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Thủ tướng dự lễ công bố đạt 

chuẩn nông thôn mới tại quê 

nhà 

áng ngày 23/3 tại UBND xã 

Quế Phú (huyện Quế Sơn, 

Quảng Nam), Thủ tướng Chính 

phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Nguyễn Xuân Cường... cùng 

lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tỉnh 

Quảng Nam cùng tham dự lễ công bố 

xã Quế Phú đạt chuẩn nông thôn mới. 

 

Thủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc phát biểu tại lễ công nhận xã Quế Phú 

đạt chuẩn NTM 

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng gửi 

lời thăm hỏi đến bà con xã nhà. Biểu 

dương tinh thần, đánh giá cao chính 

quyền địa phương đã nỗ lực phấn đấu 

đưa xã Quế Phú trở thành xã nông 

thôn mới. Đồng thời, Thủ tướng yêu 

cầu lãnh đạo địa phương phải cố gắng 

hơn nữa để nâng cao mức sống của 

người dân xã Quế Phú. 

“Các đồng chí làm nhà văn hóa, trụ sở 

lớn cũng là điều đáng quý, nhưng phải 

làm sao nâng cao mức sống của người 

dân. Đó mới chính là mục tiêu nông 

thôn mới. Còn trạm xá, trường học, 

giao thông chỉ là phương tiện giúp đỡ, 

tạo điều kiện cho bà con”, Thủ tướng 

nhấn mạnh. 

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa 

phương phải xây dựng hệ thống chính 

trị vững mạnh, sát dân, phục vụ và 

chăm lo cho dân nhiều hơn. Không 

được hách dịch, quan liêu, nhũng 

nhiễu, xa dân. Đối với những cán bộ 

đã làm tốt rồi phải tốt hơn nữa để 

người dân tin tưởng. "Có dân là có tất 

cả" - Thủ tướng đúc kết. 

Trong thời gian tới, vấn đề xử lý rác 

thải nông thôn, môi trường xã Quế 

Phú phải điển hình hơn; chính quyền 

và nhân dân Quế Phú phải đoàn kết, 

thương yêu, giúp đỡ nhau gìn giữ 

truyền thống của xã anh hùng. Ngăn 

chặn những vấn đề an ninh trật tự để 

người dân yên tâm; lãnh đạo địa 

phương, bà con nhân dân chuyển dịch 

cơ cấu, phát triển kinh tế đô thị, tính 

toán lại chăn nuôi gia súc. “Phải tiến 

lên làm cái gì đó có giá trị, chứ không 

phải con trâu đi trước, cái cày đi sau 

như thế hệ đi trước”, Thủ tướng nhấn 

mạnh. 

Chính vì vậy, Thủ tướng đề nghị phát 

động phát triển xã Quế Phú màu xanh, 

trồng rừng nhiều hơn để phát triển 

kinh tế lâm nghiệp. Bên cạnh đó, lãnh 

đạo địa phương phải tạo nhiều sân 

chơi cho thanh niên, thiếu nhi. 

Cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Xuân 

Phúc bày tỏ sự vui mừng với thành 

quả của bà con, lãnh đạo xã Quế Phú. 

Đồng thời, khuyên cán bộ Đảng viên 

không được thỏa mãn “non” thành 

tích để đưa xã Quế Phú đạt chuẩn xã 

nông thôn kiểu mới trong thời gian 

tới. 

Thanh Nhật  

(Báo Pháp luật) 

 

 

S 

https://plo.vn/tags/IFjDoyBRdeG6vyBQaMO6/xa-que-phu.html
https://plo.vn/tags/VGjhu6cgVMaw4bubbmcgTmd1eeG7hW4gWHXDom4gUGjDumM=/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc.html
https://plo.vn/tags/VGjhu6cgVMaw4bubbmcgTmd1eeG7hW4gWHXDom4gUGjDumM=/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc.html
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Kinh nghiệm của Trà Vinh rất 

quan trọng để tổng kết các 

nghị quyết về Kinh tế tập thể 
 

àm việc với tỉnh Trà Vinh 

sáng 25/3, Phó Thủ tướng 

Vương Đình Huệ cho rằng 

các kết quả và bài học kinh nghiệm 

của tỉnh có ý nghĩa quan trọng để 

tổng kết, đánh giá việc thực hiện 

các Nghị quyết của Trung ương 

Đảng, Bộ Chính trị về phát triển 

kinh tế tập thể và sắp xếp, đổi mới 

hoạt động các công ty nông, lâm 

nghiệp. 

Tại Trà Vinh, Phó Thủ tướng Vương 

Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung 

ương các Chương trình mục tiêu quốc 

gia cũng trao Bằng công nhận của 

Thủ tướng Chính phủ cho huyện Tiểu 

Cần và thị xã Duyên Hải đã hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới. Như vậy, hiện nay cả nước có 66 

đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm 

vụ này và tiếp tục triển khai xây dựng 

nông thôn mới kiểu mẫu. 

Trên toàn tỉnh Trà Vinh đã có 39 xã 

đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 

45,9% tổng số xã trên địa bàn, cao 

hơn mức trung bình của toàn vùng 

Tây Nam Bộ và gần bằng với tỉ lệ 

chung của cả nước (48,3%). Tỉnh 

không có xã dưới 5 tiêu chí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Bằng 

công nhận của Thủ tướng Chính phủ đối với 

huyện Tiểu Cần và thị xã Duyên Hải hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

Ngoài ra, Trà Vinh cũng triển khai mô 

hình xã văn hoá nông thôn mới với 29 

xã đạt chuẩn này, tạo nền tảng bền 

vững về văn hoá, môi trường cho xây 

dựng nông thôn mới. 

Trong phát triển kinh tế nông nghiệp, 

các bộ, ngành và Liên minh Hợp tác 

xã Việt Nam đánh giá Trà Vinh là địa 

phương kịp thời cụ thể hoá các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước về kinh tế tập thể. Vào giữa năm 

2016, tỉnh đã hoàn tất chuyển đổi 

100% số HTX sang mô hình mới, 

trong khi hiện nay nhiều địa phương 

vẫn chưa chuyển đổi xong. 

Ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND 

tỉnh Trà Vinh cho biết toàn tỉnh hiện 

đang có 151 HTX với hơn 27.000 

thành viên, tổng vốn điều lệ là gần 

157 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các 

HTX nông nghiệp, thuỷ sản. Trà Vinh 

cũng có 1.934 tổ hợp tác với gần 

40.000 thành viên, tập trung ở lĩnh 

vực trồng trọt cây ăn quả. Kinh tế hợp 

tác đã góp phần giải quyết hàng nghìn 

việc làm, chuyển dịch cơ cấu cây 

trồng vật nuôi và giảm nghèo ở địa 

phương. 

Thu nhập, lợi nhuận của người lao 

động ngày càng tăng, trình độ cán bộ 

quản lý được quan tâm đào tạo, bồi 

dưỡng, đã xuất hiện nhiều điển hình 

tiên tiến mới, tiêu biểu như HTX nông 

nghiệp Rạch Lọp doanh thu đạt trên 

15 tỷ đồng/năm, HTX thủy nông Định 

An đạt doanh thu trên 10 tỷ 

đồng/năm. 

Trà Vinh đề nghị Liên minh HTX 

Việt Nam đẩy mạnh hỗ trợ 6 HTX của 

tỉnh để tập trung phát triển theo chuỗi. 

L 
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Ông Lâm khẳng định Trà Vinh sẽ tiếp 

tục phát triển kinh tế tập thể với nhiều 

hình thức đa dạng mà nòng cốt là 

HTX, tập trung nâng cao năng lực 

quản lý, điều hành HTX, đáp ứng 

được yêu cầu sản xuất, quản trị của thị 

trường. 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần 

Thanh Nam đánh giá cao Trà Vinh 

đang đẩy mạnh đưa hơn 100 trí thức 

trẻ về quản lý HTX nông nghiệp để 

khai thác hiệu quả kinh tế tập thể 

trong thời gian tới. Hiện nay, Trà 

Vinh có 42% số HTX hoạt động hiệu 

quả (toàn vùng là 41%). Ngoài ra, ông 

Nam đề nghị Trà Vinh làm rõ hơn yếu 

tố nòng cốt của HTX trong kinh tế 

nông nghiệp và tiến trình cơ cấu lại 

sản xuất nông nghiệp để có cơ chế 

chính sách cụ thể hơn đối với loại 

hình này. 

Khẳng định vị thế của Trà Vinh 

trong vùng Tây Nam Bộ 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho 

rằng các kết quả và bài học kinh 

nghiệm của Trà Vinh có  ý nghĩa quan 

trọng đối việc tổng kết, đánh giá các 

Nghị quyết của Trung ương và Bộ 

Chính trị về kinh tế tập thể và sắp xếp 

công ty nông lâm trường, góp phần 

xây dựng Chiến lược phát triển kinh 

tế-xã hội của đất nước trong 10 năm 

tới. 

Theo đó, Trà Vinh đã phát triển kinh 

tế nông nghiệp theo hướng quản lý 

tổng hợp tài nguyên nước vì mục tiêu 

của cả Đồng bằng sông Cửu Long; 

đẩy mạnh việc thay đổi quản trị, điều 

hành của HTX, xây dựng các chuỗi 

liên kết sản xuất nhằm đáp ứng các 

yêu cầu của thị trường... 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề 

nghị Trà Vinh tiếp tục thực hiện Đề 

án xây dựng 15.000 HTX hoạt động 

hiệu quả, Đề án mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) theo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ, gắn với xây dựng 

nông thôn mới và cơ cấu lại ngành 

sản xuất nông nghiệp. 

Phó Thủ tướng đánh giá cao các kết 

quả phát triển kinh tế-xã hội của Trà 

Vinh trong năm qua, cao hơn nhiều so 

với các chỉ tiêu chung mà cả nước đã 

đạt được; bày tỏ tin tưởng vào khát 

vọng và các quyết sách của địa 

phương để vươn lên. 

“Là địa phương có đông đồng bào dân 

tộc và đồng bào theo đạo, Trà Vinh có 

vị trí quan trọng về an ninh, chính trị, 

tôn giáo ở trong vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long”, Phó Thủ tướng đánh 

giá và giao các bộ, ngành phối hợp 

chặt chẽ với tỉnh Trà Vinh để triển 

khai giải ngân các nguồn vốn đầu tư 

công cho các công trình hạ tầng cơ sở 

quan trọng trên địa bàn, khơi thông 

các tiềm năng kinh tế-xã hội và nâng 

cao đời sống người dân địa phương. 

(Cổng thông tin Điện tử Chính phủ) 

 

Phó Thủ tướng: „Hậu Giang 

cần đẩy mạnh truyền thông về 

HTX kiểu mới‟ 

hiều 25/3, Phó Thủ tướng 

Vương Đình Huệ cùng lãnh 

đạo các bộ, ngành Trung 

ương đã làm việc với tỉnh Hậu Giang 

về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, 

việc thực hiện các nghị quyết của 

Trung ương về phát triển kinh tế tập 

thể, sắp xếp các công ty nông, lâm 

trường. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh 

giá cao tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành 

toàn diện và vượt mức 19/19 chỉ tiêu 

kinh tế-xã hội trong những năm qua. 

C 
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Đặc biệt, Hậu Giang là địa phương đi 

đầu trong xây dựng nông thôn mới ở 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 

khoảng 50% số xã đã đạt chuẩn và 

đang triển khai xây dựng nông thôn 

mới “nâng cao”, đi vào chiều sâu. 

 

 

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng 

kinh tế của Hậu Giang vẫn còn khó 

khăn, số lượng doanh nghiệp còn ít, 

cần tập trung phát triển mạnh số 

lượng doanh nghiệp trong thời gian 

tới theo mục tiêu của Chính phủ. 

Bên cạnh đó, Hậu Giang tiếp tục quan 

tâm đầu tư phòng, chống ngập mặn, 

không để xảy ra tình trạng ngập mặn 

diện rộng như năm 2016. 

Về việc thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 5 khoá IX về phát triển kinh tế 

tập thể, Phó Thủ tướng đánh giá Hậu 

Giang đã phát triển mạnh mẽ các mô 

hình hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác trên 

địa bàn với các cách làm bài bản. 

Phó Thủ tướng đề nghị địa phương 

quan tâm truyền thông về HTX kiểu 

mới dựa trên các lợi ích kinh tế và 

phát huy hơn nữa vai trò của kinh tế 

hộ trong nền kinh tế thị trường mà 

không triệt tiêu vai trò của kinh tế hộ 

gia đình; Hậu Giang tập trung thực 

hiện các Đề án phát triển 15.000 HTX 

hiệu quả vào năm 2020 và Đề án mỗi 

xã một sản phẩm (OCOP) của Chính 

phủ gắn với xây dựng nông thôn mới 

và cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang 

Đồng Văn Thanh cho biết, Hậu Giang 

xác định HTX là hình thức tổ chức 

sản xuất phù hợp, huy động nguồn lực 

để phát triển kinh tế, gia tăng giá trị 

sản phẩm, đóng góp vào thu nhập của 

khu vực kinh tế tập thể, đóng góp tích 

cực cho tái cơ cấu nông nghiệp và xây 

dựng nông thôn mới. 

Trong điều kiện kinh tế khó khăn, các 

HTX vẫn duy trì tổ chức hoạt động 

sản xuất kinh doanh, dịch vụ hỗ trợ 

thiết thực cho thành viên. Một số 

HTX mở rộng kinh doanh sang mô 

hình quản lý chợ đã đạt kết quả đáng 

kể, góp phần tăng thu nhập, cải thiện 

đời sống cho hộ thành viên, thực hiện 

chung sức xây dựng nông thôn mới. 

Hiện nay, Hậu Giang có 190 HTX 

đang hoạt động với 4.466 thành viên, 

7.774 lao động; vốn hoạt động trên 

139,461 tỷ đồng. Trong đó, nhiều nhất 

là HTX hoạt động trong lĩnh vực nông 

nghiệp: 149 HTX, chiếm 78,42% tổng 

số HTX với 3.341 thành viên, 5.871 

lao động với số vốn 76,136 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, ông Thanh cho rằng các cơ 

chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích 

phát triển HTX thiếu tính đồng bộ; 

các chính sách hỗ trợ HTX tuy nhiều 

nhưng chưa đủ mạnh, có nhiều điểm 

chưa phù hợp, thiếu những cơ chế, 

chính sách mang tính đột phá để hỗ 

trợ mạnh mẽ và thiết thực. 

 

Thành Chung  

(Chinhphu.vn) 
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Nữ trí thức Hà Nội tham gia 

phát triển nông nghiệp, xây 

dựng nông thôn mới 

ội Liên hiệp phụ nữ thành 

phố Hà Nội phối hợp với 

Hội Nữ trí thức thành phố 

tổ chức tọa đàm "Nữ trí 

thức Hà Nội tham gia phát triển 

nông nghiệp, xây dựng nông thôn 

mới, nâng cao đời sống nông dân 

giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 

2030". 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí 

thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị 

Thanh Hằng, Trưởng ban Chỉ đạo 

Chương trình 02-CTr/TU của Thành 

ủy về "Phát triển nông nghiệp, xây 

dựng nông thôn mới, nâng cao đời 

sống nông dân giai đoạn 2016-2020" 

tham gia chủ trì buổi tọa đàm.  

Cùng dự có GS.TSKH Phạm Thị Trân 

Châu, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt 

Nam; Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ 

TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa; 

PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ 

trí thức Hà Nội cùng đông đảo các 

chuyên gia, nhà khoa học. 

Mở đầu tọa đàm, Phó Bí thư Thường 

trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng 

cho biết, kết quả sơ kết 8 chương trình 

công tác trọng điểm của thành phố 

cho thấy, dưới sự chỉ đạo Trung ương 

và Thành ủy Hà Nội, Chương trình 

02-CTr/TU đã đạt kết quả đáng phấn 

khởi, được đánh giá là thành tựu nổi 

bật năm 2018 của Thủ đô Hà Nội. 

 

 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội 

Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị 

 Tính đến nay, đã có 4 huyện thuộc 

thành phố được công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới gồm: Đan Phượng, 

Đông Anh, Thanh Trì và Hoài Đức. 

Các huyện: Gia Lâm, Quốc Oai, Phúc 

Thọ đang trong quá trình xem xét, 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

Hiện Hà Nội có 323/386 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, về đích trước hạn. 

Qua triển khai xây dựng nông thôn 

mới, Hà Nội đã hình thành nhiều vùng 

chuyên canh để phát triển kinh tế. 

Nhờ đó, thu nhập của nông dân ngày 

càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo 

giảm rõ rệt, đời sống của người dân, 

trong đó có gia đình hội viên phụ nữ 

được nâng lên. 

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà 

khoa học và đại diện các sở, ban, 

ngành đã đóng góp nhiều ý kiến, đồng 

thời đề xuất giải pháp cụ thể nhằm 

phát triển nông nghiệp Thủ đô theo 

hướng bền vững. 

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Bí thư 

Thường trực Thành ủy Ngô Thị 

Thanh Hằng trân trọng cảm ơn những 

ý kiến đóng góp tâm huyết, trách 

nhiệm của các nữ trí thức và đại biểu; 

đồng thời khẳng định, Thành ủy, 

HĐND, UBND thành phố luôn ghi 

nhận, đánh giá cao sự đóng góp của 

nữ trí thức trong quá trình xây dựng 

và bảo vệ Thủ đô. 

Nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới 

là mục tiêu lớn của Đảng, Nhà nước 

nhằm từng bước phát triển bền vững, 

nâng cao đời sống của nhân dân,  các 

ý kiến phát biểu tại tọa đàm đã thể 

H 
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hiện tinh thần tâm huyết, trách nhiệm 

của nữ trí thức Thủ đô trong công 

cuộc xây dựng nông thôn mới, góp 

phần xây dựng Thủ đô. Ghi nhận 

những kiến nghị, đề xuất của Hội Nữ 

trí thức Hà Nội, các sở, ngành thành 

phố nghiên cứu, hỗ trợ hội triển khai 

thực hiện. 

 Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà 

Nội đẩy mạnh tuyên truyền về mục 

đích, ý nghĩa của Chương trình 02-

CTr/TU; tổ chức tập huấn phù hợp 

với nhiệm vụ của từng giai đoạn 

nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế 

nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo; 

lồng ghép vào nội dung tập huấn việc 

truyền thông nâng cao sức khỏe, 

phòng chống bạo lực gia đình gắn với 

giáo dục đạo đức lối sống... Hội Liên 

hiệp phụ nữ thành phố tạo điều kiện 

tốt nhất, hỗ trợ các thành viên Hội Nữ 

trí thức Hà Nội thực hiện hiệu quả các 

đề xuất, qua đó đóng góp tích cực cho 

quá trình phát triển của Thủ đô. 

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành 

ủy, những ý kiến, đề xuất tâm huyết, 

trách nhiệm của các nữ trí thức và đại 

biểu sẽ đóng góp thiết thực vào việc 

triển khai hiệu quả Chương trình 02-

CTr/TU, góp phần hoàn thành thắng 

lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và 

thiết thực hướng tới Đại hội lần thứ 

XVII Đảng bộ thành phố.  

 

Hương Ly  

(Báo Hà Nội mới) 

 

 

“Quả ngọt” nông thôn mới: 

Hướng tới xây dựng nông thôn 

mới nâng cao  

 
rong giai đoạn 2018- 2020, 

Bình Dương tiếp tục xây dựng 

nông thôn mới (NTM) theo 

hướng nâng cao, kiểu mẫu nhằm 

không ngừng nâng cao chất lượng 

cuộc sống của người dân ở khu vực 

nông thôn. 

 

Địa phương chủ động 

Ngày 16-7-2018, UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 1925/QĐ-UBND 

quy định cụ thể bộ tiêu chí xã NTM 

nâng cao giai đoạn 2018-2020. Theo 

đó, để được công nhận xã NTM nâng 

cao, thu nhập bình quân đầu 

người/năm tại thời điểm xét, công 

nhận phải tăng lên so với thời điểm 

được công nhận xã đạt chuẩn NTM. 

Cụ thể, mức thu nhập của xã đạt 

chuẩn NTM nâng cao năm 2018 phải 

đạt từ 55 triệu đồng/người trở lên, 

 
Xây dựng nông thôn mới, nhiều công trình ở 

các xã trong tỉnh được xây dựng khang 

trang, sạch đẹp. 

 năm 2019 từ 60 triệu đồng trở lên và 

năm 2020 từ 65 triệu đồng trở lên. 

Với mục tiêu trong năm 2019 đạt xã 

chuẩn NTM nâng cao, ngay từ đầu 

năm xã Bạch Đằng, TX.Tân Uyên đã 

bắt tay thực hiện các giải pháp đạt tiêu 

chí thu nhập. Năm 2018, thu nhập 

bình quân của người dân trong xã đạt 

51 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với 

T 

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doi-ngoai/915849/cac-nha-khoa-hoc-nu-khu-vuc-chau-a---thai-binh-duong-ban-thao-cac-van-de-nong-tai-ha-noi
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doi-ngoai/915849/cac-nha-khoa-hoc-nu-khu-vuc-chau-a---thai-binh-duong-ban-thao-cac-van-de-nong-tai-ha-noi
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năm 2017. Năm 2019, theo tiêu chí 

thu nhập của bộ tiêu chí xã NTM 

nâng cao là 60 triệu đồng/ người/năm. 

Để đạt được tiêu chí này, địa phương 

đã và đang tạo điều kiện tốt nhất để 

Hợp tác xã bưởi Bạch Đằng hoạt động 

hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát 

triển kinh tế hợp tác, liên kết đầu ra 

ổn định nhằm nâng cao thu nhập cho 

người dân. Cùng với đó, xã đẩy mạnh 

thu hút đầu tư, tích cực hỗ trợ nông 

dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi phù hợp với điều kiện địa 

phương, tăng cường áp dụng những 

tiến bộ kỹ thuật mới về giống, kỹ 

thuật thâm canh và cơ giới hóa vào 

sản xuất và chế biến nông sản… 

 Trong giai đoạn 2019-2020, tỉnh 

phấn đấu trong năm 2019 có 5 - 7 xã 

đạt chuẩn xã NTM nâng cao, kiểu 

mẫu; có thêm 2 huyện đạt chuẩn 

NTM, nâng tổng số huyện, thị đạt 

chuẩn NTM lên 5 huyện, thị. Đến 

năm 2020, toàn tỉnh có từ 12 - 15 xã 

đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu; 

100% huyện, thị đạt chuẩn NTM và 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 

bình quân mỗi huyện, thị có từ 2 - 3 

xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu 

mẫu. 

 Lồng ghép các chương trình, dự án 

Thời gian qua, Bình Dương đã có 

cách làm sáng tạo, hiệu quả, phát huy 

tốt sức dân trong thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

NTM. Hiện nay, các xã NTM trong 

tỉnh đang phấn đấu hoàn thành các 

tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao. 

“Với quyết tâm hoàn thành 100% các 

tiêu chí xây dựng NTM của Trung 

ương, tiến tới xây dựng NTM nâng 

cao và cái đích cuối cùng là xây dựng 

NTM kiểu mẫu, chúng tôi đã nỗ lực 

hết mình để từng xã, từng huyện, thị 

trong tỉnh có thể hoàn thành các tiêu 

chí NTM sớm nhất”, đại diện Văn 

phòng Điều phối NTM tỉnh nói. 

Bên cạnh việc tiếp tục xây dựng các 

xã, huyện đạt chuẩn NTM, thị xã hoàn 

thành nhiệm vụ NTM theo kế hoạch, 

tỉnh còn chọn các xã đã được công 

nhận đạt chuẩn NTM để làm xã điểm 

xây dựng thành xã NTM nâng cao, 

kiểu mẫu giai đoạn từ nay đến năm 

2020, theo đúng phương châm là 

“chương trình xây dựng NTM có khởi 

đầu chứ không có điểm dừng”. 

Tại hội nghị sơ kết 3 năm (2016-

2018) triển khai thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

NTM, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên 

Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh, đã đề nghị 

Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng 

NTM tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến 

đóng góp của các đại biểu; tiếp tục 

hoàn thiện và tổ chức thực hiện có 

hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề 

ra trong thời gian tới. 

Ông cũng đề nghị các cấp, các ngành 

tập trung thực hiện tốt một số nhiệm 

vụ trọng tâm, như: Lãnh đạo cấp ủy, 

chính quyền và đoàn thể các cấp 

thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm 

tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 

số 26-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp 

hành Trung ương lần thứ 7 (khóa X) 

và Chương trình hành động số 77-

CTHĐ/TU của Tỉnh ủy về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn; giao Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành 

liên quan và UBND các huyện, thị 

tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng 

NTM tỉnh xây dựng kế hoạch thực 

hiện xây dựng xã NTM nâng cao, xã 

NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019- 2020. 

Ông cũng yêu cầu các ngành, địa 

phương, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy 
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mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức của người dân trên địa bàn về 

nhiệm vụ xây dựng NTM; chủ động 

xây dựng các phong trào giao thông 

nông thôn, phát triển sản xuất để nâng 

cao đời sống, vật chất tinh thần cho 

người dân... 

Thoại Phương 

(Báo Bình Dương) 

 

Những kết quả quan trọng 

trong xây dựng nông thôn mới 

năm 2018 trên địa bàn huyện 

Lệ Thủy  (tỉnh Quảng Bình) 

ua thời gian triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới 

(NTM), tính đến cuối năm 2018, toàn 

huyện Lệ Thủy đã có 04 xã về đích 

NTM, đưa số xã về đích NTM đạt 

16/20 xã. Qua đó xuất hiện nhiều mô 

hình mới hoạt động hiệu quả, đời 

sống người dân được cải thiện. 

Cùng với sự chung tay của cấp ủy, 

chính quyền và các hội đoàn thể, công 

tác tuyên truyền, vận động thực hiện 

xây dựng NTM được người dân đồng 

thuận cao.  

Để góp phần xây dựng NTM, công tác 

tuyên truyền, vận động người dân trên 

địa bàn huyện được triển khai thường 

xuyên, trong đó tập trung thực hiện có 

hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây đựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh”; hưởng ứng phong trào 

thi đua “Cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới”. Các mô hình điểm 

của tỉnh và huyện về thực hiện toàn 

diện những nội dung của cuộc vận 

động năm.  

 

Trong năm 2018, Văn phòng Điều 

phối NTM tỉnh Quảng Bình đã tổ 

chức 09 lớp tập huấn với 462 người 

tham gia về các tiêu chí xây dựng Khu 

dân cư kiểu mẫu, Vườn hộ kiểu mẫu 

cho Ban Chỉ đạo Xây dựng khu dân 

cư kiểu mẫu của 06 thôn; tổ chức tập 

huấn sản xuất theo chuỗi giá trị cho 

61 học viên, cán bộ nông nghiệp các 

xã và chủ trì thực hiện Dự án Phát 

triển sản xuất theo chuỗi giá trị… 

Ngoài ra, công tác phát triển ngành 

nghề nông thôn được huyện chỉ đạo 

thực hiện, trong đó tập trung đẩy 

mạnh phát triển các khâu như chế 

biến, bảo quản nông sản sau thu 

hoạch, mở rộng thị trường tiêu thụ sản 

phẩm, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, 

liên kết chuỗi giá trị. Ngành nghề 

nông thôn trên địa bàn huyện đã có 

những bước chuyển biến rõ rệt, giá trị 

sản xuất ngày càng tăng, chất lượng, 

mẫu mã sản phẩm đa dạng, nhiều 

ngành nghề mới được du nhập, tỷ lệ 

lao động có việc làm tăng lên. 

Năm 2019, huyện phấn đấu đạt 427 

tiêu chí (tăng thêm 12 tiêu chí so với 

năm 2018, số tiêu chí tăng bình quân 

đạt 1,2 tiêu chí/xã, tiêu chí bình quân 

đạt 16,4 tiêu chí/ xã); 19 xã đạt chuẩn 

NTM; 01 - 03 xã đạt xã NTM nâng 

cao, trong đó xây dựng 01 xã NTM 

kiểu mẫu; 01 - 02 khu dân cư đạt khu 

dân cư kiểu mẫu; 01 - 02 hợp tác xã 

kiểu mẫu; 10 km đoạn đường kiểu 

mẫu; 30 - 40 vườn hộ kiểu mẫu. 

Để tiếp tục thực hiện Chương trình 

mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, 

Q 



 

10 
PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

huyện sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, 

tuyên truyền, vận động xây dựng 

NTM, phối hợp với UBMTTQVN 

huyện và các tổ chức đoàn thể triển 

khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”, “Cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới” 

giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh triển 

khai thực hiện các nội dung của 

Chương trình theo kế hoạch đề ra: rà 

soát quy hoạch xây dựng NTM của 

các xã, điều chỉnh, bổ sung phù hợp 

thực tế, đảm bảo quy hoạch có tính 

khả thi; huy động và sử dụng có hiệu 

quả nguồn vốn hỗ trợ của Trung 

ương, tỉnh, huyện; tích cực hơn nữa 

việc huy động vốn từ doanh nghiệp, 

hợp tác xã, nguồn vốn từ các tổ chức 

kinh tế, xã hội khác; kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện Chương trình đảm 

bảo kế hoạch được thực hiện đúng 

tiến độ; xử lý nghiêm trường hợp vi 

phạm, đồng thời khen thưởng kịp thời 

cá nhân, tập thể làm tốt. 

Đặng Hà 

(CTT Điện tử tỉnh Quảng Bình) 

 

Làm du lịch gắn với nông thôn 

mới 

rên tuyến quốc lộ 20, đoạn qua 

huyện Tân Phú được xem là 

“trung tâm” của tuyến TP.Hồ 

Chí Minh - Đà Lạt, một trong những 

tuyến du lịch nhộn nhịp hàng đầu của 

cả nước. 

 
Công viên sinh Thái Suối Mơ (H.Tân Phú) 

là điểm đến của nhiều người vào dịp nghỉ 

Huyện Tân Phú còn có nhiều thắng 

cảnh đẹp được nhiều người biết đến 

như: Vườn quốc gia Cát Tiên, Công 

viên sinh thái Suối Mơ, các địa danh 

lịch sử như Tà Lài, Bù Cháp với nhiều 

nét văn hóa truyền thống đặc sắc của 

đồng bào dân tộc thiểu số. Với những 

lợi thế đó, Tân Phú đã trở thành điểm 

đến hấp dẫn của du khách trong và 

ngoài nước. 

* Du lịch miền núi chuyển mình 

 Quá trình xây dựng nông thôn mới 

cùng với chương trình phát triển kinh 

tế - xã hội của huyện Tân Phú đã làm 

nên diện mạo mới cho địa phương, 

đặc biệt là hạ tầng, tạo một môi 

trường thuận lợi cho việc phát triển du 

lịch. 

Nhờ đó, lượng khách du lịch đến Tân 

Phú hằng năm tăng 37%/năm, khách 

quốc tế tăng 15%/năm. Trong năm 

2018, lượng khách du lịch đạt 522 

ngàn lượt, tổng doanh thu đạt hơn 

66,4 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm 

cho hơn 300 lao động tại địa phương, 

tăng thu nhập bình quân 65 

triệu/người/năm và góp phần thực 

hiện tiêu chí về thu nhập trong xây 

dựng nông thôn mới. 

Có được kết quả trên, bên cạnh những 

đóng góp to lớn của các doanh nghiệp 

du lịch, sự ủng hộ của người dân, còn 

có sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng bộ 

và sự quản lý điều hành của chính 

quyền từ huyện đến cơ sở. 

T 
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Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân 

Phú đã ban hành Nghị quyết 05-

NQ/HU về phát triển du lịch và các 

dịch vụ du lịch huyện Tân Phú giai 

đoạn 2016-2020.  

Ngoài ra, huyện còn phối hợp với Sở 

Văn hóa - thể thao và du lịch và 

Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Đồng 

Nai tổ chức các chương trình khảo 

sát, tọa đàm nhằm xúc tiến du lịch và 

giới thiệu tiềm năng, các sản phẩm du 

lịch kết hợp kêu gọi các doanh nghiệp 

nước ngoài đầu tư phát triển các điểm 

du lịch tiềm năng của huyện. 

* Hướng về “tam nông” 

Với mục đích phát triển du lịch địa 

phương đi đôi với bảo tồn bản sắc văn 

hóa, gắn với sự tham gia của cộng 

đồng, UBND huyện Tân Phú đã chỉ 

đạo xây dựng chương trình liên kết 

điểm du lịch của huyện với các điểm 

du lịch tham quan như: Hợp tác xã 

bưởi Tà Lài, vườn sầu riêng, mô hình 

chế biến và tham quan vườn ca cao xã 

Tà Lài, vườn ca cao Trọng Đức của 

huyện Định Quán và mô hình du lịch 

cộng đồng các xã Núi Tượng, Nam 

Cát Tiên. Bên cạnh đó, huyện duy trì 

phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền 

thống tại nhà dệt Tà Lài, khôi phục 

biễu diễn cồng chiêng, múa hát dân 

ca, nhạc cụ dân tộc của đồng bào dân 

tộc thiểu số xã Tà Lài. 

Trong thời gian tới, khi đề án “mỗi xã 

một sản phẩm” được triển khai, sẽ tạo 

cơ hội cho nông dân vừa phát triển 

sản xuất vừa mở hướng cho du lịch. 

Trong đó, nhiều nông sản địa phương 

sẽ trở thành các sản phẩm du lịch thực 

sự như: mãng cầu (na), sầu riêng, 

bưởi da xanh, cam sành, quýt đường, 

mít thái, tiêu, điều, cà phê... cùng các 

sản phẩm:  rượu cần, cơm lam, thổ 

cẩm... của đồng bào các dân tộc trên 

địa bàn sẽ trở nên nổi tiếng hơn trên 

thị trường khi du lịch phát triển. 

Hoàng An 

(Báo Đồng Nai) 

 

 

Nhân rộng mô hình thu gom, 

xử lý rác thải nông thôn 

hận thức được tầm quan trọng 

của công tác bảo vệ môi 

trường đối với sức khỏe 

người dân. Những năm qua, 

UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo các 

xã, thị trấn thực hiện nhiều cách làm 

hay, xây dựng nhiều mô hình điểm về 

xử lý môi trường, mang lại hiệu quả 

thiết thực.  

 

Các mô hình này đã tạo chuyển biến 

và nâng cao ý thức, hành động của 

người dân góp phần vào thực hiện 

hiệu quả tiêu chí về môi trường trong 

xây dựng nông thôn mới. Trong đó, 

tiêu biểu phải kể đến mô hình thu 

gom, phân loại và xử lý rác thải bằng 

lò đốt rác thủ công đang được triển 

khai khá hiệu quả tại xã Hương Vỹ. 

Hình ảnh này đã trở nên quen thuộc 

với người dân thôn Hồ Tiến xã Hương 

Vĩ. Cứ vào chiều chủ nhật hàng tuần, 

không ai bảo ai, người dân trong thôn 

lại tự động mang rác thải đã được 

phân loại ra lò đốt rác để xử lý. Thói 

quen xả rác bừa bãi của người dân đã 

dần được thay đổi. 

N 

http://www.gameduaxe.co/hanh-dong
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Năm 2012, Hội nông dân xã Hương 

Vĩ đã vận dụng cách làm mới, sáng 

tạo cải tiến xây dựng lò xử lý rác thải 

tập trung tại thôn Hồ Tiến. Cùng với 

việc duy trì hiệu quả hoạt động của lò 

đốt rác, giờ đây mỗi người dân trong 

thôn đã trở thành những tuyên truyền 

viên trong công tác bảo vệ môi 

trường. Đặc biệt, năm 2017, mô hình 

phân loại, xử lý rác thải bằng lò đốt 

rác của thôn đã được Bộ tài nguyên 

môi trường trao giải thưởng môi 

trường Việt Nam. 

Nhận thức được tầm quan trọng của 

công tác bảo vệ môi trường đối với 

sức khỏe người dân. Những năm qua, 

UBND huyện đã quan tâm, đầu tư và 

có nhiều cách làm hay, mô hình điểm 

về phân loại, xử lý rác thải khu vực 

nông thôn. Bằng những việc làm thiết 

thực, cụ thể, các mô hình này đã tạo 

chuyển biến và nâng cao ý thức, hành 

động của người dân trong việc bảo vệ 

môi trường. 

Bà Thân Thị Gấm, Phó trưởng Phòng 

tài nguyên và môi trường huyện cho 

biết: “Để thực hiện công tác môi 

trường, chúng tôi lựa chọn đối tượng 

là hội viên phụ nữ, bởi chị em là 

người trực tiếp thu gom và phân loại 

rác thải tại hộ gia đình. Nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác vệ sinh môi 

trường, thời gian tới chúng tôi tiếp tục 

nhân rộng các cách làm hay, sáng tạo, 

đảm bảo không còn tồn dư rác thải và 

duy trì những tuyến đường tự quản 

sáng - xanh - sạch - đẹp”. 

Với chi phí đầu tư thấp, dễ thực hiện, 

lại có tính ứng dụng cao, mô hình lò 

đốt rác thải sinh hoạt tại xã Hương Vỹ 

đã và đang mang lại nhiều hiệu quả 

thiết thực, góp phần bảo vệ môi 

trường và đảm bảo sức 

Quang Huy 

(Báo Bắc Giang) 

 

 

Khởi sắc ở một xã nông thôn 

mới 

rong tiết trời se lạnh của miền 

Tây Bắc, được len lỏi dưới 

những vạt rừng, thung lũng, 

khe núi, chúng tôi càng cảm nhận rõ 

hơn về vẻ đẹp tươi mới, đầy sức sống 

của cảnh vật, con người vùng Tây 

Bắc. Cùng với đó là hương vị thơm 

ngon đặc biệt của những món ẩm thực 

truyền thống, những điệu xòe, những 

chén rượu thơm bên bếp lửa làm ngây 

ngất lòng người… Và đó cũng chính 

là nhịp điệu của cuộc sống ấm no, đủ 

đầy đang bao trùm khắp núi rừng xã 

nông thôn mới Tà Mít, Tân Uyên, Lai 

Châu. 

 
Mô hình nuôi cá lồng của ông Lường Văn 

Mới đang ngày càng phát triển và thu hút 

nhiều người dân đến tham quan, học hỏi. 

Bên bếp lửa của những nồi rượu ngô 

đang tí tách từng giọt thơm nồng, Bí 

thư Đảng ủy xã Tà Mít, Lường Thanh 

Sáng cho biết: “Tà Mít là một trong 

những xã thuộc diện 135 của huyện 

Tân Uyên. Tỷ lệ hộ nghèo những năm 

trước chiếm trên 30% dân số, giao 

thông đi lại khó khăn, đặc biệt là về 

mùa mưa. Tập quán canh tác và một 

số tập tục lạc hậu vẫn còn tồn tại nên 

ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống 

của nhân dân cũng như việc phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương”. 

T 

http://www.gameduaxe.co/hanh-dong
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13 
PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Trước những khó khăn ấy, ngay từ 

khi được di chuyển đến nơi ở mới trên 

vùng đất tái định cư, xã Tà Mít đã chú 

trọng áp dụng khoa học - kỹ thuật vào 

sản xuất, chăn nuôi, giúp bà con lựa 

chọn phương thức sản xuất phù hợp 

với điều kiện khí hậu, đất đai tại nơi ở 

mới, như: Trồng ngô, lúa 2 vụ, trồng 

rừng, khai thác và tận dụng triệt để 

tiềm năng thủy sản lòng hồ thủy điện 

Bản Chát để ổn định cuộc sống với 

các sản phẩm chủ lực của xã là nuôi 

cá lồng trên lòng hồ thủy điện với 

nhiều loại cá có giá trị kinh tế cao như 

cá lăng, cá tầm, cá diêu hồng, cá nheo 

Mỹ... 

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của 

cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng 

với sự nỗ lực của người dân trong 

chăn nuôi trâu, bò và các loại gia cầm; 

thời gian qua, trên địa bàn xã còn có 

nhiều gia đình chủ động học hỏi, tham 

quan nhiều mô hình phát triển kinh tế 

ở nhiều nơi và mạnh dạn vay vốn 

ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư 

nuôi cá lồng trên lòng hồ, mang lại 

hiệu quả kinh tế cao. 

 

Nhật Minh 

(Báo mới.com) 

Sức trẻ sáng tạo, xung kích xây 

dựng nông thôn mới 

hanh niên tình nguyện là một 

trong 3 phong trào lớn được 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần 

thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022) phát 

động trong thanh niên cả nước; trong 

đó “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông 

thôn mới” được xác định là phong 

trào mũi nhọn. Với những cách làm 

sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực 

tiễn địa phương, tuổi trẻ cả nước đã 

khẳng định vai trò xung kích, góp 

phần quan trọng thực hiện thắng lợi 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới (NTM). 

Sáng tạo, xung kích vào việc khó 

Để nâng cao hiệu quả phong trào xây 

dựng NTM, hằng năm, Huyện đoàn 

Lục Yên (tỉnh Yên Bái) chỉ đạo các 

cơ sở đoàn làm tốt công tác tuyên 

truyền, nhất là ở các xã vùng sâu, 

vùng xa, trọng tâm là các địa phương 

trong lộ trình về đích NTM. Anh 

Hoàng Trung Chinh, Bí thư Huyện 

đoàn cho biết: “Để thực hiện được các 

công trình, phần việc thanh niên, 

chúng tôi tranh thủ tối đa sự đóng góp 

của các tổ chức, cá nhân. Ban Thường 

vụ Huyện đoàn xác định, công tác 

tuyên truyền được đặt lên hàng đầu, 

trước tiên là giúp ĐVTN và nhân dân 

hiểu được mục đích, ý nghĩa của 

chương trình, sau đó vận động tham 

gia cùng thực hiện”. Trong năm 2018, 

các cơ sở đoàn toàn huyện đã tổ chức 

45 hoạt động tuyên truyền về NTM, 

thu hút hơn 20.000 lượt ĐVTN và 

nhân dân tham gia, qua đó giúp người 

dân nâng cao ý thức chủ động phát 

huy nội lực, tự nguyện hiến đất, hoa 

lợi trên đất để làm đường giao thông; 

đóng góp ngày công, vật liệu, kinh phí 

từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây 

dựng NTM... 

Các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ 

thanh niên khởi nghiệp bước đầu 

được tổ chức đa dạng với hàng chục 

nghìn thanh niên được vay vốn sản 

xuất; giải quyết việc làm cho hàng 

trăm nghìn ĐVTN... Tuổi trẻ các địa 

phương còn phát huy tốt vai trò xung 

kích trong giữ gìn an ninh trật tự địa 

bàn, nhất là ở các vùng nông thôn, với 

các mô hình: “Đội thanh niên xung 

T 
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kích an ninh”; “Đội thanh niên cờ 

đỏ”; “Đội an ninh trật tự tại chỗ”... 

 
Thanh niên tình nguyện tỉnh Long An giúp 

nhân dân làm đường giao thông nông thôn 

Hoạt động của các tổ chức đoàn nêu 

trên là minh chứng cụ thể về những 

cách làm sáng tạo, hiệu quả của tuổi 

trẻ cả nước trong phong trào chung 

tay xây dựng NTM.  

Chọn phần việc phù hợp, xây dựng 

nông thôn mới bền vững 

Cùng với những kết quả đáng ghi 

nhận từ phong trào “Tuổi trẻ chung 

tay xây dựng nông thôn mới”, Ban 

Chấp hành Trung ương Đoàn cũng chỉ 

rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc 

phục. Cụ thể, việc hỗ trợ thanh niên 

tiếp cận với các nguồn thông tin về 

kinh tế, cơ chế, chính sách còn hạn 

chế. Công tác hỗ trợ thanh niên tiếp 

cận với khoa học, công nghệ chưa 

đồng đều, nhất là ở vùng nông thôn, 

miền núi, vùng sâu, vùng xa. Các 

nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM 

và giảm nghèo cho thanh niên chưa 

đáp ứng được yêu cầu. Cùng với đó, 

một số tổ chức, doanh nghiệp, địa 

phương… chưa vào cuộc mạnh mẽ, 

làm cho việc triển khai các công trình, 

dự án còn chậm và gặp nhiều khó 

khăn... 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu 

quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay 

xây dựng nông thôn mới”, nhiều ý 

kiến của các đồng chí cán bộ tỉnh, 

thành đoàn cho rằng, trong 19 tiêu chí 

xây dựng NTM thì hầu như tiêu chí 

nào tổ chức đoàn cũng có thể tham 

gia, nhưng nên tập trung vào một số 

phần việc cụ thể, phù hợp để phát huy 

cao nhất tiềm năng, thế mạnh của 

thanh niên, như: Xây dựng các mô 

hình kinh tế hỗ trợ thanh niên khởi 

nghiệp; tình nguyện thực hiện các 

công trình, phần việc thanh niên phục 

vụ nhu cầu sinh hoạt và lao động sản 

xuất của người dân nông thôn... Theo 

đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư 

Thường trực Trung ương Đoàn, để 

nâng cao chất lượng và hiệu quả 

phong trào thời gian tới, Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn chỉ đạo các cấp bộ 

đoàn tập trung vào một số giải pháp 

trọng tâm. Đó là, hỗ trợ thanh niên 

khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thu 

nhập, giảm số lượng hộ nghèo do 

thanh niên làm chủ; nâng cao số 

lượng và chất lượng các hợp tác xã, tổ 

hợp tác thanh niên; hỗ trợ thanh niên 

xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, 

tăng cường vận động, hướng dẫn 

thanh niên nông thôn tham gia xây 

dựng đời sống văn hóa mới; huy động 

nhiều nguồn lực để xây dựng các 

công trình nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần của người dân nông thôn. 

Một trong những giải pháp hiệu quả, 

khả thi là tham mưu cho cấp ủy, chính 

quyền hỗ trợ công tác tình nguyện có 
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thời hạn tại các xã đối với đội ngũ trí 

thức trẻ là con em địa phương (ưu tiên 

học các nhóm ngành nông-lâm-ngư 

nghiệp). Lựa chọn các sinh viên, 

giảng viên trẻ; cán bộ, đoàn viên đang 

công tác tại các sở, ngành các địa 

phương, đội ngũ du học sinh sau khi 

về nước tham gia các hoạt động xây 

dựng NTM... 

Đào Hồng- Anh Đông 

(Báo quân đội Nhân dân Việt Nam) 

 

 

Xây dựng Cam Lộ trở thành 

huyện nông thôn mới đầu tiên 

của Quảng Trị 

gày 27/3 Lãnh đạo tỉnh 

Quảng Trị đã có chuyến kiểm 

tra tình hình xây dựng nông 

thôn mới (NTM) tại huyện Cam Lộ, là 

địa phương được chọn để xây dựng 

huyện NTM đầu tiên của tỉnh Quảng 

Trị. 

Huyện Cam Lộ hiện có 8/8 xã đạt 

chuẩn NTM. Xác định mục tiêu cốt 

lõi của Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng NTM là nâng cao thu 

nhập và nâng cao đời sống của người 

dân, vì thế ngay từ khi bắt tay vào 

thực hiện chương trình từ năm 2011, 

huyện Cam Lộ đã huy động được sự 

vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 

đặc biệt là sự đồng thuận của nhân 

dân. 

 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình 

xây dựng NTM tại huyện Cam Lộ. 

Với phương châm làm đến đâu chắc 

đến đó, không huy động quá sức dân, 

không nợ đọng xây dựng cơ bản, 

huyện đã lồng ghép các nguồn lực, 

huy động nội lực trong dân để tổ chức 

thực hiện; Gắn tái cơ cấu kinh tế với 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới. Nhờ đó mà sau 

8 năm thực hiện, đến nay tất cả các xã 

trên địa bàn huyện đã được công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Cam 

Hiếu và Cam Chính là 2 trong 8 xã 

trên địa bàn toàn tỉnh được UBND 

tỉnh chọn xây dựng xã nông thôn mới 

kiểu mẫu. Cam Lộ cũng là huyện duy 

nhất được tỉnh chọn để phấn đấu đạt 

huyện nông thôn mới vào năm 2020. 

Để thực hiện mục tiêu này, Cam Lộ 

đã và đang từng bước cụ thể hóa các 

chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy. 

Năm 2019 huyện chọn chủ đề là 

“Năm nông thôn mới”, tổ chức ký 

cam kết trách nhiệm người đứng đầu, 

cụ thể hóa các phần việc theo chức 

năng, nhiệm vụ với tinh thần rõ 

người, rõ việc, rõ trách nhiệm, lấy 

hiệu quả công việc và sự hài lòng của 

người dân và doanh nghiệp làm thước 

đo để đánh giá cán bộ. Tập trung củng 

cố và giữ vững các tiêu chí của các 

xã; vận động nhân dân chung tay xây 

dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn 

mẫu. 

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng: Để 

đạt huyện NTM, Cam Lộ cũng cần 

tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận 

thức của người dân nhằm phát huy 

tinh thần chủ động, sáng tạo trong xây 

dựng NTM; xây dựng cảnh quan, môi 

N 

http://baodautu.vn/tag/tai-co-cau-ngan-hang/
http://baodautu.vn/thoi-su-d1/
http://baodautu.vn/doanh-nghiep-d3/


 

16 
PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

trường ở nông thôn thực sự sáng, 

xanh, sạch đẹp để NTM thực sự là 

những miền quê đáng sống… 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bí thư 

Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Nguyễn Văn 

Hùng chỉ ra một số vấn đề cần phải 

khắc phục nếu muốn xây dựng huyện 

NTM thành công, đó là mỗi cấp ủy 

đảng, chính quyền phải nắm rõ được 4 

nội dung cốt lõi của Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới; tổ chức sản xuất lại một cách 

khoa học, ứng dụng khoa học công 

nghệ vào sản xuất để tạo chuỗi liên 

kết và tạ ra chuỗi giá trị, nâng cao thu 

nhập cho người dân, đồng thời cần 

nhận thức một cách sâu sắc rằng: cái 

quan trọng nhất trong xây dựng nông 

thôn mới không chỉ là nâng cao nhu 

cầu về vật chất mà còn nâng cao được 

đời sống tinh thần của nhân dân.  

Ông Hùng cũng đưa ra hướng thực 

hiện đối với 5 tiêu chí của huyện 

NTM mà huyện Cam Lộ chưa đạt 

gồm tiêu chí về quy hoạch, về giao 

thông, tiêu chí về thủy lợi, tiêu chí về 

môi trường và về văn hóa - giáo dục - 

y tế, đồng thời yêu cầu huyện cũng 

như các sở, ban ngành liêu quan cần 

quyết tâm cao, hỗ trợ tối đa để huyện 

Cam Lộ đạt 5 tiêu chí này vào cuối 

năm nay… 

Tiến Nhất  

(Báo Đầu tư Online) 

 

Xây dựng nông thôn mới ở các 

xã biên giới: Chuyển biến bước 

đầu 

ăm 2018, chương trình xây 

dựng nông thôn mới (NTM) ở 

các xã biên giới trên địa bàn 

tỉnh đã có những chuyển biến bước 

đầu, qua đó tạo động lực để từng bước 

giúp các xã hoàn thành mục tiêu xây 

dựng NTM năm 2019 và những năm 

tiếp theo. 

 

Bê tông hóa đường giao thông qua địa bàn 

xã biên giới Thụy Hùng, huyện Văn Lãng 

Năm 2018, với sự quan tâm chỉ đạo 

sát sao của các cấp, các ngành, sự 

chung tay, góp sức của cộng đồng dân 

cư, các tổ chức, doanh nghiệp, 2 xã 

biên giới Bính Xá và Bắc Xa của 

huyện Đình Lập đã được công nhận 

đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã biên 

giới của tỉnh đạt chuẩn lên 4/20 xã. 

Bên cạnh có thêm 2 xã đạt chuẩn 

NTM, các xã biên giới cũng đã tăng 

thêm các tiêu chí. Nếu như đầu năm 

2018, trung bình mỗi xã mới đạt 7,65 

tiêu chí/xã thì hết năm 2018, bình 

quân mỗi xã đã đạt 9,35 tiêu chí. Để 

có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, 

các huyện biên giới tập trung chỉ đạo 

các xã triển khai nhiều giải pháp đồng 

bộ. Trường hợp huyện Lộc Bình là 

một ví dụ. 

Ông Lý Quang Ngọc, Trưởng phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện Lộc Bình cho biết: Xác định 

xây dựng NTM ở các xã biên giới sẽ 

khó hơn so với các xã khác nên ngay 

từ đầu năm, huyện tập trung đánh giá 

hiện trạng từng chỉ tiêu của mỗi tiêu 

chí; tập trung chỉ đạo trọng tâm, lựa 

chọn những chỉ tiêu, tiêu chí cần ít 

vốn đầu tư nhất, có tác động trực tiếp 

đến sản xuất, đời sống của nhân dân 

N 
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để thực hiện trước. Kết quả trong 4 xã 

biên giới của huyện, xã Yên Khoái 

tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng 

19/19 tiêu chí; các xã: Tú Mịch, Tam 

Gia đạt thêm 2 tiêu chí và xã Mẫu 

Sơn đạt thêm 1 tiêu chí. Qua đó 

không chỉ góp phần “xóa” xã dưới 5 

tiêu chí mà còn tạo động lực giúp các 

xã phấn đấu thêm các tiêu chí mới 

trong năm 2019. 

Cùng với huyện Lộc Bình, các xã biên 

giới ở các huyện: Đình Lập, Cao Lộc, 

Văn Lãng, Tràng Định cũng đã có 

những chuyển biến nhất định trong 

xây dựng NTM. Năm 2018, trung 

bình mỗi xã tăng thêm 1-2 tiêu chí, có 

xã tăng gần 10 tiêu chí để đạt chuẩn 

NTM. Bên cạnh có thêm 2 xã được 

công nhận đạt chuẩn, một số xã biên 

giới khác có số tiêu chí đạt cao như: 

xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc và xã Tân 

Mỹ, huyện Văn Lãng đạt 10/19 tiêu 

chí; xã Đội Cấn, huyện Tràng Định 

đạt 8 tiêu chí… 

Từ những kết quả bước đầu đã đạt 

được, không chỉ giúp các xã biên giới 

tăng thêm các tiêu chí mà còn tạo 

chuyển biến trong nhận thức về xây 

dựng NTM của các xã này. Bước sang 

năm 2019, xây dựng NTM ở các xã 

biên giới tiếp tục được các cấp, các 

ngành quan tâm chỉ đạo triển khai 

thực hiện. Theo đó, phấn đấu hết năm, 

các xã biên giới sẽ đạt thêm tổng cộng 

21 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 10,4 

tiêu chí/xã. 

Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh 

sự đầu tư nguồn lực của nhà nước còn 

cần đến sự góp sức của người dân. Là 

một trong những xã biên giới phấn 

đấu đạt thêm nhiều tiêu chí NTM nhất 

trong năm 2019, ngay từ đầu năm, xã 

Tân Minh, huyện Tràng Định đã tập 

trung rà soát, phân loại và nhanh 

chóng bắt tay vào thực hiện. 

Với nguồn lực đầu tư của nhà nước 

cùng sự chung tay, góp sức của nhân 

dân, hy vọng năm 2019 các xã biên 

giới sẽ tiếp tục đạt được những kết 

quả tích cực trong xây dựng NTM. 

Tân An 

(Báo Lạng Sơn Điện tử) 

 


