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Văn phòng Điều phối nông thôn mới - Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế 

ĐIỂM TIN BÁO CHÍ TUẦN 29 
  
Tin tức được tổng hợp từ các báo Điện tử của Trung ương và 63 tỉnh, thành phố về nội dung xây dựng 
Nông thôn mới. Nhằm cập nhật được tin tức mới của cả nước cũng như chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng 
NTM của các địa phương. Bên cạnh đó tổng hợp các tin tức hoạt động của Trung ương, chỉ đạo, điều 
hành của Chính phủ trong tuần. 

1. Báo Trung ương 
 

Nợ đọng xây dựng cơ bản nông thôn 
mới còn hơn 1.630 tỷ đồng 
 

ăn phòng Điều phối Nông thôn mới 
Trung ương cho biết, tính đến 
31/5/2018, tổng số nợ đọng xây dựng cơ 

bản của các địa phương là 1.631,9 tỷ đồng 
(giảm 89,3% so với tổng số nợ 15.218 tỷ đồng 
vào thời điểm tháng 1/2016). 
 

 
Đường giao thông nông thôn khang trang, sạch 

đẹp ở xã nông thôn mới Tượng Sơn, huyện 
Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh).  Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN. 

 
Dự kiến năm 2018, cả nước huy động khoảng 
322.174 tỷ đồng từ các nguồn lực để đầu tư 
thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn 
mới; trong đó, ngân sách Trung ương là 8.719 
tỷ đồng, đối ứng từ ngân sách địa phương là 
29.935 tỷ đồng, lồng ghép từ các Chương trình, 
dự án khác 34.127,9 tỷ đồng; vốn tín dụng 

217.336,7 tỷ đồng; doanh nghiệp 13.720,8 tỷ 
đồng; cộng đồng và người dân tự nguyện đóng 
góp 18.335,2 tỷ đồng. 
 
Đến nay, có 50/51 địa phương nhận hỗ trợ từ 
ngân sách Trung ương đã có Quyết định phân 
bổ kế hoạch vốn năm 2018 được giao (tỉnh 
Thái Bình đang trình UBND tỉnh phê duyệt). 
Tính đến tháng 5/2018, tỷ lệ giải ngân vốn 
ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình 
đạt khoảng 14% so với kế hoạch.  

Thành Trung  
(TTXVN) 

 

Day dứt tỷ lệ suy dinh dưỡng trong 
xây dựng nông thôn mới 
 

rong quá trình xây dựng NTM, nhiều xã 
than rằng rất khó mà đạt được chỉ tiêu 
giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống. 

Theo thống kê gần đây, hiện nay, toàn TP mới 
có 60/386 xã đạt tiêu chí tỷ lệ trẻ em suy dinh 
dưỡng dưới 13,9%. Một số huyện có tỷ lệ trẻ 
em suy dinh dưỡng cao như Ba Vì, Ứng Hòa… 
có những xã còn tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng từ 17 
- 25%. 
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Số liệu thống kê về tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 
là do ngành y tế tổng hợp nhưng thực hiện xây 
dựng NTM lại là của ngành nông nghiệp là 
chính. Bởi vậy cần phải có sự liên kết chặt chẽ 
giữa Ban chỉ đạo xây dựng NTM Hà Nội với 
ngành y tế để có các giải pháp cụ thể thì mới 
mong giảm được tỷ lệ trẻ em duy dinh dưỡng 
trên. 

Nguyễn Thị Thắm 
(Báo Nông nghiệp) 

Bữa ăn ở một trường mẫu giáo ngoại thành. 

Giang Bắc: Xã Hương Vĩ quyết tâm không để nợ đọng 
 

ương Vĩ là xã duy nhất đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2018 của huyện Yên 
Thế (Bắc Giang). Mặc dù điều 
kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, 

song bằng sự chung sức, đồng lòng, Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân trong xã 
vẫn đang quyết tâm về đích NTM theo 
đúng lộ trình đề ra. 
 
Phát huy thế mạnh chăn nuôi 
 
Từ chỗ là một xã nông nghiệp kém phát 
triển, đến nay Hương Vĩ đã trở thành 
một trong những địa phương làm tốt tái 
cơ cấu nông nghiệp với nhiều kết quả 
đáng mừng. Trong đó, chăn nuôi đang 
trở thành thế mạnh của địa phương với 
hơn 200 hộ chăn nuôi lợn, gà đồi. Ngoài 
ra, nhiều mô hình trồng cây ăn quả 
(bưởi, cam) trên địa bàn cũng đang cho 
thu nhập khá. Đáng chú ý, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 30 triệu 
đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,15%. 
 
Quyết tâm không để nợ đọng 
 
Với những việc đã làm được, xã Hương Vĩ quyết tâm hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM trong tháng 
10.2018, đồng thời không để nợ đọng xây dựng cơ bản. 
 
Để đạt mục tiêu đề ra, bên cạnh việc đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục 
công trình, lãnh đạo xã tiếp tục vận động nhân dân đóng góp tiền của, ngày công lao động và đẩy 
nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất đấu giá để lấy kinh phí thực hiện. 
 
Với sự nhất trí đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, tin chắc xã Hương Vĩ sẽ hoàn thành 
NTM theo kế hoạch đề ra. 
 

Dân Việt 
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Hà Nội – đầu tàu xây dựng nông thôn mới 

 
hỉ trong mấy năm Hà Nội thực hiện 
Chương trình 02 của Thành ủy đã trở 
thành đầu tàu của cả nước trong việc xây 

dựng nông thôn mới.  
 

 
Sản xuất nấm kiểu công nghệ cao. 

 
Vượt qua mọi hào nhoáng của các phong trào, 
người dân chính là đối tượng được hưởng thụ 
nhiều nhất. Thu nhập bình quân đầu người khu 
vực nông thôn đến hết năm 2017 của Hà Nội 
đạt 38 triệu đồng/người/năm (tăng 5 triệu 
đồng so với năm 2015). Một số địa phương có  
 

 
thu nhập bình quân cao như: Thạch Thất 52 
triệu đồng, Hoài Đức 42,5 triệu đồng, Đông Anh 
42 triệu đồng, Gia Lâm 41,2 triệu đồng... 
 
Dồn điền đổi thửa cũng là nền tảng cho nhiều 
hợp tác xã, tổ đội sản xuất, hình thức hợp tác 
mới được hình thành theo mô hình “4 nhà”, “6 
nhà” đi vào thôn, xã và hộ nông dân, góp phần 
thúc đẩy phát triển sản xuất, đáp ứng yêu cầu 
phát triển sản xuất, kinh doanh. 
 
Một số huyện đã hoàn thành công tác cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ nông 
dân Thất, Ứng Hòa, Hoài Đức và TX Sơn Tây. 
như: Thường Tín, Phúc Thọ, Quốc Oai….. 
 
Kết quả sau dồn điền đổi thửa, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất đã tạo điều kiện cho 
các hộ nông dân liên doanh, liên kết, sản xuất 
theo hướng chuyên canh, ứng dụng KHKT và 
ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông 
nghiệp đem lại năng suất, chất lượng, hiệu quả 
cao. 

Ngọc Bích 
(Báo Nông nghiệp)

Nông thôn mới ở TP. HCM: “Nâng chất” chính quyền, kết nối nông dân 

 
heo ông Lê Thanh Liêm (ảnh) - Phó Chủ 
tịch UBND TP.HCM kiêm Phó trưởng Ban 
chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM, cho 

biết: 
 
Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền có vai 
trò rất quan trọng. Thực tiễn cho thấy nơi nào 
các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thực sự quan 
tâm, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt thì trong 
hoàn cảnh khó khăn vẫn tạo ra sự chuyển biến 
rõ nét. 
 
Từ thực tế giai đoạn 2011 – 2015 và thực hiện 
trong hai năm 2016 – 2017 cho thấy xây dựng 
NTM thực chất là thực hiện các nội dung cụ thể 
để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn. Do vậy, xây dựng NTM phải gắn liền  
 
 

 
với tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện các kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.   

 
Ông Lê Thanh Liêm (ảnh) - Phó Chủ tịch UBND 
TP.HCM kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo Chương 

trình xây dựng NTM. 
 
                                                                        Dân Việt 
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Miền quê đáng sống 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đường làng nở hoa 
 

ếu một ngày bạn cảm thấy cuộc sống có 
phần đơn điệu, vậy thì có một nơi sẽ 
giúp bạn trở nên yêu đời.  

 
Là một xã thuần nông của huyện Hải Hậu 
nhưng người dân Hải Quang rất yêu đời. Những 
luống hoa trên khắp mọi ngả đường làng chính 
là bí quyết giúp cuộc sống của họ thêm rực rỡ. 
19km hoa mười giờ phủ kín khắp đường làng 
ngõ xóm  
 
là thành quả từ sự đồng lòng, chung sức của 
những người phụ nữ Hải Quang suốt 4 năm 
qua. 
  
Mỗi tuần một lần, người dân ở đây lại cùng 
nhau chăm sóc những luống hoa, làm đẹp cho 

miền quê của mình. Cũng chính những đôi bàn 
tay, những nụ cười ấy đã truyền cảm hứng, 
nhân rộng thành gần 200km hoa trên khắp ngả 
đường khiến mọi làng quê của huyện Hải Hậu 
đều trở thành những miền quê đáng sống. 

Nguồn ảnh: Công Luật/TTXVN 
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VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TRUNG ƯƠNG 
PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Nhà B9, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại: 024-3.843.8802, Fax: 024-3.7343597 

Email: nongthonmoi@mard.gov.vn, ntm.htqt@gmail.com 


