đó là lời răn dạy của ông
Hùng đối với con cháu trong gia
đình. Cùng với số tiền hơn 2 tỷ
400 triệu đồng ủng hộ xây dựng
các công trình phúc lợi của thôn
Hạnh Đàn, ông Hùng còn thầm
lặng quyên góp, ủng hộ học sinh
nghèo trong xã để các cháu có
điều kiện học hành tốt hơn. Với
những việc làm ý nghĩa, thiết
thực, đóng góp cho quê hương,
năm 2017, ông được Thủ tướng
Chính phủ tặng Bằng khen
trong Phong trào “Toàn dân
chung sức xây dựng nông thôn
mới”. Năm 2018, ông vinh dự
được TP Hà Nội công nhận là
“Công dân Thủ đô ưu tú”.
Nguyễn Văn Tuân
(Báo Quân đội Nhân dân)
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Đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Gò Quao

L

à địa phương có đông
đồng bào Khmer sinh
sống, chiếm hơn 31% dân
số, thời gian qua, huyện Gò
Quao (Kiên Giang) tập trung
thực hiện tốt chính sách dân
tộc, đồng thời vận động người
dân chung tay xây dựng nông
thôn mới. Nhờ vậy, diện mạo
các phum, sóc ở Gò Quao đang
thay đổi từng ngày, cuộc sống
người Khmer ngày càng ấm no,
hạnh phúc.
Tới huyện Gò Quao những ngày
này, trên khắp con đường dẫn
vào các phum, sóc đều có hàng
rào cây xanh rợp bóng, đường
bê tông kiên cố, rộng rãi, tạo
điều kiện thuận lợi cho người
dân đi lại và mua bán hàng hóa.
Xa xa là những căn nhà mới
khang trang mọc lên, lời ca,
tiếng hát vọng ra từ chiếc ti vi
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màu, làm cho vùng quê trở nên
nhộn nhịp, báo hiệu niềm vui
trên khắp phum, sóc.

nhân dân địa phương đang ra
sức phấn đấu trong năm 2019
sẽ hoàn thành 19 tiêu chí xây

Trong đó, phải kể đến điện lưới
quốc gia, nước sạch sinh hoạt,
đường giao thông nông thôn,
nhà ở… đã làm thay đổi cuộc
sống người dân nơi đây.

Nhờ được chính quyền địa
phương tuyên truyền, vận động
thực hiện phong trào xây dựng
nông thôn mới, trong đó có việc
chuyển đổi cây trồng, vật nuôi,
nên gia đình ông đã thoát
nghèo, vươn lên khá giả.

Có được cuộc sống ấm no như
hôm nay, nhất là với đồng bào
Khmer là nhờ hiệu quả công tác
xây dựng nông thôn mới trên
địa bàn. Đồng bào Khmer đã
đoàn kết, đồng lòng, cùng các
dân tộc anh em sinh sống tại
huyện Gò Quao chung tay xây
dựng nông thôn mới.

Lê Sen
(Thông tấn xã Việt Nam)

Nhờ vậy, đến nay, đã có 8/10 xã
trong toàn huyện về đích xây
dựng xã nông thôn mới. Hai xã
còn lại là Thới Quản và Thủy
Liễu, các cấp, các ngành cùng
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Phú Hòa: Phấn đấu đạt huyện chuẩn nông thôn mới trong năm 2019

S

au 8 năm thực hiện
Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông
thôn mới (NTM), đến nay,
huyện Phú Hòa đã có 8/8 xã
được công nhận xã đạt chuẩn
NTM và hoàn thành 7/9 tiêu chí
huyện NTM. Hiện địa phương
này tập trung hoàn thành các
tiêu chí còn lại để đạt huyện
chuẩn NTM trong năm nay.
Theo UBND huyện Phú Hòa, từ
chương trình NTM, đến nay
huyện đã bê tông hóa được
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khoảng 260km đường, kiên cố
hóa 89km kênh mương thủy lợi,
phục vụ nước tưới chủ động
cho hơn 5.500ha đất sản xuất.
Toàn huyện đã có 32/35 trường
học đạt chuẩn quốc gia về giáo
dục, 8/8 trạm y tế đạt chuẩn,
100% thôn, buôn được phủ
sóng điện thoại, internet...
Nỗ lực về đích
Với những nỗ lực, cố gắng của
toàn Đảng, toàn dân trong xây
dựng NTM, đến nay huyện Phú
Hòa đã có 8/8 xã được công
nhận xã chuẩn NTM và đạt 7/9
tiêu chí huyện NTM bao gồm
các tiêu chí về chỉ đạo xây dựng
NTM, thủy lợi, điện, quy hoạch,
sản xuất, môi trường, an ninh
và trật tự xã hội.

Đồng thời, địa phương cũng
phối hợp cùng Sở GD-ĐT đầu tư
xây dựng và nâng cấp một số
hạng mục của các trường THPT
Trần Quốc Tuấn và Trần Suyền.
Cùng với việc đầu tư hoàn thiện
2 tiêu chí trên, huyện còn chỉ
đạo các xã chú trọng công tác
đánh giá, duy trì và nâng chuẩn
các tiêu chí để giữ vững danh
hiệu xã chuẩn NTM. Riêng xã
Hòa Quang Bắc sẽ ưu tiên đầu
tư để đạt xã chuẩn NTM nâng
cao, kiểu mẫu giai đoạn 20182020.
Thủy Tiên
(Báo Phú Yên Online)
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Đăk Lăk: “Mặc áo hoa” cho nhiều con đường nông thôn mới
Đăk Lăk, nhiều con
đường nông thôn mới
(NTM) đã được người dân
"mặc áo hoa" thêm tươi
đẹp, rực rỡ. Không chỉ tạo mỹ
quan, từ khi có những con
đường hoa, ý thức bảo vệ môi
trường của người dân cũng
được nâng cao.

Ở

Chỉ sau gần một năm triển khai,
đường ở các buôn Sah A, Sah B,
Tría… với chiều dài cả cây số đã
được chị em trang trí bằng
nhiều loại hoa như: Mười giờ
vàng, hồng, cam, hoa sam, hoa
hồng... khiến cho cả một vùng
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quê rực rỡ, tươi đẹp vô cùng.
Chính vì vậy mà mô hình này
nhanh chóng lan rộng ra khắp
xã, không chỉ chị em phụ nữ, mà
người dân cũng hào hứng trồng
và chăm sóc những luống hoa
ven đường khu vực mình sinh
sống. Từ mô hình ở xã Ea Tul,
các xã khác ở Cư M'Gar cũng
học tập "may áo" mới cho
những con đường NTM. Thống
kê của Hội LHPN huyện Cư
M'Gar, toàn huyện có hơn 50
con đường với tổng chiều dài
hàng chục km đã được trải
"thảm hoa" ven đường.
Nếu ngày trước ở những vùng
quê, đặc biệt là vùng đồng bào
dân tộc thiểu số, ý thức bảo vệ
môi trường của người dân còn
rất hạn chế, thì nay nhờ có
những con đường hoa mà môi
trường, cảnh quan đã được cải

tạo một cách rất đáng kể. Từ khi
có những con đường hoa, ý thức
bảo vệ môi trường của người
dân đã nâng lên rõ rệt. Tình
trạng xả rác bừa bãi đã ngày
càng ít đi. Phụ nữ người dân tộc
thiểu số trong các buôn thậm
chí còn tổ chức quét dọn đường
sá hàng ngày.
Nhiều người đã không thể
cưỡng lại được sự quyến rũ của
những tuyến đường này khi qua
đây nên dừng lại chụp ảnh lưu
niệm. Nhờ những khóm hoa mà
những con đường sáng lên, rất
đẹp, ai đến đây cũng đều khen,
thậm chí đang đi nhiều người
đã dừng lại chụp ảnh...
Duy Hậu
(Dân Việt)
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"Dân vận khéo" thúc đẩy xây dựng nông thôn mới

C

ó thể nói rằng, trong năm
2018, việc triển khai thực
hiện phong trào thi đua
“Dân vận khéo” và “Dân vận
khéo” thực hiện chương trình
mục tiêu quốc gia về xây dựng
nông thôn mới (NTM) gắn với
việc Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh
cùng Cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh” đã huy
động được sự tham gia của cả
hệ thống chính trị; trong đó
nòng cốt là lực lượng cán bộ
làm công tác dân vận, mặt trận,
các đoàn thể chính trị - xã hội.
Nhiều mô hình, điển hình “Dân
vận khéo” đã được đăng ký
triển khai thực hiện có hiệu quả,
góp phần đẩy nhanh tiến độ
hoàn thành mục tiêu xây dựng
NTM trên địa bàn tỉnh.
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Với phương châm hướng mạnh
công tác dân vận về cơ sở, tuyên
truyền, vận động Nhân dân thực
hiện phong trào thi đua “Cùng
cả nước, Lâm Đồng chung sức
xây dựng nông thôn mới” giai
đoạn II (2016-2020); Ban Dân
vận Tỉnh ủy đã chủ động xây
dựng kế hoạch triển khai, ban
hành các văn bản hướng dẫn
phù hợp với tình hình thực tế
của địa phương, đơn vị, gắn với
việc thực hiện “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”. Hàng tháng, hàng quý,
Ban đều chủ động phối hợp chặt
chẽ với các cơ quan chức năng
làm tốt công tác tuyên truyền,

phát động phong trào thi đua
sâu rộng tới các tầng lớp Nhân
dân, đến các đơn vị, địa phương,
cơ sở; theo dõi, hướng dẫn, đôn
đốc, thẩm định đề nghị khen
thưởng nội dung xây dựng các
mô hình, điển hình “Dân vận
khéo” trong xây dựng NTM...
Qua đó đã đưa phong trào ngày
càng đi vào chiều sâu, mang
tính thiết thực và hiệu quả cao.
Đặc biệt, hệ thống dân vận
trong tỉnh đã tích cực, chủ động
cũng như tập trung chỉ đạo,
phối hợp với chính quyền địa
phương, mặt trận, các đoàn thể,
hệ thống chính trị địa bàn khu
dân cư và chỉ đạo các thôn, tổ
dân phố tăng cường những hoạt
động tuyên truyền, vận động
các tầng lớp Nhân dân tham gia
phong trào thi đua “Cùng cả
nước, Lâm Đồng chung sức xây
dựng nông thôn mới”. Song
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song, tổ chức quán triệt nâng
cao nhận thức cho đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức trong
việc thực hiện phong trào thi
đua “Dân vận khéo” trong xây
dựng NTM gắn với thực hiện
nhiệm vụ chính trị của địa
phương, cơ quan, đơn vị...
Những hoạt động thiết thực ấy
góp phần nâng cao nhận thức,
tạo sự đồng thuận, tăng cường
đoàn kết và góp phần thực hiện
thắng lợi các mục tiêu phát
triển kinh tế, xã hội của địa
phương, cơ sở.
Theo thống kê, đến cuối năm
2018, có 87/116 xã đạt chuẩn
NTM, bình quân mỗi xã đạt 17,6
tiêu chí; có 2 huyện đạt huyện
NTM là Đơn Dương và Đức
Trọng. Riêng thành phố Đà Lạt
và Bảo Lộc có 100% số xã đạt
chuẩn NTM, đã hoàn chỉnh hồ
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sơ đề nghị Thủ tướng Chính
phủ công nhận 2 thành phố
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng
NTM.
Tính đến nay, trên địa bàn toàn
tỉnh đã có hơn 600 mô hình,
điển hình Dân vận khéo trong
xây dựng NTM được triển khai,
thực hiện và nhân rộng. Trong
năm 2018, cấp tỉnh có 33 mô
hình, điển hình đăng ký triển
khai, thực hiện từ đầu năm.
Sau kiểm tra, thẩm định, đã có
15 tập thể và 4 cá nhân hoàn
thành các công trình đã đăng
ký, được Chủ tịch Ủy ban Nhân
dân tỉnh tặng Bằng khen vì đã
có thành tích xuất sắc trong
phong trào thi đua “Dân vận
khéo” thực hiện chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng
NTM năm 2018.

Phong trào cũng đã góp phần
giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh,
đến nay, số hộ nghèo giảm còn
2,91% (giảm 1%, tương đương
3.100 hộ so với năm 2017),
trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng
bào dân tộc thiểu số giảm còn
9,56% (giảm 2%, tương đương
1.400 hộ so với năm 2017).
Có thể nói, nhờ làm tốt công tác
dân vận, tạo sự đồng thuận xã
hội nên phong trào thi đua “Dân
vận khéo” trong xây dựng NTM
năm qua đã có sức lan tỏa
mạnh, tạo khí thế sôi nổi, thu
hút đông đảo các tầng lớp Nhân
dân tích cực tham gia, góp phần
đưa Lâm Đồng trở thành một
trong 6 tỉnh dẫn đầu cả nước về
xây dựng NTM.
Nguyên Thi- Huỳnh Thảo
(Báo Lâm Đồng online)
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Chuyển đổi cây trồng ở xã nông thôn mới

X

ác định phát triển kinh tế
vừa là mục tiêu, vừa là
động lực trong công cuộc
xây dựng nông thôn mới, nên
những năm qua, Đảng ủy, chính
quyền xã Trường Long A đã thực
hiện nhiều biện pháp giúp người
dân phát triển sản xuất, nâng cao
thu nhập.

Đảng ủy xã đã xây dựng đề án
xây dựng xã nông thôn mới
Trường Long A, giai đoạn 20102020. Song song đó, xây dựng
quy hoạch cơ cấu kinh tế vùng,
thực hiện có hiệu quả các đề án
sản xuất nông nghiệp. Đây cũng
chính là động lực dẫn đến thành
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công để địa phương được công
nhận đạt xã nông thôn mới vào
tháng 11-2018 vừa qua.
Bên cạnh việc tập trung xây dựng
hệ thống cơ sở hạ tầng, xã đã
triển khai tích cực các giải pháp
ưu tiên cho phát triển nông
nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa
học kỹ thuật vào sản xuất trồng
trọt và chăn nuôi, địa phương
còn khuyến khích, hỗ trợ nông
dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng,
vật nuôi theo hướng sản xuất
hàng hóa và nhân rộng các mô
hình phát triển kinh tế gắn với
tiềm năng thế mạnh của địa
phương. Nếu trước kia, Trường
Long A có trên 80% hộ nông dân
sản xuất nông nghiệp có thu
nhập thấp thì đến nay chỉ còn
dưới 4% hộ nghèo, thu nhập bình
quân đầu người đạt gần 44 triệu
đồng/người/nămTheo
ngành

nông nghiệp huyện Châu Thành
A, để hỗ trợ người dân phát triển
kinh tế thông qua các mô hình
sản xuất, trong năm 2018, ngành
đã phối hợp với các ngành
chuyên môn, UBND các xã, thị
trấn tiếp tục triển khai Đề án
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật
nuôi giai đoạn 2014-2016, định
hướng đến năm 2020, và đã đạt
được nhiều kết quả khả quan.
Qua đó, có 22 hộ được giải ngân
tiền thực hiện cải tạo vườn tạp
với diện tích 17,42ha, cùng số
tiền 803 triệu đồng. Ngoài ra, có
15 hộ tham gia hợp phần 4 (chăn
nuôi) với số tiền là 968 triệu đồng
và 9 hộ thực hiện hợp phần 3 với
diện tích hơn 9ha.
Trúc Anh
(Báo Hậu Giang)
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Tạo đà bứt phá cho giai đoạn mới

C

ó thể thấy, năm qua
huyện Ba Chẽ có chuyển
biến mạnh trên các mặt
công tác với 10/16 chỉ tiêu kinh
tế - xã hội vượt kế hoạch. Tốc
độ bình quân giá trị tăng thêm
các ngành kinh tế của huyện đạt
15,3%, đạt 102% so với kế
hoạch. Nổi bật, huyện đã triển
khai 2 mô hình kinh tế lâm
nghiệp đem lại hiệu quả cao, có
khả năng nhân rộng là: Hỗ trợ
cây sưa trồng xen trong vườn
trà hoa vàng tại 2 xã Thanh Lâm
và Thanh Sơn.
Các chương trình: Xây dựng
nông thôn mới (NTM) và 135
cũng đạt nhiều kết quả quan
trọng, xã Thanh Lâm trở thành
địa phương thứ 2 của huyện
(cùng với xã Lương Mông) đạt
chuẩn NTM.
Phát huy những kết quả đạt
được, bước sang năm 2019, Ba
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Chẽ phấn đấu mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội nhanh, bền
vững, trong đó tập trung khai
thác, phát huy có hiệu quả mọi
nguồn lực, nhất là tiềm năng về
rừng, đất rừng, phát triển dược
liệu. Đồng thời, phấn đấu có
thêm xã Minh Cầm đạt chuẩn
NTM và 3 xã thoát khỏi diện đặc
biệt khó khăn, hoàn thành Đề
án 196 trước 1 năm...

Bám sát chủ đề công tác năm,
huyện tiếp tục chỉ đạo, triển
khai có hiệu quả Nghị quyết số
02-NQ/TU của Tỉnh ủy. Theo
đó, huyện thực hiện các cơ chế,
chính sách kêu gọi đầu tư và
phát triển đa dạng các loại hình

dịch vụ có tiềm năng, lợi thế của
huyện, như: Trồng và chế biến
dược liệu; dịch vụ sản xuất cung
ứng giống nông nghiệp; các dịch
vụ phát triển sản phẩm OCOP
như ba kích, trà hoa vàng, măng
mai, mật ong... Qua đó, đáp ứng
tốt nhất nhu cầu sản xuất và
tiêu dùng, nâng cao mức sống
của người dân.
Đối với Chương trình xây dựng
NTM, Chương trình 135, huyện
tiếp tục chỉ đạo giải ngân nguồn
vốn theo kế hoạch và phê duyệt
chủ trương đầu tư các danh
mục công trình, các nội dung hỗ
trợ phát triển sản xuất năm,
phấn đấu xã Minh Cầm đạt
chuẩn NTM; 3 xã thoát khỏi
diện đặc biệt khó khăn và hoàn
thành Đề án 196...
Nguyễn Huế

(Báo Quảng Ninh)
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Xây dựng Nông thôn mới gắn giảm nghèo ở Quản Bạ

X

ác định tiêu chí nâng cao
thu nhập, giảm nghèo là
mục tiêu quan trọng để
xây dựng NTM, chính vì
vậy, huyện Quản Bạ đã chủ
động tuyên truyền, vận động và
hỗ trợ người dân phát triển
kinh tế, tạo việc làm cho lao
động nông thôn và thu hút đầu
tư. Việc triển khai thực hiện các
chính sách hỗ trợ người dân
được thực hiện nghiêm túc
trong năm đã tạo nhiều việc
làm và thu nhập từ các chương
trình hỗ trợ, nhằm bổ sung đầy
đủ những nội dung còn thiếu
theo đánh giá đa chiều để đảm
bảo các hộ thoát nghèo.
Ban Thường vụ Huyện ủy đã
phân công các đồng chí Huyện
ủy viên và các cơ quan, đơn vị
của huyện phụ trách đến từng
hộ nghèo để hỗ trợ, hướng dẫn
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gia đình thực hiện các giải pháp
khắc phục những nội dung còn
thiếu. Chỉ đạo các xã phân công
cán bộ công chức xã, các cơ
quan, đơn vị, đảng viên trên địa
bàn xã tham gia phụ trách để
giúp các hộ thoát nghèo. Hàng
tuần, Thường trực Huyện uỷ,
UBND huyện đều họp giao ban
để đánh giá kết quả triển khai
thực hiện các nội dung xây
dựng NTM, trọng tâm là xây
dựng cơ sở hạ tầng và kết quả
thực hiện công tác hỗ trợ, giúp
đỡ các hộ nghèo thoát nghèo
của các cơ quan, đơn vị được
phân công, phụ trách. Để kịp
thời định hướng chỉ đạo việc tổ
chức thực hiện cho phù hợp.
Bên cạnh hỗ trợ phát triển sản
xuất, huyện còn triển khai tốt
chương trình dạy nghề cho lao
động nông thôn. Làm tốt công

tác tuyên truyền xuất khẩu lao
động và đi làm tại các công ty,
doanh nghiệp bên ngoài huyện
để tăng thu nhập từ lĩnh vực phi
nông nghiệp. Bằng nhiều nỗ lực
của chính quyền địa phương,
kết quả điều tra, rà soát hộ
nghèo, hộ cận nghèo cuối năm
2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn
39,53%, giảm 7% so với năm
2017. Thu nhập bình quân đầu
người đạt 21 triệu đồng/năm.
Để đạt được mục tiêu giảm
nghèo bền vững là cả một chặng
đường dài, song cấp ủy, chính
quyền địa phương đã có nhiều
giải pháp để tận dụng các nguồn
vốn hỗ trợ giúp người dân đạt
được mục tiêu giảm nghèo trên
6%/năm.
Lê Hải
(Báo Hà Giang online)
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Bắc Giang: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

T

ính đến nay, toàn tỉnh đã
có 89 xã đạt chuẩn nông
thôn mới (vượt 09 xã so
với kế hoạch giai đoạn 2016 2020 Thủ tướng giao trước 02
năm), có 1 đơn vị đạt chuẩn
nông thôn mới cấp huyện (đạt
100% so với kế hoạch giai doạn
2016 - 2020 trước 2 năm). Có
thể thấy, những hạ tầng cơ bản
của nông thôn mới đã được tỉnh
đầu tư hoàn thiện.
Thực hiện chính sách hỗ trợ xi
măng làm đường trục thôn, liên
thôn và đường nội đồng gắn với
giao thông nông thôn, các địa
phương triển khai thực hiện
1.278,72 km tương ứng
304.999 tấn xi măng. Tỷ lệ
trường chuẩn quốc gia đạt 85%.
Chất lượng khám chữa bệnh
tiếp tục được nâng lên, cơ sở y
tế được quan tâm, từng bước
hiện đại hóa trang thiết bị; đến
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nay tỷ lệ người dân tham gia
bảo hiểm y tế đạt 97,2% (tăng
5.2% so với năm 2017), tỷ lệ xã
đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế
đạt 96.5%.
Nhiệm vụ trọng tâm trong thời
gian tới là tiếp tục tăng cường
công tác tuyên truyền, nâng cao
nhận thức cho cán bộ cấp cơ sở
và nhân dân nắm vững mục
tiêu, phương pháp xây dựng
nông thôn mới nhằm phát huy
vai trò chủ đạo của nhân dân
trong thực hiện xây dựng nông
thôn mới tại địa phương. Bên
cạnh đó, các xã đã đạt chuẩn
nông thôn mới phải tiếp tục
thực hiện và hoàn thiện, nâng
cao các chỉ tiêu, tiêu chí nông
thôn mới, từng bước thực hiện
đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Cùng với đó các ban, ngành
chức năng của tỉnh tổ chức rà
soát, đánh giá, xác định các tiêu

chí và tham mưu xét công nhận
xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng cao, kiểu mẫu.

Ban Chỉ đạo xây dựng nông
thôn mới tỉnh Bắc Giang luôn
xác định người dân làm trung
tâm và chính người dân là đối
tượng hưởng lợi đầu tiên, từ đó
tạo sự đoàn kết, đồng lòng,
chung sức, quyết tâm đưa Bắc
Giang là một trong những địa
phương dẫn đầu về phong trào
xây dựng nông thôn mới trên cả
nước.
Đức Nam
(Báo Công Lý)
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Nghệ An: 97 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới

T

ỉnh Nghệ An có 10 huyện
miền núi triển khai xây
dựng thôn, bản NTM
gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương,
Con Cuông, Anh Sơn, Thanh
Chương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn,
Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế
Phong.
Sau 3 năm thực hiện xây dựng
NTM thôn, bản theo bộ tiêu chí
của tỉnh, các địa phương đã tập
trung chỉ đạo quyết liệt, đồng
thời có chính sách khuyến khích
các thôn bản nên phong trào
xây dựng NTM được các tầng
lớp nhân dân ủng hộ, vào cuộc
một cách tích cực.
Tính đến cuối năm 2018, toàn
tỉnh đã có 97 thôn, bản về đích
NTM (theo bộ tiêu chí của tỉnh,
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các thôn bản thực hiện 15 tiêu
chí). Trong đó, năm 2016 có 6
thôn, bản; năm 2017 có 40
thôn, bản và năm 2018 có 51
thôn bản. Các huyện có nhiều
thôn bản đã về đích NTM nhiều
nhất là Tân Kỳ (19 thôn bản),
Anh Sơn (15 thôn, bản), Nghĩa
Đàn (14 thôn, bản)...

Năm 2019, Nghệ An phấn đấu
có thêm 25 thôn bản đạt chuẩn
NTM theo bộ tiêu chí của tỉnh.

Ngày 28/3/2016, UBND tỉnh
Nghệ An ban hành Quyết định
số 1263/QĐ-UBND quy định
tạm thời Bộ tiêu chí xóm, bản
nông thôn mới áp dụng trên địa
bàn các xã miền núi tỉnh Nghệ
An. Quyết định này được thay
thế bởi Quyết định số 2337/QĐUBND ngày 01/6/2017 về việc
ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản
nông thôn mới áp dụng trên địa
bàn các xã miền núi tỉnh Nghệ
An. Bộ tiêu chí thôn, bản nông
thôn mới này là cơ sở sát thực
để các địa phương miền núi,
vùng sâu, vùng xa triển khai
thực hiện, tạo khí thế thi đua sôi
nổi trong xây dựng NTM
Xuân Hoàng
(Báo Nghệ An.vn)
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Bức tranh nông thôn ở Tông Cọ đang từng ngày khởi sắc trong năm mới

S

au 7 năm triển khai
Chương trình mục tiêu
quốc gia (MTQG) xây dựng
nông thôn mới (NTM), xã Tông
Cọ (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn
La), đã có những bước chuyển
mình mạnh mẽ cả về lượng và
chất trong việc thực hiện các
tiêu chí NTM.
Năm 2012, Tông Cọ mới chỉ đạt
có 4 tiêu chí: Quy hoạch, thủy
lợi, điện, bưu điện. Nhưng đến
nay, với sự chung sức, chung
lòng của cấp ủy, chính quyền và
người dân, Tông Cọ đã cán đích
13 tiêu chí. Năm 2019, tiếp tục
phấn đấu hoàn thành các tiêu
chí còn lại là cơ sở vật chất văn
hóa, thu nhập, hộ nghèo, y tế,
văn hóa, môi trường. Trong đó,
phấn đấu đạt 2 tiêu chí y tế và
môi trường.

Khi mới bắt tay vào thực hiện
xây dựng NTM, một bộ phận
cán bộ và người dân còn rụt rè,
e ngại về tính khả thi của
Chương trình. Từ những chỉ đạo
quyết liệt của cấp ủy, chính
quyền huyện Thuận Châu, Tông
Cọ đã thành lập Ban chỉ đạo và
phân công nhiệm vụ chi tiết cho
các thành viên bám sát từng cơ
sở một để thực hiện. Bởi vậy,
sau vài năm triển khai thực
hiện, người dân không những
đồng tình rất cao mà còn tích
cực hiến đất, góp công sức, tiền
bạc, trí tuệ… tham gia làm
đường giao thông, xây dựng
trường, trạm.
Sang năm mới, bức tranh nông
thôn ở Tông Cọ đang từng ngày
khởi sắc. Đi cùng với đó, nếp

nghĩ, cách làm của người nông
dân đang ngày càng thay đổi.
Các công trình khác được đầu
tư tại xã Tông Cọ, như: Điện
lưới quốc gia, trường học, chợ
nông thôn, nhà ở dân cư được
quan tâm đầu tư xây dựng
khang trang, tạo nên những đổi
thay vùng nông thôn nơi đây.
Hy vọng, với sự nỗ lực, quyết
tâm cao của cấp ủy, chính quyền
cùng với nhận thức của người
dân đang ngày thay đổi và tin
tưởng vào Chương trình xây
dựng NTM của dân, do dân và vì
dân, bước sang năm mới, Tông
Cọ sẽ cán đích thêm nhiều chỉ
tiêu, tiêu chí bền chắc, góp sức
cùng huyện và tỉnh hoàn thành
tốt các tiêu chí chung về xây
dựng NTM...
Tuệ Linh
(Dân Việt)
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