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LỜI GIỚI THIỆU

N

hững năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề nông
nghiệp, nông dân, nông thôn. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông
thôn là cơ sở để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
(XDNTM). Đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời, phù hợp với ý nguyện của người dân,
tạo ra động lực, nguồn lực mới, góp phần thay đổi cơ bản, toàn diện nông nghiệp,
nông thôn.
Là một trong số những Chương trình Mục tiêu quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước
đến nay, sau 8 năm triển khai ở từng địa phương, những thành quả, kinh nghiệm và
bài học về xây dựng nông thôn mới trên quy mô cả nước là vô cùng đắt giá, bởi cuộc
sống của hơn 70% dân số Việt Nam và hình hài của một nông thôn mới thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự thành công của chương trình
mang tính cách mạng này.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác tuyên
truyền, phục vụ nhiệm vụ xây dưng dữ liệu về lịch sử và kết quả xây dựng nông thôn
mới cập nhật hàng năm, Văn phòng Điều phối nông thôn mới đã tổ chức biên soạn
và xuất bản cuốn sách: “Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới - Kỷ yếu nông
thôn mới năm 2018”.
Cuốn sách nhằm ghi nhận quá trình xây dựng, tổ chức và thực hiện 10 năm Nghị
quyết số 26-NQ/TW về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn và 8 năm Chương
trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các mô hình hay, cách làm sáng
tạo, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xâyd ựng nông thôn mới trên cả nước.
Nội dung nhằm phản ánh kết quả trong công tác chỉ đạo - tổ chức thực hiện,
các cách làm hiệu quả, sáng tạo trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, huy
động cộng đồng và nguồn lực, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, bảo tồn
và phát huy nét đẹp truyền thống dân tộc, những gương điển hình tiên tiến của cán
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bộ, công chức, viên chức và người dân tích cực hưởng ứng phong trào Cả nước chung sức xây dựng
nông thôn mới.
Những kết quả này được chia sẻ rộng rãi nhằm giúp các cơ quan quản lý, các nhà nghiên cứu, đơn
vị truyền thông và các địa phương nghiên cứu, học hỏi giúp đẩy nhanh và hiệu quả việc thực hiện
Chương trình, đồng thời cũng là giới thiệu về các địa phương nổi bật trong xây dựng nông thôn mới
hàng năm. Qua đó nâng cao nhận thức của người dân, xã hội đối với chương trình, tăng cường vai trò
trách nhiệm của các cấp quản lý cũng như ghi nhận và tôn vinh những tấm gương điển hình trong
xây dựng nông thôn mới.
Ấn phẩm được xuất bản sẽ là cuốn cẩm nang hữu ích góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2, đưa phong trào phát triển sâu rộng, đi vào cuộc sống; NTM phải là nông thôn kiểu
mẫu gắn với xây dựng đô thị mới như chủ trương của Đảng và Nhà nước đã đề ra.
Xin trân trọng giới thiệu!
BAN BIÊN TẬP
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Tổng bí thư, Chủ tịch nước

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hái chè với nông dân xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

“Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng - xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức hợp lý, xã
hội nông thôn ổn định, giàu bàn sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ”.
(Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam
lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

“Mỗi cán bộ, hội viên, nông dân cần hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và
xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân. Làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát
triển nhanh và bền vững hơn nữa; phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông
dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”.
(Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam
lần thứ 7 từ ngày 11-13/12/2018)
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Thủ tướng Chính phủ

NGUYỄN XUÂN PHÚC

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc
tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn

“Đảng, Nhà nước ta phải cùng với nông dân, sống trong lòng nông dân để làm cuộc cách mạng mới trong nông
nghiệp và nông thôn... Tiếp tục xây dựng nông thôn mới toàn diện, đi vào chiều sâu, bền vững gắn với đô thị hóa, bảo
vệ môi trường, cải thiện điều kiện vật chất, tinh thần cho cư dân nông thôn; duy trì bản sắc truyền thống văn hóa tốt
đẹp; có chính sách phù hợp với các vùng miền, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu
vực đặc biệt khó khăn”.
(Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện
Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày 27/11/2018)

“Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 tốc độ tăng trưởng
toàn ngành nông nghiệp đạt tối thiểu 3%/năm; thu nhập của cư dân nông thôn tăng lên ít nhất 1,8 lần so với năm
2015; 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới...”
(Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Chương trình tự hào nông dân Việt Nam qua 30 năm đổi
mới 14/10/1930 - 14/10/2017)
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Phó Thủ tướng

VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham quan khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Nam Trà, xã Hương Trà
(Hương Khê - Hà Tĩnh)
“Để Chương trình xây dựng nông thôn mới thành công thì luôn luôn phải có sức sống mới, tư duy mới, cách làm mới,
mô hình mới..., bên cạnh đó là tính năng động, sáng tạo của địa phương, của người dân...
“Sự chỉ đạo của Trung ương đối với xây dựng nông thôn mới là quan trọng nhưng sự sáng tạo của người dân, cộng
đồng là quyết định cho thành công của chương trình”.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng nông thôn mới ở thôn, bản khó
khăn.

“Cần gắn phát triển du lịch với xây dựng nông thôn mới. Các địa phương cần coi phát triển du lịch nông thôn là một giải
pháp căn cơ để góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn bền vững; đây cũng là giải pháp để phát triển
giá trị sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống cho người nông dân.”
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội thảo toàn quốc xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch
nông thôn, ngày 6/12/2018.
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Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Nguyễn Văn Bình

“Qua 10 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết, đã đạt nhiều thành quả quan
trọng: Nông nghiệp chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao
năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.
Nông thôn có nhiều đổi mới, xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào
rộng khắp, được toàn dân hưởng ứng tham gia xây dựng, chỉnh trang, giữ gìn
vệ sinh, cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp; xây dựng khu dân cư
an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của
người dân nông thôn ngày càng được cải thiện, vai trò chủ thể của người dân
nông thôn được phát huy.”
(Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm
việc với Bộ NN&PTNT về triển khai công tác tổng kết và báo cáo tổng kết 10
năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông
thôn)
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Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Nguyễn Xuân Cường

“Về số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay đạt được 40,3% số xã, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Năm 2019
chắc chắn sẽ hoàn thành được mục tiêu 50% số xã, như vậy là đi trước 1 năm.
Sau 8 năm thực hiện, tới nay cả nước có 3.478 xã (38,98%), 55 huyện thuộc 28 tỉnh, thành phố được công
nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Việc các địa phương tập trung dồn nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng
kinh tế - xã hội nông thôn những năm vừa qua đã giúp diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt. Đến nay, cả nước đã
có 4.944 xã đạt tiêu chí giao thông (đạt 55,4%), 7.653 xã đạt tiêu chí thủy lợi (đạt 85,7%), 5.063 xã đạt tiêu
chí trường học (đạt 56,7%), 4.707 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (đạt 52,7%), 6.362 xã đạt tiêu chí
nhà ở dân cư (đạt 71,3%)... Mạng lưới điện quốc gia đã bao phủ đến 100% số xã và 97,8% số thôn; 99,7% số
xã đã có trường tiểu học và trường mẫu giáo; 99,5% số xã có trạm y tế xã; 60,8% số xã có chợ; 58,6% số xã
có nhà văn hóa; 4.498 xã có công trình nước sạch tập trung, trong đó có 14.039 công trình đang hoạt động,
chiếm 87,2%...
Qua đó, điều kiện sản xuất, sinh hoạt của người dân đã được nâng lên, so với 10 năm trước, thu nhập bình
quân đầu người tại nông thôn tăng 3,5 lần đạt 39 triệu đồng/người/năm.
Bên cạnh những kết quả khả quan về số lượng, Chương trình nông thôn mới đang đi vào chiều sâu chất
lượng đời sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần.
Từng bước một, các địa phương đang thúc đẩy các nội dung về sản xuất, đời sống, văn hóa xã hội, môi
trường để coi nông thôn mới là chương trình đích thực, nâng cao đời sống, văn hóa chứ không chỉ còn hình thức.”
(Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu trước Quốc hội ngày 26/10/2018)
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10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT T.Ư 7 KHÓA X

BƯỚC CHUYỂN MẠNH MẼ
CỦA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Nông nghiệp, nông dân, nông
thôn có vai trò to lớn đối với
sự nghiệp cách mạng của Đảng
cũng như đối với sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ đất nước.
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày
5/8/2008 của Hội nghị lần thứ
7 Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa X về nông nghiệp,
nông thôn đã đề ra nhiều chủ
trương, chính sách nhằm phát
triển toàn diện nông nghiệp,
nông thôn, nâng cao đời sống
vật chất tinh thần của người dân
nông thôn.

N

âng cao đời sống vật
chất và tinh thần của
người nông dân. Ban Bí
thư T.Ư khóa X đã thành
lập Ban Chỉ đạo đề án “Chương trình
thí điểm xây dựng mô hình nông
thôn mới thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa - hiện đại hóa” giai đoạn
2018 - 2020; ban hành chỉ thị về
thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết
trong lĩnh vực nông nghiệp, nông
dân, nông thôn.
Sau khi sơ kết 5 năm thực hiện
Nghị quyết số 26-NQ/TW, Bộ Chính
trị ban hành Kết luận số 97-KL/TW
ngày 9/5/2014 về một số chủ trương
thực hiện Nghị quyết số 26-NQ-TW.
Quốc hội cũng đã ban hành 31 Luật,
11 Nghị quyết liên quan trực tiếp đến
nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Chính phủ đã ban hành Chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 7
khóa X, Kết luận số 97-KL/TW.
Đã có 5 bộ, ngành ban hành
chương trình hành động để thực hiện
các nhiệm vụ được Chính phủ giao.
Giai đoạn 2012 - 2015, Chính phủ đã
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo
cắt băng khai mạc Triển lãm Quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện
Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
triển khai thực hiện 6 Chương trình
mục tiêu Quốc gia. Từ năm 2008 đến
hết năm 2017, Chính phủ ban hành
mới, sửa đổi 76 Nghị định, Nghị quyết;
48 quyết định về cơ chế chính sách
liên quan tới nông nghiệp, nông dân,
nông thôn. Đã triển khai Chương trình
nghiên cứu khoa học phục vụ xây
dựng nông thôn mới (2012 - 2020).
Nông thôn xích gần thành thị
Trong 10 năm triển khai thực hiện
Nghị quyết T.Ư 7 khóa X, tổng ngân
sách Nhà nước đã đầu tư cho phát
triển nông nghiệp, nông dân, nông
thôn là 1,17 triệu tỷ đồng. Tổng dư
nợ cho vay ngành nông nghiệp, nông
thôn cũng đạt khoảng 1,6 triệu tỷ
đồng, chiếm 22% tổng dư nợ của toàn
ngành kinh tế. Nhờ triển khai đồng bộ
các giải pháp, nền nông nghiệp đã có
nhiều tiến bộ cả về quy mô và trình
độ sản xuất; tái cơ cấu ngành đúng
hướng, đạt nhiều kết quả quan trọng,
bảo đảm vũng chắc an ninh lương
thực quốc gia, phục vụ xuất khẩu

ngày càng tăng. Nền nông nghiệp có
nhiều tiến bộ cả về quy mô và trình
độ sản xuất, tái cơ cấu ngành đúng
hướng, đạt nhiều kết quả quan trọng,
đảm bảo vững chắc an ninh lương thực
quốc gia, xuất khẩu ngày càng tăng.
Nông nghiệp chuyển mạnh sang sản
xuất hàng hóa cạnh tranh quốc tế, Cơ
cấu sản xuất từng ngành được điều
chỉnh, chuyển đổi theo hướng phát
huy lợi thế của mỗi địa phương và cả
nước gắn với nhu cầu thị trường. Trình
độ canh tác được nâng cao. Năng suất
chất lượng, hiệu quả sản xuất nhiều
loại nông sản được nâng cao. Giá trị
sản xuất trên 1 đơn vị diện thích tăng
lên. Một số nông sản đã khẳng định
được vị thế và khả năng cạnh tranh
trên thị trường thế giới. Giai đoạn
2008-2017 tốc độ tăng trưởng GDP
bình quân của toàn ngành nông lâm
thủy sản đạt 2,66%/năm; tốc độ tăng
giá trị sản xuất ngành đạt 3,9%. Năng
suất lao động trong nông nghiệp tăng
nhanh hơn, năm 2017 đạt 6,48%. Độ
che phủ rừng tăng mạnh, đạt 41,45%.
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Công nghiệp và dịch vụ ở nông
thôn phát triển nhanh, cơ cấu kinh tế,
cơ cấu lao động nông thôn đã chuyển
đổi tích cực. Giá trị sản xuất công
nghiệp nông thôn có xu hướng tăng
trưởng cao hơn mức tăng trưởng giá
trị sản xuất toàn ngành công nghiệp,
bình quân giai đoạn 2008 - 2017
đạt 12,2%. Dịch vụ ở nông thôn phát
triển đa dạng với sự tham gia của các
thành phần kinh tế. Cơ cấu ngành
nghề và cơ cấu lao động nông thôn có
sự thay đổi tích cực. Số hộ nông thôn
tham gia các hoạt động công nghiệp,
xây dựng và dịch vụ năm 2016 chiếm
40, 03%. Thu nhập từ hoạt động phi
nông nghiệp trong cơ cấu thu nhập
bình quân đầu người/tháng khu vực
nông thôn tăng từ 60,5% lên 73%.
Xây dựng nông thôn mới trở
thành phong trào sâu rộng: Kết cấu
hạ tầng được nâng cấp, điều kiện sinh
sống ở nông thôn được cải thiện. Sau
7 năm thực hiện, cả nước đã có trên
3.000 xã được công nhận đạt chuẩn
nông thôn mới, bình quan đạt 13,7%
tiêu chí/xã; có 43 đơn vị cấp huyện
đạt nông thôn mới.
Thu nhập và đời sống vật chất,
tinh thần của dân cư nông thôn được
nâng cao, số hộ nghèo giảm nhanh.
Thu nhập bình quân đầu người/năm ở
nông thôn đã tăng 3,49 lần, từ 9,15
triệu đồng năm 2008 lên 32 triệu
đồng năm 2017. Khoảng cách thu
nhập giữa thành thị và nông thôn thu
hẹp từ 2,1 lần năm 2008 còn 1,8 lần
năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước
giảm bình quân 1,5%/năm; riêng ở
các huyện nghèo giảm tới 4%/năm.
Chăm sóc y tế ở các vùng nông
thôn được cải thiện. Hệ thống giáo
dục ở nông thôn tiếp tục phát triển.
Các hoạt động văn hóa, thể dục thể
thao được đẩy mạnh, bản sắc văn hóa
được bảo tồn, pháy huy. Ổn định và
trật tự xã hội ở nông thôn được giữ
vững. Vai trò chủ thể của nông dân
được phát huy, nhất là trong xây
dựng nông thôn mới.

Thủ tướng tham quan các gian hàng
tại Triển lãm thành tựu 10 năm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Hệ thống tổ chức sản xuất, kinh
doanh trong nông nghiệp tiếp tục
được đổi mới phù hợp với cơ chế thị
trường. Kinh tế hộ nông thôn chuyển
dịch theo hướng nông nghiệp hàng
hóa, hình thành nhiều trang trại với
quy mô lớn hơn, hiệu quả cao hơn.
Đã có nhiều hợp tác xã kiểu mới được
hình thành và phát triển. Năm 2018,
cả nước có gần 50.000 doanh nghiệp
đầu tư vào nông nghiệp, chiếm 8%
tổng số doanh nghiệp đang hoạt
động trên cả nước.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ chế,
chính sách, huy động các nguồn lực
lớn cho phát triển nông nghiệp, nông
thôn. Trong 10 năm qua, hàng loạt
chính sách về nông nghiệp, nông
thôn, nông dân đã được sửa đổi theo
hướng phù hợp hơn với cơ chế thị
trường, định hướng xã hội chủ nghĩa
và ưu đãi hơn cho nông nghiệp, nông
thôn. Đặc biệt chính sách về đất đai
mới đã khuyến khích nông dân yên
tâm hơn đầu tư cho sản xuất. Chính
phủ đã ban hành nhiều chính sách
khuyến khích các thành phần kinh tế
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
huy động vốn FDI, đẩy mạnh quá
trình hội nhập kinh tế quốc tế, triển
khai thực hiện các hiệp định tự do hóa
thương mại để mở rộng thị trường
xuất khẩu nông sản.

Hoàn thiện thể chế trong bối
cảnh mới
Nghị quyết đi vào cuộc sống đã
làm chuyển mình nông nghiệp. Tổ
chức sản xuất phù hợp hơn, đáp ứng
yêu cầu hàng hóa lớn, nâng cao sức
cạnh tranh. Qua đó, thay đổi diện
mạo nông thôn nước nhà, đời sống
vật chất, tinh thần của đại bộ phận
nông dân cũng được nâng lên.
Có được kết quả tích cực trên
là nhờ cả hệ thống chính trị đã vào
cuộc mạnh mẽ. Thể chế chính sách
pháp luật đang ngày càng hoàn thiện.
Nông dân ngày càng phát huy được
vai trò chủ thể. Nghị quyết thay đổi
nhận thức và nhận được ủng hộ lớn
của các tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt là
đã đã thu hút được nguồn lực đầu tư
mạnh mẽ từ các DN trong nước, quốc
tế phục vụ phát triển nông nghiệp,
nông thôn.
Bên cạnh những kết quả đạt
được, cũng còn một số vấn đề cần
lưu ý. Đầu tư cho nông nghiệp còn
thấp. Số DN đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn mới chiếm 1% tổng DN
đang hoạt động tại Việt Nam. Tỷ lệ
lao động nông thôn chiếm tỷ trọng
lớn, nhưng đóng góp giá trị kinh tế
vẫn còn hạn chế. Tình trạng tín dụng
đen vẫn tồn tại ở những vùng nông
thôn, nơi người dân gặp khó khăn
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trong tiếp cận nguồn vốn. Ứng dụng
tiến bộ khoa học công nghệ vào sản
xuất còn yếu.
Công nghệ bảo quản chế biến hạn
chế, nông sản Việt Nam hiện vẫn chủ
yếu xuất khẩu thô. Việc xây dựng
nông nghiệp công nghệ cao chưa tạo
được đột phá. Tình trạng sử dụng
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật còn
khó kiểm soát. Đây là vấn đề mà các
địa phương cần lưu ý, kiểm soát chặt
chẽ, nghiêm trị các đối tượng tham
gia sản xuất, buôn bán, lưu hành trái
phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
giả. Chỉ xét trong khu vực Đông Nam
Á, việc xây dựng thương hiệu cũng
còn thua kém…
Giải quyết vấn đề “tam nông” là
trách nhiệm của toàn hệ thống chính
trị. Ở đó tinh thần của người nông
dân cần được nâng cao hơn, không
trông chờ, ỷ lại. Nông dân phải có tinh
thần năng động, sáng tạo, tự lực, tự

Nuôi cá Tầm xuất khẩu
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cường vươn lên. Chủ tịch Hồ Chí Minh
từng nói: Nông dân ta giàu thì nước
ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước
ta thịnh. Chính vì vậy, phát triển nông
nghiệp, nông thôn phải lấy người
nông dân làm chủ thể.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền
tiếp tục đổi mới tư duy, tạo đột phá
hơn nữa cho nông nghiệp, nông thôn.
Cùng nông dân, sống cùng nông dân
để thực hiện cuộc cách mạng mới.
Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ
chức chính trị - xã hội. Kinh nghiệm
rút ra sau 30 năm đổi mới là ở đâu
các cấp ủy Đảng chính quyền quan
tâm thì ở đó nông nghiệp phát triển
tiến bộ, nông thôn đổi mới, đời sống
nông dân được nâng cao. Đồng thời,
phải chuyển từ tư duy nông nghiệp
đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp
và chủ động hội nhập.
Đi liền với phát triển nông nghiệp,
nông thôn là nguồn vốn, do đó Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam cần tiếp tục
có những ưu tiên cho vay phát triển
trong lĩnh vực này. Đồng thời, đề nghị
các bộ ngành, các địa phương tiếp tục
rà soát, cải cách, tinh giản thủ tục
hành chính để thu hút ngày một nhiều
hơn sự tham gia của các tầng lớp đầu
tư vào phát triển nông nghiệp, đặc
biệt là các doanh nghiệp. Nếu không
có sự tham gia của các doanh nghiệp,
ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ khó
có thể thành công…
Trong bối cảnh mới, cần gắn giải
pháp thúc đẩy phát triển với ứng phó
thiên tai, bảo vệ môi trường. Chuyển
dịch cơ cấu cây trồng trên cơ sở bảo
đảm an ninh lương thực. Đặc biệt, cần
rà soát, tính toán, triển khai các giải
pháp quản lý chặt chẽ, phát triển bền
vững diện tích rừng hiện có, phấn đấu
đưa Việt Nam trở thành một trong
những trung tâm đồ gỗ, nội thất của
thế giới.
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ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
VÀ GIẢM NGHÈO
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo
Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -2020.

T

heo đó, năm 2018 Ban
Chỉ đạo Trung ương các
chương trình mục tiêu quốc
gia tập trung chỉ đạo thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới, phấn đấu
cả nước có ít nhất 39% số xã (khoảng
3.500 xã) đạt chuẩn nông thôn mới,
tăng khoảng 5% so với năm 2017; có
ít nhất 54 đơn vị cấp huyện được Thủ
tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn
nông thôn mới, tăng khoảng 10 đơn vị

so với năm 2017; bình quân tiêu chí/
xã cả nước tăng thêm tối thiểu 0,5 tiêu
chí/xã so với năm 2017; giảm số xã
đạt dưới 05 tiêu chí xuống dưới 60 xã.
Tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo
cả nước bình quân 1-1,5%/năm (riêng
các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/
năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm
3-4%/năm) theo chuẩn nghèo tiếp cận
đa chiều giai đoạn 2016-2020.
Ban Chỉ đạo Trung ương các
chương trình mục tiêu quốc gia chỉ

đạo triển khai đồng bộ các giải pháp
để huy động nguồn lực thực hiện 02
chương trình mục tiêu quốc gia theo
hướng đảm bảo cân đối phân bổ nguồn
lực từ ngân sách nhà nước cho các nội
dung, hoạt động trọng tâm, có sức lan
tỏa; đa dạng hóa các nguồn vốn theo
hướng xã hội hóa, huy động nguồn
vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với
các công trình có khả năng thu hồi vốn
trực tiếp.
Đối với Chương trình mục tiêu quốc

Đem ánh sáng về cho xóm, làng
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Trang trại gà tại Thị xã Long Khánh, Đồng Nai

gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện
đa dạng hoá các nguồn vốn thông qua
hình thức lồng ghép các dự án hỗ trợ
có mục tiêu trên địa bàn; tăng cường
các hình thức hợp tác công tư và xã hội
hóa để thu hút nguồn vốn đầu tư vào
các lĩnh vực bảo vệ môi trường, giao
thông, hạ tầng thương mại, cung cấp
nước sạch, dịch vụ văn hóa - thể thao;
ưu tiên bố trí nguồn lực huy động xử lý
dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng
cơ bản theo yêu cầu của Quốc hội tại
Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày
23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục
nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

xây dựng nông thôn mới gắn với cơ
cấu lại ngành nông nghiệp. Thực hiện
công khai các khoản đóng góp của dân,
theo nguyên tắc tự nguyện và do Hội
đồng nhân dân cấp xã thông qua.
Đối với Chương trình mục tiêu quốc
gia giảm nghèo bền vững, huy động
nguồn lực từ cộng đồng và lồng ghép
các chương trình khác để giảm nghèo
theo hướng tiếp cận đa chiều nhằm
nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ
xã hội cơ bản cho người nghèo và từng
bước thu hẹp dần khoảng cách chênh
lệch thu nhập giữa thành thị và nông
thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đẩy mạnh phát triển ngành
nghề nông thôn
Đẩy mạnh triển khai đồng bộ và
có hiệu quả các chương trình, đề án,
nội dung được lồng ghép, tích hợp vào
thực hiện các chương trình mục tiêu
quốc gia.
Phát triển sản xuất gắn với cơ
cấu lại ngành nông nghiệp; tiếp tục
triển khai các mô hình sản xuất liên
kết theo chuỗi giá trị hàng hóa gắn
sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, trước
hết tập trung vào các nhóm sản phẩm
chủ lực (cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp
huyện, xã) trên cơ sở đẩy mạnh ứng

Năm 2018, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã bứt phá để hoàn thành vượt
mức các mục tiêu đề ra: Cả nước có 43,02% số xã và 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn
mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ so với yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ giao, góp phần
quan trọng vào kết quả hoàn thành 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đất nước; 03 địa phương
đầu tiên của cả nước (Đồng Nai, Nam Định, Đà Nẵng) có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn
NTM, tạo tiền đề vững chắc để Chương trình nông thôn mới phấn đấu có 50% số xã đạt chuẩn
trong năm 2019, về đích trước 01 năm so với yêu cầu của Quốc hội.]
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dụng khoa học công nghệ, nhất là
công nghệ cao vào sản xuất các sản
phẩm chủ lực; củng cố và tổ chức lại
sản xuất, phát triển các hợp tác xã
kiểu mới, hoạt động theo quy định của
Luật Hợp tác xã năm 2012; đẩy mạnh
phát triển ngành nghề nông thôn
trong xây dựng nông thôn mới gắn
với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và
nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho
lao động ở nông thôn.
Đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng
thiết yếu tại các huyện nghèo, xã
nghèo (xã đặc biệt khó khăn vùng
bãi ngang ven biển và hải đảo, xã đặc
biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn
khu) và thôn, bản đặc biệt khó khăn;
khuyến khích và mở rộng hoạt động
tạo việc làm tại chỗ cho lao động
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới
thoát nghèo và người dân trên địa
bàn; phát triển sản xuất, chuyển dịch
cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại các
xã nghèo.
Bên cạnh đó chú trọng bảo vệ môi
trường và tạo cảnh quan nông thôn
sáng - xanh - sạch - đẹp, hiện đại, hợp
lý và giữ gìn được những đặc trưng
và bản sắc nông thôn truyền thống;
đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án
thí điểm “Hoàn thiện và nhân rộng mô
hình bảo vệ môi trường tại các xã khó
khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã
hội hóa giai đoạn 2017-2020”; triển
khai các giải pháp đồng bộ để tiếp tục
nâng cao tỷ lệ hộ dân ở nông thôn
được sử dụng nước sạch tập trung;
nâng cao tỷ lệ thu gom và xử lý chất
thải sinh hoạt ở nông thôn; tiếp tục
phát triển và nhân rộng các mô hình
đường hoa - cây xanh từ việc nhân
rộng mô hình vườn mẫu - khu dân cư
kiểu mẫu; đẩy mạnh các giải pháp thực
hiện bảo vệ môi trường làng nghề đến
năm 2020 để giảm thiểu ô nhiễm môi
trường xung quanh các khu xử lý môi
trường, nhất là ở những công trình,
cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc cụm
công nghiệp, làng nghề có nguy cơ gây
ô nhiễm cao.

Bên cạnh đó chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh
quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, hiện đại, hợp lý
và giữ gìn được những đặc trưng và bản sắc nông thôn
truyền thống; đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án thí điểm
“Hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường tại
các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa
giai đoạn 2017-2020”; triển khai các giải pháp đồng bộ
để tiếp tục nâng cao tỷ lệ hộ dân ở nông thôn được sử
dụng nước sạch tập trung; nâng cao tỷ lệ thu gom và xử
lý chất thải sinh hoạt ở nông thôn; tiếp tục phát triển và
nhân rộng các mô hình đường hoa - cây xanh từ việc nhân
rộng mô hình vườn mẫu - khu dân cư kiểu mẫu; đẩy mạnh
các giải pháp thực hiện bảo vệ môi trường làng nghề đến
năm 2020 để giảm thiểu ô nhiễm môi trường xung quanh
các khu xử lý môi trường, nhất là ở những công trình, cơ
sở sản xuất kinh doanh hoặc cụm công nghiệp, làng nghề
có nguy cơ gây ô nhiễm cao.
Tập trung xử lý các điểm nóng về
an ninh trật tự xã hội ở nông thôn; xây
dựng và triển khai các giải pháp nhằm
nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí
an ninh, trật tự trong xây dựng nông
thôn mới; đẩy mạnh đấu tranh, ngăn
chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ
nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh,
trật tự xã hội, an toàn giao thông trên
địa bàn nông thôn; phát huy vai trò
của các tổ chức đoàn thể và người có
uy tín trong cộng đồng.
Triển khai sâu rộng, thiết thực
các phong trào thi đua
Đổi mới phương pháp truyền
thông để nâng cao chất lượng công tác
tuyên truyền; thường xuyên cập nhật,
đưa tin về các mô hình, các điển hình
tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm
hay về xây dựng nông thôn mới, về
giảm nghèo bền vững trên các phương
tiện thông tin đại chúng để phổ biến
và nhân rộng.
Tiếp tục triển khai sâu rộng và
thiết thực các phong trào thi đua “Cả
nước chung sức xây dựng nông thôn

mới”; “Cả nước chung tay vì người
nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Tổ chức lồng ghép các chương
trình, hoạt động cụ thể trong tuyên
truyền, vận động về xây dựng nông
thôn mới, giảm nghèo bền vững ở các
cấp thông qua các đoàn thể chính trị,
xã hội. Tiếp tục triển khai hiệu quả
các cuộc thi báo chí viết về nông thôn
mới và giảm nghèo bền vững; thực
hiện các hình thức khuyến khích, động
viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá
nhân điển hình trong phong trào xây
dựng nông thôn mới và giảm nghèo
bền vững.
Mở rộng triển khai các hoạt động
hợp tác quốc tế trong xây dựng nông
thôn mới và giảm nghèo bền vững
thông qua tổ chức các hội nghị, hội
thảo quốc tế, trao đổi kinh nghiệm
trong và ngoài nước về xây dựng
nông thôn mới, giảm nghèo bền vững;
hợp tác tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và vay
vốn từ các đối tác phát triển quốc tế
để thực hiện các chương trình mục
tiêu quốc gia...
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SAU NÔNG THÔN MỚI

PHẢI CÓ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU
Theo chỉ đạo của Ban
Chỉ đạo Trung ương các
Chương trình mục tiêu
quốc gia, sau khi đạt chuẩn
nông thôn mới, các tỉnh,
thành phố sẽ tiếp tục xây
dựng tiêu chí để xét, công
nhận đạt chuẩn nông thôn
mới nâng cao, sau đó, sẽ
lựa chọn, công nhận địa
phương đạt nông thôn mới
kiểu mẫu, tạo hình mẫu
để các địa phương khác
học tập. Tuy nhiên, trong
thời gian qua, do chưa ban
hành tiêu chí NTM kiểu
mẫu, chưa có cơ sở để định
lượng, đánh giá xã NTM
kiểu mẫu, nên một số tỉnh,
thành phố đã chủ động xây
dựng, ban hành tiêu chí xã
NTM kiểu mẫu, Khu dân cư
NTM kiểu mẫu… Vì vậy, cần
đặt ra tiêu chí nhất định,
phát triển nhưng phải gắn
với bảo tồn gìn giữ nét văn
hóa dân tộc, đây cũng là
vấn đề cốt lõi mà chương
trình NTM mong muốn các
địa phương phát triển một
cách bền vững.

thống chính trị cơ sở tiếp tục được
củng cố.
Không dừng lại ở những thành
tích đã đạt được, nhiều địa phương
trong cả nước đã hết sức chủ động,
sáng tạo, nâng cao chất lượng tiêu
chí trong xây dựng NTM. Các tỉnh
đã xây dựng ban hành tiêu chí và
tổ chức thực hiện xây dựng xã NTM
kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu.
Trong đó: Có 09 tỉnh, thành phố đã
ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu,
có 08 tỉnh, thành phố đã ban hành
tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu.
Đặc biệt, tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Ninh
là 02 địa phương đã ban hành tiêu chí
vườn mẫu và đang tổ chức triển khai
thực hiện tiêu biểu.
Sau 3 năm triển khai, cả nước
đã có 15 xã của tỉnh Đồng Nai được
công nhận xã NTM kiểu mẫu; 260
khu dân cư đã được công nhận khu
dân cư NTM kiểu mẫu (trong đó, Hà
Tĩnh có 210 khu dân cư; Quảng Nam
có 30 khu dân cư; Lào Cai có 20 khu
dân cư); 2.300 vườn mẫu tại Hà Tĩnh
đã được công nhận đạt chuẩn. Riêng

Hà Tĩnh là tỉnh tổ chức triển khai rất
bài bản, đồng bộ và sáng tạo, ngoài
việc xét, công nhận khu dân cư NTM
kiểu mẫu, vườn mẫu, vừa qua, Hà
Tĩnh đã tổ chức cuộc thi trên phạm vi
toàn tỉnh để tôn vinh, khen thưởng
những khu dân cư NTM kiểu mẫu,
vườn mẫu tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG
XÂY DỰNG NTM KIỂU MẪU
Quan điểm chỉ đạo xây dựng khu
dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở
các địa phương là coi trọng nâng cao
chất lượng đời sống vật chất và giá
trị hưởng thụ tinh thần của người
dân. Khu dân cư NTM kiểu mẫu phải
có thu nhập bình quân đầu người,
trình độ dân trí, cơ sở hạ tầng, an
ninh trật tự, môi trường, văn hóa xã hội… cao hơn so với khu dân cư
đạt chuẩn NTM đã được công nhận.
Do đó, điểm chung trong tổ chức thực
hiện và các địa phương đã lựa chọn
được các vấn đề có tính chất điểm
nhấn để định hướng thực hiện, trọng
tâm là: Tập trung phát triển sản xuất,
mở rộng phát triển ngành nghề, giải
quyết việc làm, nâng cao thu nhập

KẾT QUẢ XÂY DỰNG NTM HIỆN
NAY
Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng NTM đã làm cho bộ mặt
nhiều vùng nông thôn khang trang,
xanh, sạch, đẹp hơn. Hạ tầng thiết
yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa,
y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư,
nâng cấp, xây dựng. Sản xuất nông
nghiệp tiếp tục phát triển, mang lại
hiệu quả kinh tế và thu nhập cao. Số
hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật
chất và tinh thần của người dân nông
thôn từng bước được cải thiện. Hệ
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của người dân; giữ gìn bản sắc văn
hóa nông thôn truyền thống; đề cao
vai trò tự quản của cộng đồng; tập
trung cho các giải pháp trong bảo vệ
môi trường, xây dựng cảnh quan, thực
hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn
hóa, tiến bộ; thực hiện tốt công tác
quản lý và bảo đảm an ninh trật tự,
an toàn xã hội… Đây đều là những nội
dung cốt lõi trong chỉ đạo xây dựng
NTM của Ban Chỉ đạo Trung ương
hiện nay.
Vấn đề đặt ra cho các địa phương
hiện nay là: Quy hoạch khu dân cư,
cảnh quan, khu vườn mẫu ra sao?
Trồng các loại cây gì? Để đảm bảo
yếu tố bền vững, tạo được phong
trào rộng lớn cho cộng đồng, các vấn
đề đều liên quan đến vùng miền, khí
hậu, thổ nhưỡng. Đây là những đề tài
khoa học, các địa phương cũng đang
có sự trăn trở, cần mời các chuyên
gia về xác định xem có thể trồng
được cây gì, hoa gì. Mỗi địa phương
có đề xuất, kiến nghị, yêu cầu riêng,
đảm bảo tính kinh tế, phù hợp với địa
hình khí hậu, và hơn thế nữa là phải
phù hợp với phong tục tập quán.
Không thể để tình trạng cứ trồng nhổ - chặt, điển hình như một số địa
phương. Có những địa phương không
có nghiên cứu, không lấy ý kiến của
các nhà khoa học, không tham khảo
kinh nghiệm của các nước cũng sẽ
thất bại. Không thể để tình trạng kêu
gọi người dân thay vì xây hàng hàng
rào để trồng cây và khi trồng cây rồi
thì ai chăm sóc. Nhiều nơi họ đòi hỏi
trồng cây phải gắn với hiệu quả kinh
tế. Do đó trước mắt chỉ có thể khuyến
cáo, bên cạnh đó Ban chỉ đạo cũng sẽ
phải đưa ra các mô hình mẫu và trên
cơ sở đó họ có thể so sánh, lựa chọn.
Xuất phát từ kết quả thực tiễn triển
khai thành công xây dựng khu dân
cư NTM kiểu mẫu tại 08 tỉnh, thành
phố; xây dựng vườn mẫu tại 02 tỉnh.
Chương trình đặt ra những mục tiêu
cần giải quyết:

Cổng chào thôn Nội Hoàng Đông (xã Hoàng Quế, TX Đông Triều)

Xây dựng NTM kiểu
mẫu chính là bước nâng
cao sau khi được công
nhận đạt chuẩn NTM,
hướng tới mục tiêu cuối
cùng là làm đổi thay đời
sống vật chất, tinh thần
cho người dân vùng nông
thôn. Đây là nhiệm vụ phải
được thực hiện liên tục,
thường xuyên và lâu dài.
- Thứ nhất, cần làm rõ quan điểm
công nhận khu dân cư NTM kiểu
mẫu là một cộng đồng toàn diện,
là hình mẫu ở tất cả các lĩnh vực,
hay chỉ xét, công nhận hình mẫu
ở một lĩnh vực thực sự nổi trội của
khu dân cư đó, mà nơi khác chưa có.
- Thứ hai, đề xuất điều kiện, tiêu chí
xét, công nhận khu dân cư NTM kiểu
mẫu như thế là phù hợp. Như cách
triển khai của 08 tỉnh, thành phố
hiện nay, thì việc xét một khu dân
cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cơ bản
dựa trên những nội dung trọng tâm
trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM,
chỉ khác biệt là đưa ra các định mức
của các chỉ tiêu, tiêu chí cao hơn. Như
vậy, thực chất là tiêu chí NTM nâng
cao, hay NTM kiểu mẫu?
- Thứ ba, để triển khai xây dựng
Khu dân cư NTM kiểu mẫu, thì vai trò

của các Bộ, ngành, các địa phương là
đến đâu? Có nên quy định các tiêu
chí xác định khu dân cư NTM kiểu
mẫu chung cho các vùng, miền, hay
để từng tỉnh, thành phố quy định
trên cơ sở phù hợp với điều kiện
thực tiễn của địa phương?
- Thứ tư, về xây dựng vườn mẫu,
hiện nay, cả nước có 02 tỉnh (Hà Tĩnh
và Quảng Ninh) đã xây dựng tiêu chí
xác định vườn mẫu và tổ chức triển
khai thực hiện, và cũng mới chỉ có tỉnh
Hà Tĩnh xét, công nhận được 2.300
vườn mẫu. Vậy, tiêu chí vườn mẫu do
các địa phương trên quy định đã phù
hợp chưa? Để triển khai ở các tỉnh,
thành phố khác thì cần đưa ra nội
dung, cách thức như thế nào?
XÂY DỰNG NTM KIỂU MẪU CẦN
BẢO TỒN VÀ TÔN TẠO GIÁ TRỊ
TRUYỀN THỐNG
Mục tiêu đến năm 2020 số xã đạt
tiêu chuẩn NTM khoảng 50% (trong
đó, mục tiêu phấn đấu của từng vùng,
miền là: Miền núi phía Bắc: 28%; Đồng
bằng sông Hồng: 80%; Bắc Trung
Bộ: 59%; Duyên hải Nam Trung Bộ:
60%; Tây Nguyên 43%; Đông Nam
Bộ: 80%; Đồng bằng sông Cửu Long:
51%); Khuyến khích mỗi tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương phấn đấu
có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn NTM;
bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/
xã (trong đó, mục tiêu phấn đấu của
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từng vùng, miền là: Miền núi phía Bắc:
13,8; Đồng bằng sông Hồng: 18,0;
Bắc Trung Bộ: 16,5; Duyên hải Nam
Trung Bộ: 16,5; Tây Nguyên: 15,2;
Đông Nam Bộ: 17,5; Đồng bằng sông
Cửu Long: 16,6); cả nước không còn
xã dưới 5 tiêu chí;Hiện nay đã có 09
tỉnh, thành phố đã ban hành tiêu
chí xã NTM kiểu mẫu (gồm: Đồng
Nai, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ninh,
Quảng Nam, TP. Hồ Chí Minh, Thái
Nguyên, Ninh Bình, Quảng Trị). Có
08 tỉnh, thành phố đã ban hành tiêu
chí khu dân cư NTM kiểu mẫu (gồm:
Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Quảng Nam,
Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí
Minh, Lào Cai, Quảng Ngãi). 02 tỉnh
ban hành tiêu chí vườn mẫu (Hà Tĩnh,
Quảng Ninh).
Định hướng trong những bước tiếp
theo của Ban chỉ đạo sẽ xây dựng xã,
huyện NTM kiểu mẫu. Phải đưa ra
được những quy định về khu dân cư
kiểu mẫu, cảnh quan, vườn mẫu giúp
cho cộng đồng một cách khoa học,
không nên tùy tiện làm theo ý thích
cá nhân mà cần phải được sự chấp
thuận của cả cộng đồng.
Hiện nay có rất nhiều xã, nhiều
địa phương ở vùng khó khăn, nếu làm
NTM ở cấp xã đòi hỏi nguồn lực rất
lớn, rất lâu mới đạt được chuẩn, bởi
vậy có thể lựa chọn khu dân cư, hay
nói rộng hơn là cấp thôn, cấp bản,
để tạo ra những chuyển biến trước
mắt về cảnh quan, môi trường, nhận
thức… không đòi hỏi nhiều kinh phí,
góp phần thay đổi bộ mặt, không thể
thực hiện trên bình diện toàn xã hay
toàn huyện.
Vấn đề đặt ra: Làng và cảnh quan
của nông thôn ở Việt Nam hiện nay
rất đẹp và nguyên bản, có một số địa
phương phát triển, tôn tạo làng thành
mô hình điển hình, trở thành nơi đáng
sống. Để có được những mô hình làng
xanh - sạch - đẹp đó họ đang phải bỏ
rất nhiều công sức, họ cũng cần phải
có lợi ích, động lực để có kinh phí duy
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Trong năm 2018, các nội dung trọng tâm và các giá
trị mới như xã nông thôn mới kiểu mẫu; đề án thí điểm
huyện kiểu mẫu,khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; phát
triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới …
được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng
ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc
gia chỉ đạo triển khai thực hiện: có 31 tỉnh, thành phố ban
hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông
thôn mới kiểu mẫu, 4 tỉnh triển khai xây dựng Đề án thí
điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình xây
dựng nông thôn mới đã có bước chuyển mình vững chắc,
đi vàochiều sâu, chất lượng và bền vững.
tu, bảo dưỡng hoặc thay thế chuyển
đổi theo mùa vụ. Do đó, cần làm sao
nhân rộng được các mô hình, tiếp
theo là duy trì được sự bền vững và
bảo tồn được nét đặc sắc văn hóa của
các làng, hơn thế nữa tận dụng được
những lợi thế để gắn với tuyến du lịch.
Vấn đề kiến trúc, cảnh quan hiện
nay cần có một xu hướng nên duy trì,
đó là quay trở về bản sắc xưa, những
giá trị truyền thống, bên cạnh những
đô thị ồn ã, ô nhiễm, khô cứng thì khi
đi về nông thôn, mỗi vùng có một đặc
trưng riêng giúp cho ta cảm thấy có
sự cân bằng được cuộc sống.
Khu dân cư kiểu mẫu của Hà Tĩnh
đã toát lên được 03 nội hàm mà hiện
nay đang lấy là trọng tâm của chương
trình NTM. Thứ nhất là vấn đề thúc
đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu
nhập cho người dân, thay vì để hoang
khu vườn, với sự hỗ trợ của nhà nước,
có thể trồng thêm một số cây tạo ra
giá trị kinh tế. Thứ hai là vấn đề môi
trường và cảnh quan. Khi làm một
khu dân cư với khu vườn mẫu là đã
tạo ra cảnh quan, nâng cao ý thức của
người dân về sạch, đẹp. Đối với những
nơi thời tiết khắc nghiệt, những khu
vườn đó sẽ tạo ra được bóng mát,
màu xanh, giảm sự khốc liệt của thời
tiết. Thứ ba là gắn với văn hoá, khi
hình thành được các khu dân cư, khu

vườn kiểu mẫu là đã khôi phục được
văn hoá. Tuy nhiên mới chỉ ở cấp
cộng đồng, khác với quy mô cấp liên
xã, liên huyện mà các tập đoàn đang
triển khai sản xuất.
Ban chỉ đạo Trung ương cũng
đánh giá cao về vấn đề triển khai điển
hình khu dân cư, vườn mẫu chính là
đã xác định được người dân làm chủ
thể, từ đó nâng cao ý thức người dân,
tạo ra được tinh thần cộng đồng. Từ
đó sẽ góp phần xây dựng NTM bền
vững, vì chúng ta đi vào những nội
dung rất cụ thể, chi tiết ở cấp hộ gia
đình và cộng đồng dân cư. Như vậy,
với việc thúc đẩy phát triển khu dân
cư kiểu mẫu, vườn mẫu vừa tác động
trực tiếp đến 03 nội dung trọng tâm
của chương trình NTM, vừa phát huy
được nguyên tắc cốt lõi của thành
công của chương trình NTM - đó là
vai trò chủ thể của người dân; Phát
động được tính cộng đồng, làng xóm
gắn kết với nhau trong chương trình
xây dựng NTM; Ý thức của người dân
chuyển từ tự phát sang tự giác, từ
việc chỉ lo cho nhà mình sang lo cho
cộng đồng, đó là cái chuyển biến căn
bản để xác định thực sự NTM có bền
vững hay không. Trên cơ sở đó, hiện
nay, cần thiết tổ chức Hội nghị toàn
quốc nhằm chia sẻ kinh nghiệm của
các tỉnh đã thực hiện thành công để
nhân rộng trên cả nước. /.
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BAN HÀNH TIÊU CHÍ
XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình
Huệ vừa ký Quyết định ban hành tiêu
chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn
2018-2020. Theo đó, xã được công nhận
nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao theo quy định và
đáp ứng các tiêu chí.
1. Tiêu chí Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo
Tổ chức sản xuất: Có vùng sản xuất hàng hóa tập
trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, đảm bảo chất
lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng
với biến đổi khí hậu; có ít nhất 02 hợp tác xã kiểu mới liên
kết làm ăn có hiệu quả.
Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm
xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn
từ 1,5 lần trở lên so với thu nhập bình quân đầu người tại
thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Không có hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện
bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất
khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo).
2. Tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hóa
Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt từ 90% trở
lên; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ trẻ
em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học
đạt từ 95% trở lên, số trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang
học các lớp tiểu học; tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong
độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục
phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học
phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt từ 95% trở lên.
Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo
hiểm y tế; dân số thường trú trên địa bàn xã được quản
lý, theo dõi sức khỏe đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ người dân
tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.
Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu,
thu hút từ 60% trở lên số người dân thường trú trên
địa bàn xã tham gia. Mỗi thôn, bản, ấp có ít nhất 01 đội
hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường
xuyên, hiệu quả.
3. Tiêu chí Môi trường
Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng
quy định đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được
phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50%

trở lên; có từ 60% trở lên số tuyến đường xã, thôn, bản,
ấp có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc
trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến.
Có mô hình bảo vệ môi trường (hợp tác xã, tổ hợp tác,
tổ, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển,
xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các
khu vực công cộng; câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo
vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu
hút được sự tham gia của cộng đồng; có từ 90% trở lên
số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ
sinh môi trường; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên
địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn
và đảm bảo bền vững.
Trong 3 năm liên tục trước năm xét, công nhận xã
nông thôn mới kiểu mẫu, trên địa bàn xã: không có khiếu
kiện đông người trái pháp luật; không có công dân thường
trú ở xã phạm tội; tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm;
công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính, giải
quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm
bảo có hiệu quả; có mô hình điển hình về cải cách thủ tục
hành chính hoạt động hiệu quả.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan
căn cứ chức năng quản lý nhà nước, ban hành hướng dẫn
thực hiện đối với các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu
giai đoạn 2018-2020.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn
cứ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và điều kiện thực
tế địa phương, lựa chọn loại hình xã nông thôn mới kiểu
mẫu nổi trội nhất trong các nhóm tiêu chí trên (về sản
xuất, về văn hóa, về giáo dục, về du lịch, về môi trường,
về an ninh trật tự...) để hướng dẫn, chỉ đạo, thực hiện xây
dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
K.T
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Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:
“Khi triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn
mới kiểu mẫu phải lấy vai trò của cộng đồng dân
cư là chính, phải để cộng đồng dân cư tự bàn bạc,
thống nhất lựa chọn lĩnh vực phù hợp, là điểm
mạnh của cộng đồng để phấn đấu trở thành kiểu
mẫu; Nhà nước chỉ là người hướng dẫn, hỗ trợ,
đưa ra các tiêu chí phù hợp để xét, công nhận và
công bố. Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu
mẫu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho
người dân nông thôn, tạo dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm, sẵn sàng giúp
đỡ, sẻ chia lẫn nhau. Vì vậy, khi triển khai thực hiện nội dung này, cơ quan quản lý Nhà nước các
cấp cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp
để tuyên truyền, vận động, tổ chức cho người dân tham gia. Tuyệt đối không vì thành tích mà huy
động quá sức dân, phải để người dân thực sự tự nguyện, tự mình chung tay, góp sức xây dựng
nông thôn mới kiểu mẫu.
Chủ động phát động cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và định kỳ hằng
năm tổ chức khen thưởng cá nhân tiêu biểu, tôn vinh các tổ chức kinh tế hợp tác (tổ hợp tác, hợp
tác xã), doanh nghiệp có đóng góp tích cực, hiệu quả cho xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu
mẫu, vườn mẫu trên địa bàn”.
(Thông báo số 173/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai
xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.)

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT Trần Thanh Nam
“Xây dựng NTM kiểu mẫu cần phải có những tiêu
chí chất lượng vượt bậc. Trong đó việc nâng cao đời
sống kinh tế và hưởng thụ đời sống tinh thần của
người dân phải là một tiêu chí bắt buộc; thu nhập
bình quân đầu người, trình độ dân trí của xã, huyện
NTM kiểu mẫu phải cao gấp đôi so với những đơn vị
đạt chuẩn NTM.
Cùng với đó phải xóa tỷ lệ hộ nghèo; tiêu chí nước
sạch - môi trường nông thôn cũng cần nghiên cứu
thêm, đảm bảo cho người dân nông thôn có nước máy để sử dụng; tránh tình trạng dùng nước
giếng khoan nhiều như hiện nay”.
(Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo tiêu chí xã, huyện
NTM kiểu mẫu tại tại Huyện ủy Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)
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Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ xem sản phẩm tiêu biểu của từng địa phương. Ảnh: TTXVN

CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM

HƯỚNG ĐẾN NÔNG THÔN MỚI

BỀN VỮNG

Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2017 - 2020,
định hướng đến năm 2030” ra đời có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá
trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên cả nước. Bởi thông qua chương trình này
sẽ góp phần cơ cấu lại kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị gia tăng và hướng đến xây
dựng NTM bền vững.

P

hong trào OCOP cũng được
triển khai khá hiệu quả tại
Quảng Ninh trong giai đoạn
2013 - 2016, tạo ra động
lực phát triển kinh tế nông thôn nhằm
thực hiện hiệu quả chương trình xây
dựng NTM. Trọng tâm của Chương
trình OCOP là 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 (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và
kinh tế tập thể thực hiện. Chương trình

xác định 6 nhóm hàng hoá, dịch vụ để
thực hiện là thực phẩm, đồ uống, thảo
dược, lưu niệm - nội thất - trang trí,
vải - may mặc và dịch vụ du lịch nông
thôn. Sản phẩm OCOP được đánh giá
theo 5 hạng, trong đó hạng 5 sao là
cao nhất, bảo đảm tiêu chuẩn chất
lượng quốc tế. Tuy bây giờ chương
trình mới triển khai trên phạm vi toàn
quốc nhưng thực tế nhiều địa phương
đã thực hiện từ nhiều năm trước đây.
Điều đáng chú ý, chương trình đã

có sự tham gia đầy đủ của các “nhà”,
đặc biệt là Nhà nước với hệ thống
chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp
huyện, xã. Đồng thời có tổ chức điều
tra, thu thập thông tin, đánh giá các
sản phẩm chủ lực, truyền thống, đặc
trưng mang tính chất vùng xã, liên xã,
các sản phẩm mang đặc trưng cả tỉnh.
Quảng Ninh là địa phương đầu tiên
và dẫn đầu cả nước triển khai chương
trình “mỗi xã một sản phẩm” từ năm
2013. Trên cơ sở phát triển sản phẩm,
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tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng quy
hoạch 17 vùng sản xuất tập trung
cấp tỉnh và trên 50 vùng sản xuất tập
trung cấp huyện, xã, đưa tiềm năng,
lợi thế của mỗi địa phương được đầu
tư, khai thác có hệ thống. Theo thống
kê, doanh số bán hàng trong 3 năm
qua từ phong trào này của tỉnh Quảng
Ninh đạt hơn 670 tỷ đồng, vượt gấp 3
lần so với đề án đặt ra.
Hiện cả nước có hơn 5.000 sản
phẩm nông nghiệp lợi thế, thuộc 5
nhóm sản phẩm, trong đó nhóm thực
phẩm có hơn 2.500 sản phẩm, hơn
1.000 sản phẩm đồ uống, 230 sản
phẩm thảo dược, gần 600 sản phẩm
thuộc nhóm dịch vụ du lịch nông
thôn,... đã đăng ký tiêu chuẩn OCOP.
Đến nay đã có một số Bộ ngành và
60/63 tỉnh thành phố triển khai xây
dựng Đề cương, 30 tỉnh lập xong Đề
án và đã có 4 tỉnh (Hà Giang, Bắc Kạn,
Bắc Giang, Quảng Nam) phê duyệt
Đề án OCOP giai đoạn 2018 - 2020.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng là
cơ quan cấp bộ đầu tiên đã ban hành
chương trình hướng dẫn thực hiện tín
dụng cho OCOP.
Đánh giá cao kết quả của tỉnh
Quảng Ninh đã giúp Chính phủ nhanh
chóng chỉ đạo, xây dựng Chương trình
OCOP giai đoạn 2018- 2020, Phó
Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng
OCOP là giải pháp quan trọng cho tái
cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát
triển sản xuất và xây dựng nông thôn
mới, động lực cho phát triển bền vững
của đất nước.
OCOP sẽ tác động mạnh mẽ tới
thương hiệu, chất lượng hàng hoá, dịch
vụ nông nghiệp Việt Nam. “OCOP là
sản phẩm của địa phương nhưng phải
được gia tăng giá trị lên tầm quốc gia,
toàn cầu”, Phó Thủ tướng Vương Đình
Huệ nhận định, đồng thời chỉ ra chủ
thể thực hiện là hộ gia đình, hợp tác
xã, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhà
nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ về chính
sách. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh
chính quyền, nhà nước không thể áp
đặt ý chí chủ quan, mệnh lệnh hành
chính trong sản xuất các sản phẩm

28

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 490/
QĐ-TTg ngày 07/5/2018 phê duyệt Chương trình quốc
gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020,
đến cuối năm 2018, cả nước đã có 36 tỉnh ban hành
Quyết định phê duyệt Đề án, Kế hoạch OCOP cấp tỉnh với
tổng số sản phẩm sẽ được chuẩn hóa đến 2020 đạt trên
2.030 sản phẩm, tổng nguồn lực dự kiến huy động đạt
gần 5.300 tỷ đồng.
OCOP mà phải phát huy được tính
sáng tạo của mỗi cộng đồng dân cư,
mỗi người dân trong môi trường kinh
tế thị trường.
Cũng như chương trình xây dựng
nông thôn mới, Phó Thủ tướng Vương
Đình Huệ cũng nhấn mạnh, OCOP là
một quá trình thực hiện, có điểm khởi
đầu nhưng không có điểm kết thúc.
Sau năm 2020, Chính phủ sẽ tổng kết
việc thực hiện để tiếp tục triển khai lâu
dài. Để triển khai hiệu quả OCOP, Phó
Thủ tướng đề nghị các cơ quan báo
chí tập trung truyền thông về chương
trình; Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn chủ trì hướng dẫn các tỉnh,

thành phố thực hiện và đánh giá, xếp
hạng các sản phẩm OCOP.
“Gắn sao đánh giá chất lượng
sản phẩm phải là gắn sao trong lòng
dân”, Phó Thủ tướng Vương Đình
Huệ nhấn mạnh và cho biết: Chính
phủ đã ban hành Nghị định số 57
về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào
nông nghiệp, nông thôn, Nghị định
số 58 về bảo hiểm nông nghiệp và
đang sửa Nghị định số 55 về tín
dụng cho nông nghiệp, nông thôn
sẽ tạo ra nền tảng vững chắc để hỗ
trợ thực hiện OCOP nói riêng và xây
dựng nông thôn mới, tái cơ cấu sản
xuất nông nghiệp nói chung.
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KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH

MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM - OCOP

M

ục đích của Kế hoạch
triền khai Chương
trình Mỗi xã một
sản phẩm (gọi tắt là
chương trình OCOP), là triển khai đồng
bộ các giải pháp, huy động các nguồn
lực xã hội để thực hiện trong giai đoạn
2018 - 2020 đảm bảo đúng tiến độ
thời gian và hiệu quả theo chỉ đạo của
thủ tướng Chính phủ, góp phần thực
hiện hiệu quả nhóm tiêu chí ‘Kinh tế
và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí
quốc gia về xã nông thôn mới, góp
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông
thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho
nhân dân.
Nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch
đề ra trong việc triển khai thực hiện
Chu trình OCOP được triển khai thực
hiện thường niên theo 06 bước, đảm
bảo nguyên tắc: Nhà nước hỗ trợ,
hướng dẫn - Các cơ sở sản xuất đề
xuất trực tiếp theo nhu cầu và khả
năng thực tế; Ban hành tài liệu hướng
dẫn để các địa phương triển khai thực
hiện Chu trình OCOP một cách rộng
rãi, khách quan; Tổ chức các cuộc thi
đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP

viên nguồn (TOT); Ứng dụng KHCN
trong sản xuất - kinh doanh các sản
phẩm, dịch vụ OCOP; Tập trung quảng
bá, tiếp thị sản phẩm OCOP bằng nhiều
hình thguwsc, tập trung thực hiện xúc
tiến thương mại đối với các sản phẩm
đạt từ 3 đến 5 sao; Hướng dẫn các tổ
chức kinh tế, hộ sản xuất tham gia thực
hiện Chương trình OCOP áp dụng thực
hiện các chính sách hiện hành của nhà
nước về phát triển ngành nghề, phát
triển nông nghiệp, nông thôn trong
tham gia triển khai Chương trình OCOP;
Tổ chức truyên truyền sâu rộng trên
các phương tiện thông tin đại chúng,
cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia
(tùy điều kiện thực tế, các tỉnh, thành
phố có thể tổ chức ngay từ năm 2018,
đối với quốc gia, sẽ thực hiện từ năm
2019).
Tập trung chuẩn hóa và phát triển
sản phẩm OCOP; Xây dựng, ban hành
Bộ Tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản

đa dạng hóa các hình thức thông tin,
tuyên truyền dưới nhiều hình thức như:
hội nghị, hội thảo, diễn đàn…
Bám sát quan điểm, mục tiêu của
Chương trình OCOP và thực tế tại địa
phương, xác định rõ nội dung, nhiệm
vụ và các giải pháp trọng tâm để triển
khai thực hiện Chương trình OCOP. Chủ
động, quyết tâm và phối hợp thường

phẩm; Tập trung đào tạo đội ngũ cán

xuyên, thống nhất giữa các Bộ, ngành,

bộ quản lý các cấp, nhất là cấp trung

địa phương và các cơ quan liên quan

ương, cấp tỉnh theo hình thức tập huấn

trong quá trình tổ chức thực hiện.
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Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:

Làng hoa ở Đông Cương, Thanh Hóa

“OCOP là sản phẩm của địa phương nhưng phải được

quản lý nhà nước và kết nối thông tin xúc tiến thương mại

gia tăng giá trị lên tầm quốc gia, toàn cầu. OCOP là một

sản phẩm OCOP cấp Quốc gia. iv) Đào tạo, tập huấn nâng

quá trình thực hiện, có điểm khởi đầu nhưng không có

cao năng lực 100% cán bộ cấp tỉnh/huyện tham gia trực

điểm kết thúc... Gắn sao đánh giá chất lượng sản phẩm

tiếp triển khai Chương trình OCOP về nghiệp vụ quản lý,

phải là gắn sao trong lòng dân”.

điều hành Chương trình; tập huấn chuyên môn quản lý

Mục tiêu của Chương trình: i) Tiêu chuẩn hóa ít nhất
50% sản phẩm hiện có của các địa phương (khoảng 2.400

kinh doanh sản xuất cho khoảng 1.200 cản bộ quản lý nhà
nước (cấp tỉnh/huyện) thực hiện Chương trình”.

sản phẩm), triển khai thực hiện từ 8 - 10 làng (bản) văn

Nội dung và nhiệm vụ trọng tâm: i) Triển khai thực

hóa du lịch. Tập chung vào đa dạng chế biến sâu các sản

hiện Chương trình theo nguyên tắc: “Nhà nước hỗ trợ,

phẩm theo chuỗi giá trị… ii) Củng cố, kiện toàn 100% tổ

hướng dẫn - các cơ sở sản xuất đề xuất trực tiếp thwo

chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã) tham gia chương

nhu cầu và khả năng thực tế”. Ban hành tài liệu hướng dẫn.

trình OCOP (khoảng 3.920 tổ chức). Phát triển mới ít

Tổ chức các cuộc thi đánh giá xếp loại sản phẩm OCOP cấp

nhất 500 tổ chức kinh tế (doanh nghiệp và HTX) tham

huyện, tỉnh và cấp Quốc gia. ii) Tập chung chuẩn hóa vá

gia Chương trình OCOP. iii) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ

phát triển sản phẩm OCOP: Rà soát, đánh giá tiêu chuẩn

liệu sản phẩm OCOP cấp Quốc gia hỗ trợ tích cực công tác

chất lượng các sản phẩm hiện có (theo 6 nhóm sản phẩm
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chính). Khuyến khích, thu hút, hỗ trợ các tổ chức kinh tế
phát triển sản phẩm mới và đa dạng hóa sản phẩm. iii)
Xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản
phẩm. iv) Đào tạo, tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực. v) Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất
- kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ OCOP. vi) Triển khai
các dự án thành phần: a, Cấp Quốc gia: Chỉ đạo, xây dựng
phê duyệt và triển khai các dự án, gồm: Dự án phát triển
thương hiệu sản phẩm Chương trình OCOP; Dự án làng/
bản Văn hóa du lịch; Dự án vùng sản xuất, dịch vụ nông
thôn trọng điểm Quốc gia; Dự án trung tâm thiết kế sáng
tạo sản phẩm OCOP Quốc gia; b, Cấp tỉnh: Mỗi tỉnh, thành

Vải thiều, Lục Ngạn, Bắc Giang

phố lựa chọn trọng điểm sản phẩm có lợi thế để xây dựng,

tế của địa phương… (Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát

triển khai theo lộ trình phù hợp các dự án sản xuất, dịch vụ

biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình mỗi xã

mang tính liên vùng, liên huyện căn cứ theo điều kiện thực

một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam:
“Cần bám sát quan điểm, mục tiêu của Chương trình
OCOP và thực tế tại địa phương, xác định rõ nội dung,
nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để triển khai thực
hiện Chương trình. Chủ động, quyết tâm và phối hợp
thường xuyên, thống nhất giữa các Bộ, ngành, địa
phương và các cơ quan liên quan trong quá trình tổ
chức thực hiện.”
(Thứ trưởng Trần Thanh Nam phát biểu công bố Quyết định số
490/ QĐ-TTg, ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Dự
thảo Kế hoạch triển khai chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020).

Sản phẩm thổ cẩm của đồng bảo xã Glar,
huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

Làng hoa Đông Cương, Thanh Hóa

Làng Gốm sành Lò Chum, Thanh Hóa
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ĐẾN NĂM 2020, XÂY DỰNG NTM TẠI CÁC THÔN, BẢN KHÓ KHĂN

CẦN ĐƯỢC TRIỂN KHAI TRÊN TOÀN QUỐC

M

ục tiêu chung của
Đề án nhằm góp
phần hoàn thành
mục tiêu phấn đấu
cả nước không còn
xã dưới 05 tiêu chí và trực tiếp cải
thiện, nâng cao chất lượng cuộc
sống vật chất, tinh thần cho người
dân tại các thôn của các xã khó khăn
khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi
ngang ven biển và hải đảo.
Mục tiêu cụ thể, tại các xã thuộc
phạm vi đề án, tỷ lệ hộ nghèo bình
quân hàng năm giảm ít nhất 5% (theo
chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp
dụng cho giai đoạn 2016 - 2020);
đến năm 2020, thu nhập của người
dân tại các xã thuộc phạm vi Đề án
tăng ít nhất từ 1,6 đến 1,8 lần so với
năm 2015.
Các thôn đạt được các mục
tiêu sau: Có mô hình sản xuất, kinh
doanh hiệu quả gắn với liên kết vùng
nguyên liệu hoặc mô hình phát triển
làng văn hóa du lịch cộng đồng, mô
hình mỗi làng một sản phẩm; cơ bản
hoàn thành một số công trình hạ tầng
thiết yếu cấp thôn phục vụ sản xuất
và sinh hoạt của người dân (điện,
nước sinh hoạt và hạ tầng phục vụ
sản xuất); phấn đấu 50% thôn trong
phạm vi Đề án được công nhận hoàn
thành tiêu chí nông thôn mới cấp thôn
do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Quyết định số 1385/QĐTTg ngày 21/10/2018
của Thủ tướng Chính
phủ ban hành, phê duyệt
Đề án hỗ trợ thôn, bản,
ấp của các xã đặc biệt
khó khăn khu vực biên
giới, vùng núi, vùng bãi
ngang ven biển và hải
đảo xây dựng nông thôn
mới và giảm nghèo bền
vững giai đoạn 2018 2020.
hướng của Chương trình mỗi xã một
sản phẩm hoặc mô hình phát triển du
lịch cộng đồng; thu nhập bình quân
đầu người tăng từ 1,6 đến 1,8 lần so
với năm 2015...
Cả nước có 363 xã đặc biệt khó
khăn đạt dưới 10 tiêu chí NTM
Sau 8 năm triển khai xây dựng
nông thôn mới, bộ mặt nông thôn
khởi sắc rõ rệt, hạ tầng kinh tế - xã
hội được cải thiện, nhiều mô hình sản
xuất mới đem lại thu nhập cao, đời
sống nhân dân nông thôn được cải
thiện.
Đến tháng 7/2018, cả nước có

3.370 xã (chiếm 37,76% tổng số
xã của cả nước) được công nhận đạt
chuẩn xã nông thôn mới, có 53 đơn
vị cấp huyện được Thủ tướng Chính
phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Tuy nhiên, hiện nay, cả nước còn
46 tỉnh với tổng số 2.139 xã đặc biệt
khó khăn, trong đó có nhiều tỉnh có
trên 100 xã đặc biệt khó khăn (Hà
Giang: 136 xã, Cao Bằng: 136 xã,
Lạng Sơn: 136 xã, Sơn La: 118 xã,
Điện Biên: 136 xã, Lào Cai: 104 xã,
Thanh Hóa: 100 xã).
Trong đó, cả nước vẫn còn 1.922
xã đạt dưới 10 tiêu chí, trong số này
có khoảng 363 xã đặc biệt khó khăn
thuộc khu vực biên giới, vùng bãi
ngang ven biển và hải đảo đạt dưới
10 tiêu chí. Có 103 xã đạt dưới 05
tiêu chí (tập trung ở Điện Biên, Cao
Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ngãi…).
Những tiêu chí chưa đạt hầu hết là
những tiêu chí quan trọng phản ánh
thực trạng cơ sở hạ tầng thiết yếu,
chất lượng sống của người dân nông
thôn, như: giao thông, điện, trường
học, trạm y tế, công trình nước sạch,
thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Trần Thanh

Khung tiêu chí nông thôn mới cấp
thôn thuộc phạm vi Đề án như sau: Về
nhóm tiêu chí về tổ chức cộng đồng:
Có Ban phát triển thôn hoạt động
theo quy chế do cộng đồng bầu và
được Ủy ban nhân dân xã công nhận;
có quy ước, hương ước thôn, được đại
đa số (khoảng 95%) người dân thông
qua và cam kết thực hiện...
Đối với nhóm tiêu chí thực hiện
các hoạt động phát triển thôn: Có
mô hình sản xuất, kinh doanh tập
trung, hiệu quả, gắn với liên kết
vùng nguyên liệu của thôn theo định
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Nam, mặc dù được ngân sách trung
ương ưu tiên bố trí, nhưng đầu tư
trong xây dựng nông thôn mới tại các
xã vùng sâu, vùng xa vẫn còn nặng
tính phân bổ bình quân, dàn đều, hầu
hết tập trung vào các công trình cấp
xã nhưng do thiếu vốn nên các công
trình đầu tư manh mún, thiếu hiệu
quả. Nhiều công trình dở dang nên
không thể đưa vào sử dụng và phục
vụ nhu cầu của người dân. Nhiều thôn,
bản khó khăn, hẻo lánh vùng xa, vùng
cao hầu như chưa được hưởng lợi từ
chương trình xây dựng nông thôn mới.
Chính vì vậy, thu nhập của người
dân còn rất thấp (nhiều xã đạt bình
quân 7-8 triệu đồng/người/năm, chỉ
bằng 1/4 bình quân cả nước), thiếu
mô hình sản xuất bền vững, chưa
phát huy được nội lực và điều kiện
đặc thù tại chỗ, thiếu tính kết nối
thành các vùng nguyên liệu sản xuất
theo chuỗi.
Đầu tư cho các thôn, bản, ấp đạt
tiêu chí NTM thay vì hình thành các
xã NTM
Do vậy, xây dựng nông thôn mới
tại các thôn, bản, ấp là cách thức tiếp
cận mới, sáng tạo trong bối cảnh
nguồn lực đầu tư còn hạn chế mà địa
bàn các xã vùng sâu, vùng xa trải
rộng, lại có địa hình chia cắt, phức tạp.
Cụ thể: thay vì tập trung đầu tư
để hình thành các xã nông thôn mới
ở vùng cao, các địa phương trên đã
chuyển hướng đầu tư cho các thôn,
bản, ấp đạt các tiêu chí cơ bản của
nông thôn mới, trực tiếp tác động tới
sinh hoạt, đời sống của từng hộ gia
đình ở các bản, ấp.
Theo báo cáo tại Hội nghị, Thanh
Hoá là tỉnh đầu tiên của cả nước xây
dựng thôn, bản nông thôn mới cách
đây 5 năm và đã ban hành bộ tiêu chí
của tỉnh cho riêng mô hình này.
Tương tự Thanh Hoá, các tỉnh còn
lại, như: Nghệ An, Thái Nguyên, Hà
Giang, Lào Cai… cũng đã bắt đầu ban
hành các tiêu chí về thôn, bản nông
thôn mới và chủ động triển khai nhiều
giải pháp quan trọng về tín dụng để
khơi dậy nguồn lực đầu tư hạ tầng,

sản xuất, kinh doanh phù hợp với
điều kiện dân cư, địa hình của vùng
sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
“Xây dựng nông thôn mới luôn
phải có sức sống mới dựa vào tư duy
mới, cách làm mới. Trong giai đoạn
này sự chỉ đạo của Trung ương là
quan trọng nhưng sự sáng tạo của
người dân, cộng đồng là quyết định
cho thành công của chương trình“,
Phó Thủ tướng nói.
Trưởng Ban Chỉ đạo dẫn chứng đã
có nhiều cách làm sáng tạo trong xây
dựng nông thôn mới mới như nông
thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển
du lịch trải nghiệm, chương trình mỗi
xã một sản phẩm và đã thành công
ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Nam
Định..., góp phần thay đổi đời sống
vật chất, tinh thần của người dân khu
vực nông thôn ở các tỉnh này.
Về bộ tiêu chí xã nông thôn mới
nói chung, Phó Thủ tướng khẳng
định Chính phủ và người dân không
thể thu xếp đủ nguồn lực để nhanh
chóng xây dựng các xã ở khu vực biên
giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoàn
thành 19 tiêu chí vì dân cư phân tán,
địa hình trải dài, chia cắt.
Lấy ví dụ ở tỉnh Điện Biên, Phó
Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bí thư
Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Văn Sơn tính
toán rằng nếu để hơn 100 xã còn lại
đạt chuẩn nông thôn mới thì cần phải
đầu tư tới hơn 20.000 tỷ đồng (trung
bình đầu tư 200 tỷ đồng/xã) - con số
mà ngân sách và sự ủng hộ của xã hội
không thể đáp ứng nổi trong ngắn
hạn.
“Khi đời sống cư dân nông thôn ở
đồng bằng ngày một thay đổi mà đời
sống của bà con ở những vùng sâu,
địa bàn “phên dậu” của Tổ quốc vẫn
còn nhiều khó khăn thì không thể để
như vậy được”, Trưởng Ban Chỉ đạo
bày tỏ.
Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng
quán triệt tới Hội nghị việc triển khai
dựng “Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp
thuộc các xã khó khăn khu vực biên
giới, vùng bãi ngang ven biển và hải
đảo xây dựng nông thôn mới gắn

với giảm nghèo bền vững giai đoạn
2018-2020” trong thời gian tới song
song với việc triển khai xây dựng
nông thôn mới kiểu mẫu.
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh
không chỉ có 35 địa phương trong
phạm vi Đề án triển khai thực hiện mà
các địa phương khác có địa bàn khó
khăn dưới 10 tiêu chí cũng cần chủ
động rà soát, thực hiện theo phương
châm khơi dậy tính chủ động của
người dân, cộng đồng ở thôn, bản, ấp.
Để tăng cường nguồn lực thực
hiện chương trình, Phó Thủ tướng đề
nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
và các tổ chức tín dụng chính sách
nghiên cứu, cung cấp dịch vụ tín dụng
phục vụ cho Đề án này, tập trung vào
các tiêu chí phục vụ sản xuất, kết cấu
tầng thiết yếu...
Các bộ, địa phương tiếp tục triển
khai hiệu quả giải pháp về tuyên
truyền, tập huấn để nâng cao năng
lực, kiến thức cho cấp ủy và chính
quyền các cấp, nhất là cán bộ, những
người có uy tín trong cộng đồng làm
công tác xây dựng nông thôn mới ở
xã, thôn, bản, ấp.
Trong quá trình hỗ trợ các thôn,
bản, ấp xây dựng nông thôn mới, Phó
Thủ tướng đề nghị các địa phương
phải chú trọng phát huy vai trò của
cộng đồng dân cư; để cộng đồng dân
cư tự bàn bạc, thống nhất lựa chọn
các công trình, nội dung thực hiện
thiết thực, phục vụ trực tiếp cho đời
sống sinh hoạt và sản xuất của người
dân gắn với các chương trình ứng
dụng khoa học kỹ thuật, mỗi xã một
sản phẩm.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành
liên quan khẩn trương hoàn thiện Dự
thảo Đề án để trình Thủ tướng Chính
phủ xem xét, quyết định trong quý
III/2018.
Văn phòng điều phối nông thôn
mới các địa phương tham mưu cho
lãnh đạo địa phương ban hành ngay
trong năm nay kế hoạch triển khai
Đề án để đạt các mục tiêu chung vào
năm 2020./.
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Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:
“Xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng to lớn, lâu dài, thể hiện sự quan
tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo tiền
đề vững chắc cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, đòi hỏi sự ủng hộ, vào cuộc tích cực
của toàn xã hội.
Do vậy tập trung hỗ trợ cho các thôn, bản, ấp của các xã khó khăn XDNTM và
giảm nghèo bền vững là một chính sách quan trọng, giúp nâng cao điều kiện sống của
người dân ở các khu vực khó khăn, đồng thời, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các
vùng, miền, tạo nên kết quả xây dựng NTM đồng đều hơn của các địa phương”.
(Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị triển khai đề án Xây dựng nông thôn
mới cấp thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững tại Điện Biên)

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam:
“Mặc dù được ngân sách Trung ương ưu tiên bố trí nhưng đầu tư trong xây dựng
nông thôn mới tại các xã vùng sâu, vùng xa vẫn còn nặng tính phân bổ bình quân,
dàn đều, hầu hết tập trung vào các công trình cấp xã nhưng do thiếu vốn nên các công
trình đầu tư manh mún, thiếu hiệu quả. Nhiều công trình dở dang nên không thể đưa
vào sử dụng và phục vụ nhu cầu của người dân. Nhiều thôn, bản khó khăn, hẻo lánh
vùng xa, vùng cao hầu như chưa được hưởng lợi từ Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới...
Xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản, ấp là cách thức tiếp cận mới, sáng tạo
trong bối cảnh nguồn lực đầu tư còn hạn chế mà địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa trải
rộng, lại có địa hình chia cắt phức tạp... Thay vì tập trung đầu tư để hình thành các
xã nông thôn mới ở vùng cao, các địa phương nên chuyển hướng đầu tư cho các thôn,
bản, ấp đạt các tiêu chí cơ bản của nông thôn mới, trực tiếp tác động tới sinh hoạt, đời
sống của từng hộ gia đình ở các bản, ấp.”
(Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại Hội nghị triển khai đề án Xây dựng
nông thôn mới cấp thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững tại Điện Biên).
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KẾT QUẢ HƠN 1 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VỀ HOÀN THIỆN, NHÂN RỘNG MÔ HÌNH BVMT
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI CÁC XÃ KHÓ KHĂN, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO
THEO HƯỚNG XÃ HỘI HÓA, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
Thủ tướng Chính phủ đã
ký ban hành Quyết định số
712/QĐ-TTg phê duyệt đề
án thí điểm hoàn thiện và
nhân rộng mô hình bảo vệ
môi trường trong xây dựng
nông thôn mới tại các xã
khó khăn, biên giới, hải đảo
theo hướng xã hội hóa, giai
đoạn 2017 - 2020. Sau hơn
1 năm triển khai thực hiện,
nhiều mô hình thí điểm đã
đạt được các kết quả tích
cực, đang ghi nhận.

I. KẾT QUẢ HƠN 1 NĂM THỰC
HIỆN ĐỀ ÁN 712
1. Đối với mô hình cung cấp
nước sạch
- Dự án xây dựng mô hình cấp
nước uống cho trường học, trạm y tế
tại các xã đảo đã được phê duyệt chủ
trương đầu tư (Quyêt định số 4275/
QĐ-BNN-VPĐP ngày 30/10/2018
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
PTNT) trên cơ sở kết quả điều tra
thực tế và sự đồng thuận của các địa
phương; ý kiến thẩm định của Bộ Tài
chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là
cơ sở quan trọng để các địa phương
triển khai xây dựng báo cáo tiền khả
thi và bố trí kinh phí thực hiện Dự án
trong năm 2019.
- Một số dự án đang trong giai
đoạn thẩm định để thực hiện như:
Dự án cấp nước sạch tập trung cho
5 xã vùng Năm Nam của huyện Nam
Đàn, tỉnh Nghệ An; Dự án mô hình hệ
thống cấp nước sạch tập trung buôn
Ma Giai, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa,

tỉnh Gia Lai… Một số công trình xã hội

đề nghị các địa phương lập dự án đầu

hóa cấp nước nông thôn đang được

tư và triển khai thực hiện các mô hình

triển khai tại một số địa phương như:

thu gom và xử lý CTR sinh hoạt nông

Sơn La đã đầu tư được 7 công trình,

thôn quy mô cấp huyện trở lên (như

Thái Nguyên 1 công trình, Lào Cai 1

huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh, huyện Cẩm

trình. Ngoài ra, các tỉnh Bình Dương

Giàng - Hải Dương; huyện Vĩnh Cửu -

và Bình Phước, Thanh Hóa, Lâm

Đồng Nai…); nhiều mô hình thu gom

Đồng… cũng đã có những chính sách

và vận chuyển CTR sinh hoạt từ các

tích cực để huy động xã hội hóa cung

hộ gia đình, khu dân cư ra địa điểm

cấp nước sạch.

tập kết đã được xây dựng và hoạt

2. Đối với mô hình thu gom và
xử lý chất thải rắn quy mô liên xã
- Có 9 tỉnh đăng ký thực hiện,

động hiệu quả.
3. Đối với mô hình thu gom và
xử lý chất thải chăn nuôi

trong đó có 4 tỉnh đã có đề xuất cụ

Có 3 tỉnh đề xuất thực hiện mô

thể địa bàn, quy mô của Dự án. Hiện

hình thu gom và xử lý chất thải chăn

nay, dự án Mô hình Khu xử lý chất

nuôi có hỗ trợ kinh phí từ ngân sách

thải rắn quy mô liên xã, huyện Yên

trung ương, gồm: Hòa Bình (mô hình

Thủy, tỉnh Hòa Bình đã hoàn thiện hồ

xử lý chẩt thải chăn nuôi cho 900 lợn

sơ thẩm định nội bộ, Bộ NN&PTNT đã

nái tại thôn Dẻ Cau, xã Hợp Thành,

tổ chức họp Tổ công tác liên ngành

huyện Lương Sơn), Hà Tĩnh (mô hình

để góp ý cho nội dung dự án, làm

tại xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2, huyện

cơ sở hoàn thiện và phê duyệt chủ

Hương Sơn), Đăk Nông (mô hình

trương đầu tư thực hiện. Đối với các

xử lý chất thải chăn nuôi 2.000m3/

dự án khác, Văn phòng Điều phối NTM

ngày). Hiện nay, các địa phương đang

Trung ương đã có văn bản đôn đốc,

rà soát và nghiên cứu để lập dự án,
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làm cơ sở để bố trí kinh phí từ doanh
nghiệp và Nhà nước để thực hiện.
Thực tế cho thấy, nhiều cơ sở chăn
nuôi đã tích cực, chủ động đầu tư mô
hình thu gom và xử lý chất thải chăn
nuôi với sự hỗ trợ một phần của ngân
sách Nhà nước với các loại hình như
đầu tư máy tách phân, máy ép phân,
máy phát điện sinh học, hệ thống tưới
bằng nước thải sau biogas…
4. Đối với mô hình thu gom và
xử lý bao gói thuốc BTVT
Trong số 4 tỉnh có đăng ký thực
hiện mô hình thu gom và xử lý bao
gói thuốc BTVT, hiện nay mới có tỉnh
Lâm Đồng có đề xuất dự án thực
hiện. Trong đó, Dự án xây dựng mô
hình thu gom và xử lý bao gói thuốc
BTVT sau sử dụng được triển khai
thực hiện tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc;
hiện nay, chủ đầu tư đang hoàn thiện
hồ sơ để thẩm định và phê duyệt chủ
trương đầu tư theo hướng dẫn của Bộ
NN&PTNT. Việc thu gom và xử lý bao
gồm thuốc BTVT cũng bắt đầu được
quan tâm, chú trọng tại nhiều địa
phương. Khó khăn hiện nay của các
địa phương là bên cạnh chi phí đầu tư
ban đầu cho hệ thống xử lý là rất lớn,
phải xử lý tương tự như với chất thải
nguy hại thì kinh phí để duy trì, vận
hành thường xuyên cũng chiếm một
phần không nhỏ. Nhiều địa phương
đã tính toán, hoàn thiện hạng mục
xử lý đối với hệ thống xử lý chất thải
nguy hại đã có để giảm chi phí đầu tư
ban đầu và huy động sự vào cuộc của
doanh nghiệp.
5. Đối với mô hình tuyên truyền
bảo vệ môi trường
- Đã tổ chức biên soạn khung nội
dung tài liệu phục vụ cho đội ngũ
tuyên truyền viên bảo vệ môi trường
cấp xã. Đây là cơ sở để hướng dẫn các
địa phương, các tổ chức chính trị - xã
hội triển khai mô hình tuyên truyền
viên BTVT cấp xã. Trên cơ sở khung
tài liệu này, các tổ chức hội, đoàn thể
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Lò đốt rác thải tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

đã cụ thể hóa thành các tài liệu tập
huấn, tài liệu truyền thông phù hợp
với đặc thù đối tượng để triển khai.
- Các tổ chức Hội, đoàn thể tham
gia thực hiện đã chủ động triển khai
các nội dung được phân công gồm: rà
soát lại kế hoạch triển khai thực hiện
trong năm 2018; biên soạn tài liệu để
tập huấn tuyên truyền viên phfu hợp
với đặc thù của mỗi tổ chức; rà soát
lại các địa phương dự kiến triển khai
mô hình tuyên truyền viên BVMT
cấp xã phù hợp với các địa phương dự
kiến triển khai các mô hình thí điểm;
lựa chọn các tuyên truyền viên đáp
ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng để
tập huấn và triển khai mô hình; triển
khai các nội dung liên quan khác. Nhìn
chung, nội dung thực hiện của các
tổ chức chính trị - xã hội bám sát kế
hoạch đề ra, tuy nhiên, do phụ thuộc
vào tiến độ cấp kinh phí nên tiến độ
còn chậm so với kế hoạch.
II. LỒNG GHÉP THỰC HIỆN CÁC
MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM VÀO CHƯƠNG
TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC
VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
- Một trong những giải pháp đề
ra trogn Đề án 712 là lồng ghép
việc triển khai xây dựng các mô hình
trong Đề án với các đề tài dự án khoa
học công nghệ trong Chương trình
khoa học và công nghệ phục vụ xây

dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 2020. Đến nay, đã có một số đề tài, ự
án được xem xét lồng ghép nội dung
thực hiện như nghiên cứu và xây
dựng 2 mô hình cấp nước sinh hoạt
cho các vùng ô nhiễm đặc thù tại
Bình Thuận và Trà Vinh; cải tạo, nâng
cấp 4 hồ treo cấp nước tại Hà Giang;
hỗ trợ hoàn thiện các mô hình xử lý
chất thải chăn nuôi bằng công nghệ
đệm lót sinh học, xử lý bằng màng lọc
biogill tại Trang trại Trang Linh, Bà
Rịa - Vũng Tàu, thí điểm 4 mô hình
xử lý chất thải sinh hoạt và chăn nuôi
quy mô vừa và nhỏ phù hợp với đặc
thù của vùng Bắc Trung Bộ…
- Ngoài ra, một số đề tài, dự án
liên quan đến việc thu gom, xử lý chất
thải rắn sinh hoạt, cấp nước sạch cho
các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo;
thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo
vệ thực vật khác đang được tổng hợp
để có kế hoạch triển khai thực hiện
trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, các địa phương cũng
tích cực, chủ động bố trí kinh phí từ
ngân sách địa phương để thực hiện
các đề tài, dự án quy mô cấp tỉnh, cấp
cơ sở để triển khai các nội dung liên
quan đến đề án 712, đặc biệt là việc
tìm kiếm các giải pháp để xử lý chất
thải rắn sinh hoạt nông thôn, xử lý
chất thải chăn nuôi…
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Nhìn chung, các đơn vị được phân
công thực hiện đã khẩn trương tích
cực triển khai đề án 712 trong hơn 1
năm qua. Các nội dung cơ bản đều đã
được triển khai thực hiện và bước đầu
có những kết quả nhất định, Việc rà
soát, khảo sát, đánh giá mô hình hiện
có thực hiện bám sát kế hoạch đã đề
ra theo Quyết định số 2986/QĐ-TTg
và kế hoạch thực hiện năm 2018. Tuy
nhiên, tiến độ triển khai các mô hình
thí điểm trong khuôn khổ đề án 712
còn rất chậm.
Với việc ban hành và triển khai
thực hiện đề án 712 đã huy động sự
quan tâm vào cuộc của các Bộ, ngành
trung ương, các tổ chức chính trị - xã
hội; các địa phương và sự hưởng ứng
của các doanh nghiệp dịch vụ môi
trường. Ngoài ra, còn có sự quan tâm
của các tổ chức quốc tế, các tổ chức
phi chính phủ, các cơ quan nghiên cứu
và chuyên gia về môi trường.
Đã gắn kết thực hiện đề án 712
với thực hiện tiêu chí môi trường
trong xây dựng nông thôn mới, là
một trong những nội dung trọng
tâm, nâng cao chất lượng trong xây
dựng nông thôn mới, ngoài ra, còn
lồng ghép nộ dung liên quan đến đề
án với xây dựng và phát triển sản
xuất, nâng cao thu nhập của người
dân, lồng ghép vào các nội dung phát
triển mỗi xã một sản phẩm, phát triển
nông nghiệp hữu cơ và phát triển du
lịch sinh thái…
Huy động được nhiều nguồn lực
khác nhau để triển khai đề án 712.
Các doanh nghiệp trong nước và nước
ngoài như tập đoàn T-Tech, Công ty
Tân Thiên Phú… đã từng bước có các
dự án đầu tư tại nhiều địa phương;
điều chỉnh công nghệ, quy mô cho
phù hợp với đặc thù nông thôn, vùng
khó khăn… Ngoài ra, còn huy động
nguồn lực từ chương trình khoa học
và công nghệ phục vụ xây dựng nông
thôn mới, huy động hợp tác quốc tế
trong lĩnh vực này.

Bước đầu đánh giá được thực
trạng và đề xuất định hướng triển
khai thực hiện trong thời gian tới đối
với các vấn đề môi trường nông thôn
như: cung cấp nước sạch, xử lý chất
thải rắn, xử lý chất thải chăn nuôi,
xử lý bao gói thuốc BVTV sau khi sử
dụng… Đồng thời, bắt đầu triển khai
được một số mô hình thí điểm trong
phạm vi đề án.
Đã từng bước đánh giá các cơ
chế, chính sách hiện hành, phát hiện
những vấn đề cần điều chỉnh về chính
sách đối với huy động nguồn lực cho
cung cấp nước sạch, xử lý chất thải
sinh hoạt, và có các điều chỉnh kịp
thời đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ
đã ban hành được định mức tối đa cho
vay để xây dựng, hoàn thiện công
trình cấp nước cho các hộ gia đình.
III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC
HIỆN ĐỀ ÁN 712 TRONG NĂM 2019
1. Về khảo sát, rà soát, đánh giá
các mô hình hiện có
Trong năm 2019, việc đánh giá
các mô hình hiện có không trải theo
chiều rộng mà đi sâu vào đánh giá
từng mô hình cụ thể để kiến nghị các
cơ chế, chính sách phù hợp. Cụ thể:
- Đối với mô hình cung cấp nước
sạch, tập trung vào việc đánh giá
hiệu quả cơ chế vận hành các mô
hình tiêu biểu theo từng nhóm địa
bàn khác nhau như đồng bằng, trung
du và vùng khó khăn để đề xuất các
giải pháp cụ thể đối với từng khu vực.
Ở vùng đồng bằng có điều kiện thuận
lợi, cần rà soát lại các cơ chế thỏa
thuận mức giá nước sạch giữa doanh
nghiệp cung cấp và người dân, ở vùng
đang phát triển, bước đầu huy động
sự tham gia của các doanh nghiệp
đòi hỏi những chính sách ưu đãi nào
cho phù hợp; ở vùng khó khăn đòi hỏi
nguồn lực nhà nước đầu tư ở mức độ
nào, cơ chế quản lý công trình nào là
phù hợp với từng khu vực…

- Đối với mô hình thu gom và xử lý
chất thải rắn, tập trung rà soát, đánh
giá đối với các mô hình công nghệ cụ
thể theo các quy mô khác nhau để có
kiến nghị áp dụng cụ thể, phù hợp với
đặc thù từng vùng miền, đánh giá các
cơ chế chính sách hiện có để ưu đãi,
hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào xử lý
chất thải rắn cũng như các khó khăn,
vướng mắc trong quá trình đầu tư để
kiến nghị giải pháp phù hợp, đánh giá
những mô hình tổ, đội thu gom rác
thải hoạt động hiệu quả và bền vững
để kiến nghị nhân rộng.
- Đối với mô hình xử lý chất thải
chăn nuôi, tập trung đánh giá những
mô hình cụ thể đối với từng phương
pháp xử lý khác nhau biogas, ép phân,
đệm lót sinh học, các khó khăn vướng
mắc trong việc tái sử dụng chất thải
chăn nuôi cho các mục đích khác
nhau, định hướng giải pháp cho từng
mục đích tái sử dụng cụ thể.
- Đối với mô hình thu gom và xử
lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật, sẽ
đánh giá cụ thể cơ sở huy động nguồn
lực để xử lý của một vài địa phương
đã thực hiện để đề xuất nhân rộng.
- Tiếp tục đánh giá các mô hình
tuyên truyền BTMT hiện có, đề xuất
các hình thức, nội dung, chủ đề tuyên
truyền gắn với từng mô hình BTMT
cụ thể, phát huy vai trò của tổ chức
đoàn thể các cấp đối với các mô hình
tuyên truyền.
2. Về xây dựng các mô hình thí
điểm
Tiếp tục đôn đốc các địa phương
khẩn trương hoàn thiện nội dung Dự
án thí điểm thuộc Đề án 712 cụ thể:
- Đôn đốc 8 tỉnh triển khai dự án
xây dựng mô hình cấp nước uống cho
trường học, trạm y tế tại các xã đảo”
khẩn trương lập hồ sơ và phê duyệt
báo cáo tiền khả thi và triển khai thực
hiện dự án.
- Thẩm định và hoàn thiện báo
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cáo chủ trương đầu tư đối với dự án
nước 5 xã vùng Năm Nam của huyện
Nam Đàn, Nghệ An; mô hình KHu xử
lý chất thải rắn quy mô liên xã, huyện
Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
- Đôn đốc các địa phương kêu gọi
doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế
khẩn trương lập hồ sơ dề xuất chủ
trương đầu tư, lập dự án tiền khả thi,
tổ chức thẩm định, phê duyệt và triển
khai thực hiện các dự án theo đúng
quy định, trong đó lưu ý công tác
quản lý, vận hành sau đầu tư các mô
hình cần được đưa vào nội dung của
dự án đầu tư cụ thể, nhằm lựa chọn
được phương thức quản lý và đơn vị
quản lý phù hợp, phát huy tính hiệu
quả cho công trình.
- Tiếp tục triển khai các mô hình
thí điểm có liên quan đến đề án thuộc
Chương trình khoa học và công nghệ
phục vụ xây dựng nông thôn mới.
- Tổ chức kiểm tra thực tế việc
triển khai thực hiện dự án mô hình hệ
thống cấp nước sạch tập trung buôn
Ma Gia, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa,
tỉnh Gia Lai và các mô hình thí điểm
khác được cấp kinh phí triển khai thực

hiện.
- Các tỉnh, thành phố trong cả
nước chủ động xây dựng các mô hình
thí điểm trên địa bàn tỉnh theo cơ chế
hỗ trợ của Đề án 712 để nhân rộng
các mô hình BTMT hiệu quả, có cơ
chế khuyến khích, ưu đãi đối với các
doanh nghiệp đầu tư để thực hiện các
mô hình trong phạm vi đề án.
3. Về việc triển khai mô hình
tuyên truyền viên VTMT cấp xã

- Tổ chức Hội thi tuyên truyền
viên BBMT giỏi ở các tổ chức Hội,
đoàn thể.
4. Về xây dựng cơ chế, chính
sách xã hội hóa BVMT nông thôn
Trên cơ sở các định hướng giải
pháp đối với từng mô hình cụ thể, rà
soát lại các cơ chế, chính sách hiện có
có liên quan để nghiên cứu và đề xuất
xây dựng các cơ chế, chính sách xã
hội hóa BVMT nông thôn, xây dựng

- Kiểm tra thực tế việc triển khai
mô hình tuyên truyền viên BTMT cấp
xã tại một số tỉnh đã triển khai để
đánh giá kết quả thực hiện thực tế
và đề xuất cơ chế, chính sách, cách
thức tuyên truyền nâng cao hiệu quả
truyền thông đối với những mô hình
tuyên truyền viên bảo vệ môi trường
cấp xã hiện có.

các hướng dẫn kỹ thuật để quản lý,

- Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn
đối với việc chi trả phụ cấp cho cán bộ
tuyên truyền viên BVMT cấp xã để
đảm bảo duy trì mô hình.

chất thải nguy hại trong xử lý bao gói

- Tăng cường chia sẻ thông tin,
tài liệu và kinh nghiệm để tăng cường
hiệu quả thực hiện các mô hình.

áp dụng ở các khu vực nông thôn để

duy trì vận hành các mô hình thí
điểm trong năm 2019 trong đó tập
trung vào các chính sách huy động
nguồn lực cho mô hình cấp nước khu
vực khó khăn, chính sách ưu đãi đối
với việc thu gom và xử lý chất thải
rắn sinh hoạt, cơ chế phối hợp giữa
chính quyền và doanh nghiệp xử lý
thuốc BVTV…
Xây dựng hướng dẫn về công
nghệ xử lý chất thải nên khuyến khích
giới thiệu cho các địa phương, làm cơ
sở để thực hiện các mô hình thí điểm.

Môi trường nông thôn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
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XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI BỀN VỮNG
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Người dân chủ động phòng
ngừa kịp thời sẽ từng bước
giảm thiểu tác động của
biến đổi khí hậu, hướng tới
xây dựng nông thôn mới đi
vào chiều sâu, thiết thực.

V

iệt Nam là một trong
những quốc gia chịu ảnh
hưởng lớn nhất của biến
đổi khí hậu, trong đó sản
xuất nông nghiệp là lĩnh
vực chịu tác động nặng nề nhất. Mỗi
năm, Việt Nam hứng chịu hơn 10 cơn
bão, tàn phá sản suất nông nghiệp và
nông thôn rất nặng nề. Ngoài ra, tình
trạng hạn hán kéo dài, làm giảm năng
suất cây trồng, ảnh hưởng nghiêm
trọng tới sản xuất, kinh doanh của
người dân. Vì vậy, xây dựng nông
thôn mới bền vững nhằm thích ứng
với biến đổi khí hậu và phòng, chống
thiên tai là một yêu cầu cấp thiết đặt
ra cho ngành nông nghiệp và phát
triển nông thôn cùng chính quyền
các cấp.
Việc xây dựng nông thôn mới
bền vững nhằm thích ứng với biến
đổi khí hậu và phòng, chống thiên
tai trong giai đoạn trước mắt và lâu
dài cần tập trung vào một số việc
làm cụ thể. Đó là quy hoạch nông
thôn mới cần tính đến nội dung thích
ứng với biến đổi khí hậu và phòng,
chống thiên tai; rà soát và tổ chức
tốt nội dung đảm bảo đủ điều kiện
đáp ứng yêu cầu dân sinh và quy
hoạch về phòng, chống thiên tai tại
chỗ; lồng ghép các nội dung về thích
ứng với biến đổi khí hậu và phòng,
chống thiên tai vào các tiêu chí, chỉ
tiêu trong xây dựng nông thôn mới;
xây dựng và nhân rộng các mô hình

Ứng dụng công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu cho ngành nông nghiệp

Ngày 11/10/2018, tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên
Bái, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối
hợp với Tổng cục Phòng chống thiên tai, Tổ chức Lương
thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Ban Chỉ đạo
các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái tổ chức
hội thảo “Xây dựng nông thôn mới bền vững nhằm từng
bước thích ứng với biến đổi khí hậu và chủ động phòng,
chống thiên tai ở khu vực trung du, miền núi phía Bắc”.
Tham dự hội thảo có đại diện 14 tỉnh miền núi phía
Bắc, một số cục, vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, các cơ quan nghiên cứu trong nước, tổ chức
quốc tế và một số chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh
vực phòng, chống thiên tai.
Tại hội thảo, các nhà khoa học và chuyên gia cũng đã
thảo luận, đưa ra các ý kiến tập trung vào tác động của
biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và phát triển
nông thôn; rủi ro thiên tai tại các địa phương và các giải
pháp phòng chống hiệu quả; những giải pháp trọng tâm
để sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu;
tác động của thiên tai và công tác phòng chống thiên
tai gắn với xây dựng nông thôn mới ở các địa phương...  
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làng, xã thích ứng với biến đổi khí
hậu và phòng, chống thiên tai; phát
triển dịch vụ thời tiết, khí hậu cho
nông nghiệp...
Trong vòng 10 năm trở lại đây, các
khu vực trên cả nước đã hứng chịu hầu
hết các loại hình thiên tai (trừ sóng
thần), gây tổn thất nặng nề về người,
tài sản, cơ sở hạ tầng và tác động
xấu tới môi trường sống, sản xuất,
kinh doanh của người dân, nhất là khu
vực nông nghiệp, nông thôn. Mỗi năm
thiên tai làm trên 300 người chết và
mất tích; thiệt hại kinh tế trung bình
khoảng trên 17.000 tỷ đồng (tương
đương 876 triệu USD) và có xu thế
ngày càng gia tăng.
Theo đánh giá của Văn phòng Điều

phối nông thôn mới Trung ương, nông
nghiệp là lĩnh vực chịu tác động nặng
nề nhất do biến đổi khí hậu và thiên
tai. Trong bối cảnh Việt Nam là nước
có tỷ lệ lao động nông nghiệp, sống ở
nông thôn cao và là một trong những
quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của
biến đổi khí hậu, thì điều này sẽ ảnh
hưởng, thậm chí kéo lùi những kết quả
và giá trị mà Chương trình Mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới đã
đạt được.
Nhóm giải pháp trọng tâm mà
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới đang xây dựng
là triển khai mô hình chủ động thích
ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống
thiên tai ở cấp cộng đồng, đồng thời
thay đổi mô hình sinh kế, nâng cao

nhận thức của người dân về biến đổi
khí hậu.
Trong quá trình triển khai xây
dựng nông thôn mới, một số địa
phương đã thí điểm như làm trường
học, nhà văn hóa không chỉ thuần túy
là phục vụ cho mục đích giáo dục, văn
hóa, mà còn hỗ trợ người dân khi thiên
tai xảy ra làm nơi trú ngụ an toàn.
Vấn đề là thay đổi nhận thức để
người dân chủ động, coi biến đổi khí
hậu không chỉ là thách thức mà còn là
cơ hội. Đồng thời, nếu người dân chủ
động nắm vững thông tin, chủ động
phòng ngừa kịp thời sẽ từng bước giảm
thiểu tác động của biến đổi khí hậu,
hướng tới xây dựng nông thôn mới đi
vào chiều sâu, thiết thực.

Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Nguyễn Minh Tiến:
“Việc xây dựng nông thôn mới bền vững nhằm thích ứng với
biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong giai đoạn trước
mắt và lâu dài cần tập trung vào một số việc làm cụ thể. Đó là quy
hoạch nông thôn mới cần tính đến nội dung thích ứng với biến đổi
khí hậu và phòng, chống thiên tai; rà soát và tổ chức tốt nội dung
đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và quy hoạch về
phòng, chống thiên tai tại chỗ; lồng ghép các nội dung về thích
ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai vào các tiêu chí,
chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng và nhân rộng các
mô hình làng, xã thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống
thiên tai; phát triển dịch vụ thời tiết, khí hậu cho nông nghiệp...”
(Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Nguyễn Minh Tiến phát
biểu tại Hội thảo “Xây dựng nông thôn mới bền vững nhằm từng bước thích ứng với
biến đổi khí hậu và chủ động phòng, chống thiên tai ở khu vực trung du, miền núi
phía Bắc” tại Yên Bái.)
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH
GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI BỀN VỮNG
1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG
TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG
THÔN MỚI
1.1. Thành tựu
Gần 8 năm quan, mặc dù trong
bối cảnh nền kinh tế đất nước còn
gặp nhiều khó khăn, thách thức,
nhưng cấp ủy, chính quyền các cáp,
cả hệ thống chính trị và nhân dân cả
nước đã chung sức, đồng lòng thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới và đạt
được nhiều kết quả nổi bật, làm cho
bộ mặt nhiều vùng nông thôn khang
trang, xanh, sạch, đẹp hơn; hạ tầng
thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn
hóa, y tế, giáo dục... được quan tâm
đầu tư, nâng cấp, xây dựng; sản xuất
nông nghiệp tiếp tục phát triển, mang
lại hiệu quả kinh tế và thu nhấp cao;
số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống
vật chất và tin thần của người dân
nông thôn từng bước được cải thiện;
hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được
củng cố. Tính đến tháng 8/2018, cả
nước đã có 3.478 xã (38,9%), đạt
chuẩn nông thôn mới; 55 đơn vị cấp
huyện được Thủ tướng Chính phủ
công nhận đạt chuẩn và hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; số
xã dưới 5 tiêu chí là 88 xã (0,99%);
số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã là
14,33 tiêu chí/xã. Đây là kết quả tất
yếu của tinh thần chung sức, đồng
lòng của cả hệ thống chính trị và toàn
xã hội, đúng theo mong muốn của
Thủ tướng Chính phủ khi phát động
phong trào thi đua “Cả nước chung
sức xây dựng nông thôn mới”.
Nhìn nhận một cách khách quan,
có thể khẳng định, Chương trình xây

Phát triển du lịch Củ Chi gắn với nông thôn mới

dựng nông thôn mới gần 8 năm qua,
mặt được, mặt tích cực là nổi bật, góp
phần làm thay đổi căn bản diện mạo
nông thôn cả nước, từng bước làm
giảm khoảng cách giữa nông thôn với
đô thị, thể hiện ở một số điểm sau:

cộng đồng, xác định được vai trò chủ

Thứ nhất, Chương trình xây dựng
nông thôn mới đã làm thay đổi nhận
thức của đa số người dân, lôi cuốn
họ hăng say, nhiệt huyết tham gia
đóng góp sức người, sức của để xây
dựng nông thôn mới. Đặc biệt, từ
chỗ số đông còn tư tưởng trông chờ,
ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước, đã
chuyển sang chủ động, xác định rõ
lợi ích và trách nhiệm của mình với

Ở đây, cần đặc biệt nhấn mạnh đến

thể của cộng đồng tự lựa chọn công
trình, phần việc thiết thực, phù hợp
để xây dựng nông thôn mới tại địa
phương, Nhà nước chỉ đóng vai trò
định hướng, hướng dẫn và hỗ trợ.
sức mạnh của công tác tuyên truyền,
vận động của toàn hệ thống chính trị,
nhất là vai trò đầu tàu cảu Mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội ở các cấp.
Thứ hai, Bộ tiêu chí xã, huyện
nông thôn mới, hệ thống cơ chế,
chính sách để vận hành Chương trình
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xây dựng nông thôn mới đã được hình
thành cơ bản. Nhiều địa phương đã
cụ thể hóa các chính sách của Trung
ương, chủ động ban hành cơ chế,
chính sách phù hợp với điều kiện của
địa phương. Cơ chế trao quyền tự
quyết cho cộng đồng (thôn, xã) đã
phát huy tinh thần năng động, sáng
tạo của các địa phương, sự tham gia
của người dân, tạo nên sức mạnh to
lớn của toàn xã hội thực hiện Chương
trình xây dựng nông thôn mới. Sự hỗ
trợ của Nhà nước tuy hạn chế nhưng
đã được sử dụng có hiệu quả cao, kết
hợp với sự đóng góp lớn của nhân dân.
Ở những địa phương đã đạt chuẩn
nông thôn mới, công tác chỉ đạo nâng
cao chất lượng các tiêu chí được chú
trọng, trong đó, đã có địa phương chủ
động chỉ đạo thí điểm triển khai mô
hình nông thôn mới kiểu mẫu.
Thứ ba, nông thôn mới đã thành
hiện thực. Hệ thống hạ tầng nông
thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay
đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn.
Sản xuất nông nghiệp, hàng hóa
được coi trọng và có chuyển biến;

“Khi du lịch, dịch vụ nông thôn phát triển (đóng góp tới
40% trong tổng thu nhập của cư dân nông thôn) thì sản
xuất nông nghiệp co hẹp lại và đi vào chiều sâu. Hiện nay,
kinh tế nông nghiệp ta chủ yếu phát triển theo chiều rộng,
trong đó, du lịch nông thôn chỉ được coi là công cụ chống
đói nghèo và đa dạng thu nhập cho nông dân. Với nguồn
lực 38% lao động ở nông nghiệp và hơn 60% cư dân nông
thôn, các bộ, ngành, địa phương nhận thức du lịch nông
thôn phải xuất phát từ nguồn lực tự nhiên, con người, văn
hoá,... để tạo ra các sản phẩm du lịch hiệu quả, thu hút du
khách, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững cả về
kinh tế, văn hóa và môi trường.
Điều kiện thành công cho phát triển du lịch ở nông thôn
là 3 yếu tố: Tôn trọng cộng đồng, bản sắc văn hóa và tính
xác thực; kết hợp lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội (bảo vệ
môi trường, ngành nghề truyền thống,..,) và sự tham gia
của cộng đồng khi ra quyết định. Tuy nhiên, không phát
triển du lịch nông thôn tràn lan, đồng thời, phát triển dịch
vụ phụ trợ đễ hỗ trợ cho du lịch, gắn phát triển hạ tầng du
lịch nông thôn với ứng phó biến đổi khí hậu, giảm tải tác
động của thiên tai, bảo vệ môi trường, chú trọng nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực cho cư dân nông thôn,...
(Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội thảo toàn quốc xây
dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch nông thôn tại Lai Châu)

việc ứng dụng công nghệ cao vào sản
xuất nông nghiệp đã được nhiều địa

Thứ năm, cả nước đã hình thành

tại, hạn chế cần phải tập trung khắc

phương chỉ đạo thực hiện; mô hình

bộ máy chỉ đạo và tham mưu giúp

phục, như: Sự quan tâm thực hiện

hợp tác xã kiểu mới đã hình thành ở

việc đồng bộ từ Trung ương tới cơ sở,

Chương trình có nơi, có lúc còn thiếu

hầu khắp các xã, trong đó, nhiều hợp

hoạt động ngày càng chuyên nghiệp,

sâu sát, chưa thường xuyên và chặt

là nòng cốt tổ chức thực hiện Chương

chẽ; nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng

trình xây dựng nông thôn mới hiệu

yêu cầu, công tác chỉ đạo, điều hành

quả, chất lượng. Đội ngũ cán bộ vận

sử dụng vốn của một số địa phương

hành Chương trình xây dựng nông

còn kém hiệu quả, còn trông chờ

thôn mới, đặc biệt là đội ngũ cán bộ

vào nguồn lực của Trung ương; kết

Thứ tư, vai trò của tổ chức Đảng,

cơ sở đã có tiến bộ rõ rệt, nhận thức

quả đạt được trong xây dựng nông

chính quyền, đoàn thể ở các cấp được

đầy đủ hơn và chỉ đạo có hiệu quả

phát huy, dân chủ ở nông thôn được

hơn, nhất là trong việc xây dựng dự

nâng lên về chất. Ở những nơi xây

án, kế hoạch, vận động quần chúng

dựng nông thôn mới thành công, niềm

và tổ chức, thực hiện dự án, thực hành

tin của người dân vào sự lãnh đạo của

dân chủ ở nông thôn.

tác xã đã tham gia vào chuỗi liên kết
phát triển sản xuất, góp phần tích cực
nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống
vật chất và tinh thần của số lượng lớn
dân cư nông thôn.

Đảng và Nhà nước được nâng cao;
nhân dân hăng hái thi đua lao động

1.2. Một số tồn tại, hạn chế

thôn mới chưa đồng đều, còn khoảng
cách lớn giữa các địa phương và vùng
miền; việc tổ chức thực hiện một số
cơ chế, chính sách chưa thực sự quyết
liệt, lúng túng, thiếu đồng bộ, một số
văn bản hướng dẫn chưa sát thực tế,
chậm bổ sung, sửa đổi; tổ chức sản

sản xuất, tình làng nghĩa xóm trong

Bên cạnh những thành tựu đã

xuất trong nông nghiệp còn chưa

cộng đồng dân cư ngày càng gắn bó,

được được, Chương trình xây dựng

liên kết bền vững, cơ cấu lại sản xuất

sâu sắc hơn.

nông thôn mới vẫn còn một số tồn

nông nghiệp gắn với xây dựng nông
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Điểm du lịch canh nông xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

thôn mới còn hạn chế; ở một số địa
phương, việc xây dựng đời sống văn
hóa còn hình thức, môi trường nông
thôn vẫn tiếp tục bị đe dọa; biểu hiện
bệnh thành tích làm cho không ít địa
phương lạm dụng Bộ Tiêu chí nông
thôn mới để đầu tư quá mức vào hạ
tầng, có nơi huy động người dân đóng
góp quá sức, gây bức xúc trong nhân
dân; việc đánh giá, công nhận xã đạt
chuẩn nông thôn mới ở một số nơi
còn hình thức, chưa thực chất, một số
địa phương có dấu hiệu chững lại, cầm
chừng.

phủ). Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là phải

trong những năm tới. Vậy sau đạt

làm gì để khi xã đạt chuẩn nông thôn

chuẩn nông thôn mới, các địa phương

mới, ngoài việc đảm bảo tốt đời sống

sẽ phải làm gì để hướng đến nông

vật chất và tinh thần cho người dân,

thôn mới kiểu mẫu theo chỉ đạo của

phải giữ được bản sắc của nông thôn

Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định

truyền thống? Phải làm như thế nào

số 691/QĐ-TTg ngày 5/6/2018? Để

để vùng nông thôn phát triển hài

hướng đến là xã, huyện nông thôn

1.3. Một số vấn đề đặt ra trong
xây dựng nông thôn mới hiện nay

đang bị ô nhiễm, cá biệt, có những

Trong thực tiễn xây dựng nông
thôn mới hiện nay, có một số vấnd
dề đang đặt ra, đòi hỏi cần phải có
những nghiên cứu, đánh giá để đề ra
giải pháp cụ thể, đó là:
Thứ nhất, việc triển khai xây
dựng nông thôn mới đang được thực
hiện dựa trên Bộ tiêu chí quốc gia
về xã nông thôn mới giai đoạn 2016
- 2020 (được ban hành kèm theo
Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày
17/10/2016 của Thủ tướng Chính

hòa và bền vững?
Thứ hai, ở hầu hết các vùng nông
thôn hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi
trường đang ngày càng trở nên cấp
bách. Tình trạng rác thải, nước thải
chưa được thu gom, xử lý còn phổ
biến, làm cho không ít địa phương
nơi ô nhiễm rất nghiêm trọng, nhất
là những vùng có làng nghề. Vậy giải
pháp nào để nông thôn Việt Nam
sáng - xanh - sạch - đẹp? Bên cạnh
đó, môi trường xã hội ở nông thôn
cũng cần phải được chú trọng quan
tâm, nhất là vấn đề gắn kết cộng
đồng, tình làng nghĩa xóm, sự gắn kết
trong các gia đình, dòng tộc...

mới kiểu mẫu, vấn đề gì là cốt lõi? Việc
đạt xã, huyện nông thôn mới kiểu
mẫu, phải chăng là đưa ra các tiêu chí,
chỉ tiêu định lượng cao hơn hẳn so với
chuẩn của Bộ tiêu chí quốc gia về xã
nông thôn mới, tiêu chí huyện nông
thôn mới, hay là còn hướng nào khác
để phản ánh tốt hơn như tập trung
vào việc nâng cao sự hưởng thụ của
người dân về đời sống văn hóa, tinh
thần, về an ninh trật tự và chất lượng
các dịch vụ xã hội?
Thứ tư, thực trạng hiện nay cho
thấy, việc xây dựng nông thôn mới đối
với các địa phương vùng núi cao, vùng
sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và một
số vùng bãi ngang ven biển gặp rất

Thứ ba, hiện nay, đã có trên 38,9%

nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa

xã, 55 đơn vị cấp huyện được công

hình phức tạp, dân cư thưa thớt và rải

nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Con

rác. Vậy đối với những vùng này, song

số này còn tiếp tục tăng lên nhiều

song với xây dựng nông thôn mới cấp
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xã, có cần phải đặt ra việc xác định
trọng tâm là xây dựng nông thôn mới
ở cấp thôn, bản hay không?
2. PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU
LỊCH GẮN VỚI NÂNG CAO ĐỜI SỐNG
NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN VÀ XÂY
DỰNG NÔNG THÔN MỚI BỀN VỮNG
2.1. Đánh giá chung
Nội dung phát triển kinh tế và
nâng cao thu nhập cho người dân
nông thôn là một trong những nội
dung trọng tâm của Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới. Theo số liệu thống kê,
trong tổng thu nhập của người
dân nông thôn hiện nay, thu nhập
từ sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm
khoảng 27%, thu nhập từ các hoạt
động sản xuất phi nông nghiệp và
dịch vụ chiếm 73%. Do vậy, để nâng
cao hơn nữa thu nhập cho người
dân nông thôn, ngoài việc tiếp tục
thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, mà
cần phải đa dạng hóa ngành nghề
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong
đó phát triển du lịch là một hướng
đi mới, góp phần phát huy lợi thế,
giá trị khác biệt và nổi bật của nông
nghiệp, nông thôn để tạo ra các sản
phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn; vừa
góp phần giữ gìn và phát huy các
giá trị văn hóa truyền thống của
người dân nông thôn. Phát triển du
lịch sẽ lan tỏa ra các ngành kinh tế
khác, đặc biệt là các ngành thương
mại, dịch vụ, làm chuyển dịch cơ cấu
kinh tế các địa phương, từ đó góp
phần nâng cao chất lượng đời sống
vật chất và tinh tần của người dân
nông thôn.
Phát triển kinh tế du lịch gắn với
xây dựng nông thôn mới, trước hết là
phát triển du lịch nông nghiệp - loại
hình du lịch dựa chủ yếu trên nền
tảng của hoạt động; không gian sản
xuất nông nghiệp với quan điểm phát
triển bền vững về môi trương sinh
thái và văn hóa. Mặc dù có nhiều
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quan điểm khác nhau về du lịch nông
nghiệp, song bản chất của du lịch
nông nghiệp là thu hút du khách
du lịch đến với các khu vực sản xuất
nông nghiệp, thông qua hoạt động
nông nghiệp, khách du lịch có cơ hội
trải nghiệm, giải trí, rèn luyện thể lực
và tinh thần, gần gũi với thiên nhiên.
Đây là hoạt động vừa góp phần thúc
đẩy tiêu thụ sản phẩm và gia tăng giá
trị cho sản phẩm nông nghiệp, vừa
góp phần tăng thu nhập cho người
nông dân.

“Phát triển du lịch gắn
với xây dựng nông thôn
mới dựa chủ yếu trên
nền tảng của hoạt động,
không gian sản xuất nông
nghiệp với quan điểm
phát triển bền vững về
môi trường sinh thái và
văn hóa.”
(Thứ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Lê Khánh
Hải phát biểu tại Hội thảo toàn
quốc xây dựng nông thôn mới
gắn với phát triển du lịch nông
thôn tại Lai Châu).
Song song với đó, việc khai thác
lợi thế về cảnh quan, địa hình để
tổ chức du lịch sinh thái, du lịch tìm
hiểu, trải nghiệm các giá trị văn hóa
truyền thống ở nông thôn cũng là
một mắc xích quan trọng trong phát
triển kinh tế du lịch ở nông thôn. Hiện
nay, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ
đã đầu tư rất lớn cho phát triển nông
nghiệp, đồng thời tích cực khai thác
các sản phẩm và không gia văn hóa
gắn với hoạt động nông nghiệp trở
thành sản phẩm du lịch cốt lõi. Nhiều
mô hình kết hợp du lịch nông nghiệp
đã rất thành công, đem lại giá trị tăng
cao cho sản phẩm nông nghiệp, góp
phần phát triển nông nghiệp sạch,

nông nghiệp hữu cơ...
Có thể nói, du lịch nông thôn đang
là xu hướng phát triển của thế giới
hiện nay. Tại Việt Nam, cũng đã có
những mô hình thành công, mang lại
hiệu quả kinh tế và xã hội. Tuynhiên,
nhìn nhận một cách khách quan
thì hoạt động này còn manh mún,
nhỏ lẻ, tự phát mới phát triển theo
chiều rộng chứa chưa theo chiều sâu
và chưa thực sự bền vững; các sản
phẩm du lịch còn chưa rõ nét và hiệu
quả thu hút khách du lịch cả về số
lượng khách, mức chi tiêu bình quân
hàng ngày, số ngày lưu trú chưa cao.
Nguyên nhân của thực trạng này
một phần là do tính định hướng phát
triển kinh tế du lịch gắn với nông
thôn, nông nghiệp của Nhà nước còn
chưa rõ; các địa phương bắt nhập với
xu thế phát triển chưa nhanh, chưa
quyết liệt.
Phát triển kinh tế du lịch gắn
với xây dựng nông thôn mới là xu
thế tất yếu trong bối cảnh hiện nay,
một mặt khai thác cơ sở hạ tầng,
sản phẩm nông nghiệp, các giá trị
văn hóa, cảnh quan môi trường để
thu hút khách du lịch, mặt khác, việc
phát triển du lịch sẽ góp phần hỗ trợ
cho xây dựng nông thôn mới thông
qua việc tạo thêm việc làm và thu
nhập cho người dân nông thôn, làm
gia tăng giá trị của các sản phẩm
nông nghiệp, góp phần chuyển dịch
cơ cấu kinh tế nông thôn, giữ gìn bản
sắc văn hóa, thúc đẩy xuất khẩu tại
chỗ và nâng cao nhận thức của người
dân về bảo vệ môi trường, khai thác
các thế mạnh vốn có của địa phương.
Như vậy, xây dựng nông thôn mới
chính là tiền đề để thúc đẩy phát
triển du lịch nông thôn.
2.2. Những phát triển tích cực
trong thời gian qua
Ở khu vực nông thôn, trong những
năm qua, hoạt động du lịch gắn
vớinông nghiệp, nông thôn đã được
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đầu tư khai thác tại nhiều địa phương,

hành và kiểm soát chất lượng nghiêm

hình thành hệ thống hệ thống sản

ngặt, bài bản hướng tới tiêu chuẩn 5

phẩm du lịch phong phú, đặc thù trải

sao (hệ thống homestay được tư vấn

dài từ Bắc tới Nam. Nhiều sản phẩm du

và quản lý bởi các công ty du lịch).

lịch mang đặc trưng văn hóa sinh thái

Nhiều sản phẩm của ngành nông

nông nghiệp vùng, miền độc đáo, chất

nghiệp đã tham gia vào chuỗi cung

lượng đã được khai thác một cách bài

ứng dịch vụ du lịch, được tiêu thụ tại

bản, có định hướng đáp ứng nhu cầu

chỗ, đem lại nguồn thu lớn và thuận

tham quan, trải nghiệm của du khách

lợi hơn cho nông dân so với tiêu thụ

theo các nhóm mục tiêu khác nhau.

ngoài thị trường; đồng thời, các đặc

Các loại hình du lịch như: trang trại

sản, đặc trưng địa phương còn là công

đồng quê, miệt vườn, trải nghiệm làm

cụ quảng bá rộng rãi cho địa danh

nông, sinh thái... đã phát triển, chiếm

điểm đến, nhất là các loại nông sản,

tỷ lệ ngày càng cao bên cạnh các loại

hoa, như các tour hải đảo, mận ở Sơn

hình du lịch truyền thống.

La, Lào Cai, lễ hội hoa tam giác mạch

Sự liên kết giữa các doanh nghiệp
lữ hành và các đơn vị cung ứng sản
phẩm du lịch nông nghiệp ngày càng
phát triển, tạo ra nhiều tour du lịch
độc đáo, hấp dẫn bước đầu được du

ở Hà Giang, tham quan và hái quả tại
các miệt vườn ở đồng bằng sông Cửu
Long...; thưởng thức văn hóa ẩm thực,
các sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản
xuất tại địa phương...

khách đón nhận. Thông qua đó, các

Du lịch đã đem lại hiệu quả kinh

yếu tố văn hóa truyền thống, sinh

tế - xã hội cho nhiều địa phương,

thái gắn với nông nghiệp đã được

nhiều doanh nghiệp góp phần quan

khai thác một cách sáng tạo để phục

trọng trong quá trình xây dựng nông

vụ du khách như: khuyến khích xây

thôn mới. Bên cạnh hiệu quả trực

dựng nhà có phòng cho thuê mang

tiếp là doanh thu từ hoạt động du

phong cách truyền thống địa phương,

lịch, ngành du lịch còn là một nguồn

sử dụng nguyên vật liệu tại chỗ, thân

sinh kế nhằm xóa đói, giảm nghèo tại

thiện với môi trường; người dân sử

những cộng đồng khó khăn, cải thiện

dụng món ăn, mặc trang phục truyền

đời sống của bà con nông dân, giúp

thống phục vụ khách... Những hoạt

người dân gắn bó với quê hương hơn;

động nông nghiệp như trồng lúa, bắt

nâng cao ý thức xây dựng môi trường

cá, ở nhà dân, đi cày, đi bừa, cưỡi xe

văn hóa, cảnh quan văn minh, sạch

bò, xe trâu rất hấp dẫn khách dulịch

sẽ, nâng cao chất lượng cuộc sống,

nước ngoài.

khôi phục, giữ gìn bản sắc văn hóa

Ngoài ra, phải kể đến sự tham gia
trực tiếp của người nông dân trong
hoạt động du lịch, tạo nên sự phong
phú, hấp dẫn của các sản phẩm du
lịch, đồng thời đem lại thu nhập cao
hơn cho bà con nông dân bên cạnh
hoạt động nông nghiệp thuần túy,
điển hình là: dịch vụ homestay (lưu

dân tộc, tạo điểm khác biệt để thu
hút, giới thiệu đến khách du lịch; từng
bước kéo dài thời gian lưu trú và nâng
cao chi tiêu của khách du lịch, hỗ trợ
truyền thông cho sản phẩm nông
nghiệp thông qua truyền thông điểm
đến, xúc tiến quảng bá sản phẩm du
lịch tới khách du lịch.

trú tại gia) được khai thác phổ biến tại

Có thể nói, những địa phương làm

nhiều vùng nông thôn, miền núi như

tốt công tác xây dựng nông thôn

Quảng Nam, Lào Cai, Hòa Bình, Hà

mới thường có lợi thế hơn để phát

Giang, Đồng Tháp, An Giang... Một số

triển du lịch, bởi một phần do nhận

mô hình homestay được đầu tư, vận

thức của chính quyền và người dân

đã thoát ra khỏi tư duy đơn thuần là
phát triển nông nghiệp, mà hướng tới
các loại hình dịch vụ để nâng cao đời
sống và thu nhập; mặt khác, cơ sở hạ
tầng từ giao thông, điện, nước sạch,
môi trường, thông tin liên lạc, phòng
nghỉ... được đầu tư xây dựng đồng bộ,
hợp lý sẽ tạo điều kiện thuận lợi để
thu hút du khách và kéo dài thời gian
lưu trú. Nông nghiệp phát triển với
các sản phẩm đặc thù (cánh đồng lúa
chín vàng, vườn cây ăn trái...) cảnh
quan đẹp, môi trường trong lành
cũng là những nhân tố quan trọng để
phát triển thành các sản phẩm du lịch
độc đáo.
2.3. Những hạn chế, khó khăn
Bên cvạnh những kết quả đạt
được, nhìn chung, phần lớn hoạt động
du lịch gắn với nông nghiệp, nông
thôn tại Việt Nam thời gian qua vẫn
còn manh mún, đơn điệu, chưa có
chiều sâu, chưa chuyên nghiệp và
chưa bền vững, cụ thể là:
Về sản phẩm du lịch, các sản
phẩm du lịch nông nghiệp có tính độc
đáo, chuyên nghiệp cao của Việt Nam
chưa nhiều. Một số khu vực có điều
kiện tự nhiên đồng nhất, tập quán
sinh hoạt, văn hóa cộng đồng giống
nhau, nên không tránh khỏi sự trùng
lặp, đơn điệu giữa các địa phương
do cùng khai thác một loại hình sản
phẩm. Hầu hết các hoạt động du lịch
nông nghiệp vẫn mang tính tự phát,
nhỏ lẻ, trùng lặp, chưa phát huy được
giá trị cốt lõi của bản sắc văn hóa
truyền thống, sự tinh tế, dấu ấn đặc
trưng vùng, miền trong các sản phẩm
du lịch nông nghiệp. Nhiều mô hình
du lịch nông nghiệp đã được khai thác
trong nhiều năm nhưng không được
đầu tư làm mới, chủ yếu vẫn dựa vào
tài nguyên tự nhiên nên không hấp
dẫn khách.
Phần lớn sản phẩm du lịch nông
nghiệp, nông thôn mới chỉ đáp ứng
nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi, ăn
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uống trải nghiệm của du khách ở
mức đơn giản. Chỉ tiêu của khách du
lịch chủ yếu trả cho mua vé thăm
quan, ăn uống, phòng ở... chưa chi
tiêu nhiều cho các dịch vụ khác, do
chưa có nhiều dịch vụ bổ trợ, hoặc có
nhưng không hấp dẫn du khách. Mặc
dù có nhiều dịch vụ homestay được
đầu tư có định hướng rõ ràng, có cam
kết về chất lượng dịch vụ, nhưng trên
thực tế, nhiều homestay được khai
thác mang tính chất tự phát, nhiều
nơi chỉ là phòng ngủ với điều kiện ăn ở
đơn giản, dịch vụ nghèo nàn, lộn xộn,
thiếu định hướng về bản sắc dân tộc,
cảnh quan thiên nhiên bị phá vỡ, môi
trường cảnh quan chung chưa được
chú ý.
Cơ sở hạ tầng vật chất phụ trợ
tại nhiều điểm du lịch nông nghiệp
và nông thôn chưa được đầu tư hoàn
chỉnh, hoặc đã được đầu tư nhưng
không đảm bảo chất lượng. Công trình
nhà vệ sinh, vệ sinh môi trường tại
nhiều khu vực không đáp ứng yêu cầu,
thậm chí không có nhà vệ sinh, thiếu
nước sinh hoạt.
Tính liên kết giữa doanh nghiệp lữ
hành và các điểm đến cung cấp hoạt
động du lịch còn yếu. Nhiều điểm du
lịch còn phát triển tự phát, gặp khó
khăn trong việc liên kết cũng như thu
hút khách du lịch trong nước và quốc
tế. Phần lớn hàng hóa, sản phẩm nông
nghiệp phục vụ nhu cầu mua sắm của
du khách mang tính cực ung, tự cấp,
do các hộ gia đình tự sản xuất nên
không có thương hiệu, mẫu mã, bao
bì chưa hấp dẫn khách du lịch, hoạt
động trưng bày, trình diễn quy trình
sản xuất, hướng dẫn làm các loại sản
phẩm trên chưa được khai thác nhiều.
Nguồn nhân lực cho phát triển
du lịch nông nghiệp còn hạn chế, đặc
biệt là lao động được đào tạo, có kỹ
năng phục vụ và khả năng sáng tạo
cao, khả năng quản lý, điều hành cơ
sở du lịch nông nghiệp, làng nghề còn
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hạn chế. Việc bồi dưỡng để người dân
địa phương có kỹ năng trình diễn,
thuyết minh, phục vụ khách chuyên
nghiệp để tạo ra sức hút của sản
phẩm du lịch nông nghiệp chưa đáp
ứng yêu cầu.
Hoạt động xúc tiến quảng bá cho
du lịch nông nghiệp và nông thôn
chưa được đầu tư đúng mức, chưa
chuyên nghiệp và chưa bài bản, hệ
thống, đúng đối tượng.
3. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT
TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH GẮN VỚI
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Muốn gia tăng giá trị cho ngành
nông nghiệp nói chung, gia tăng thu
nhập cho người dân nông thôn nói
chung để đảm bảo xây dựng nông
thôn mới bền vững, thì phải thực
hiện song song hai trục giá trị trong
nông nghiệp, nông thôn đó là giá trị
thu được từ bán sản phẩm nông sản
và giá trị thu được từ hoạt động du
lịch thông qua các dịch vụ tham quan,
chiêm ngưỡng cảnh đẹp, trải nghiệm
sản xuất, hưởng thụ môi trường sinh
thái, trải nghiệm văn hóa nông thôn.
Tuy nhiên, để cùng lúc đạt được
hai trục giá trị này, đòi hỏi chính quyền
các cấp và người dân nông thôn phải
thực sự chủ động, nghiêm túc trong

thực hiện các bước quy trình, từ sản
xuất đến phát triển dịch vụ du lịch.
Vì vậy, hơn lúc nào hết, ngay trong
quá trình chỉ đạo xây dựng nông thôn
mới, chúng ta phải đặc biệt coi trọng
vấn đề này, gắn phát triển kinh tế du
lịch nông nghiệp, nông thôn với việc
cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và
xây dựng nông thôn mới, phát triển
nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp
hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao
và khai thác các giá trị của nông
nghiệp truyền thống. Một số định
hướng phát triển kinh tế du lịch gắn
với xây dựng nông thôn mới bền vững
như sau:
Một là, cần rà soát, quy hoạch,
định hướng, xây dựng kế hoạch và
đầu tư phát triển sản phẩm du lịch
theo hướng liên kết vùng, trong đó
cần chú trọng quy hoạch phát triển
du lịch nông nghiệp phải gắn với
chính sách phát triển nông thôn mới.
Đồng thời, xây dựng và phát triển
các sản phẩm du lịch đặc thù theo
định hướng “mỗi xã một sản phẩm”,
nhằm tạo ra các sản phẩm đặc thù,
độc đáo của các địa phương để phục
vụ du khách và hấp dẫn, lối cuốn du
khách đến tham quan, trải nghiệm và
để du khách thực sự muốn được chi
tiêu. Muốn như vậy, các sản phẩm du
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lịch cần phát triển có trọng tâm theo
chiều sâu, thậm chí xây dựng các tiêu
chí để đánh giá, xếp hạng.
Hai là, khai thác các giá trị đặc thù
về cảnh quan, môi trường, văn hóa,
lịch sử của nông thôn tại các vùng,
miền trogn cả nước để tạo thành các
sản phẩm du lịch đặc sắc, phát triển
du lịch chiều sâu theo hướng sinh
thái, gần gũi với thiên nhiên, bảo vệ
sức khỏe. Chú trọng bảo tồn không
gian văn hóa, di tích lịch sử, sinh thái
và tiết kiệm đầu tư thông qua việc sử
dụng các nguyên liệu tại chỗ, thân
thiện với môi trường. Đồng thời, hạn
chế các tác động tiêu cực từ quá trình
đô thị hóa, ô nhiễm môi trường và
biến đổi khí hậu, xu hướng phát triển
du lịch nông nghiệp trên nền tảng
phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ,
nông nghiệp công nghệ cao và khai
thác các yếu tố văn hóa truyền thống
sẽ là lựa chọn tối ưu.
Ba là, cải thiện các cơ chế, chính
sách nhằm phát triển du lịch ở nông
thôn, đặc biệt là các chính sách liên
quan đến các thủ tục quản lý người
nước ngoài, quản lý lưu trú, quản lý
doanh thu và thu nhập, giao thông
và kinh doanh, thu gom và xử lý chất
thải nông thôn... Ngoài ra, cần có
chính sách hỗ trợ các hộ kinh doanh
du lịch, người dân địa phương trực
tiếp làm du lịch được tiếp cận nguồn
vốn đầu tư cho phát triển du lịch
nông nghiệp, các chính sách đầu tư
hạ tầng cũng cần được quan tâm.
Bốn là, tăng cường kết nối và phát
huy vai trò của các công ty lữ hành
trong phát triển du lịch nông nghiệp,
nông thôn, đồng thời cũng cần hỗ trợ

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết
định phê duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cấp
thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn gắn với giảm nghèo
bền vững, theo đó, đối với các xã khó khăn dưới 10 tiêu
chí thì tập trung vào các nội dung hỗ trợ sinh kế, nâng
cao năng lực cộng đồng, cơ sở hạ tầng thiết yếu cấp thôn,
bản và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới cấp thôn. Với
sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực của cả hệ thống chính trị,
số xã dưới 05 tiêu chí trong cả nước chỉ còn 10 xã (giảm
103 xã so với cuối năm 2017)
tích cực của các công ty lữ hành trong
việc định hướng tiêu dùng, hoàn thiện
sản phẩm đáp ứng yêu cầu.
Năm là, về vấn đề quản lý điểm
đến, kiểm soát chất lượng dịch vụ bao
gồm việc giữ gìn giá trị cốt lõi, bản
sắc của nền văn hóa nông nghiệp các
làng quê Việt Nam, môi trường, cảnh
quan, văn minh, lịch sự tại các điểm
du lịch nông nghiệp là điều đặc biệt
quan trọng. Việc quản lý điểm đến
phải đảm bảo hài hòa lợi ích các bên
tham gia, trong đó có lợi ích của người
dân, đặc biệt những người trực tiếp
đóng vai trò quan trọng trong hoạt
động du lịch nông nghiệp. Các điểm
du lịch nông nghiệp cần có ban quản
lý, trong đó có đại diện là cộng đồng
dân cư.
Sáu là, từng bước nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực cho hoạt động
du lịch nông nghiệp thông qua việc
tập huấn, bồi dưỡng cho bà con về
kỹ năng, thái độ phục vụ khách theo
hướng chuyên nghiệp, làng nghề,
thân thiện.
Bảy là, tăng cường đầu tư cho

truyền thông quảng bá sản phẩm du
lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với
việc xây dựng thương hiệu đặc trưng.
Tăng cường khai thác ứng dụng công
nghệ thông tin, truyền thông hiện đại
hiệu quả để quảng bá du lịch nông
nghiệp trên cơ sở giá trị cốt lõi của
sản phẩm nông nghiệp và nhu cầu
thị trường; đưa các sản phẩm nông
nghiệp đặc trưng gắn với các địa danh
để quảng bá cho du lịch nông nghiệp
tại các diễn đàn, hội chợ, hoạt động
xúc tiến khác nhau.
Để phát triển kinh tế du lịch gắn
với xây dựng nông thôn mới hiệu quả,
bền vững, cần sự đồng hành của cả cơ
quan quản lý du lịch, nông nghiệp các
cấp, cộng đồng địa phương và các tổ
chức, cá nhân đầu tư khai thác. Muốn
vậy, cần có sự vào cuộc của cơ quan
quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp
để kết nối giữa đơn vị cung cấp dịch
vụ với du khách, tổ chức lãnh thổ
du lịch, quảng bá sản phẩm và hình
thành, khẳng định thương hiệu du
lịch; hỗ trợ người dân bảo vệ cảnh
quan, môi trường.
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CHƯƠNG TRÌNH KHCN PHỤC VỤ XÂY DỰNG NTM:

PHÁT HUY LỢI THẾ
CỦA TỪNG VÙNG, MIỀN

Chương trình trong giai đoạn tới cần ưu tiên tập trung chỉ đạo triển khai các mô
hình, dự án chuyển đổi sản xuất gắn với thực tiễn, chuyển giao ứng dụng, phát
huy lợi thế của từng vùng, miền để phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập
cho người dân nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa… trong đó, đặc
biệt chú trọng đến các dự án, mô hình phục vụ triển khai Chương trình mỗi xã một
sản phẩm.

V

ăn phòng Chính phủ đã
có Thông báo kết luận
của Phó Thủ tướng Chính
phủ Vương Đình Huệ tại

Hội nghị Tổng kết Chương trình khoa
học công nghệ phục vụ xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2012-2017 và
định hướng giai đoạn 2018-2020.
Thông báo nêu rõ, cơ bản đồng ý
với nhiệm vụ, giải pháp của Chương
trình khoa học công nghệ phục vụ
xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2018-2020 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn và Ban Chỉ đạo
Chương trình, Phó Thủ tướng lưu ý
phát huy những kết quả đạt được
trong giai đoạn 1, chương trình giai
đoạn 2 cần tập trung vào các nhiệm
vụ gắn với những vấn đề cấp thiết,
xuất phát từ thực tiễn, phát huy vai

Trồng dưa lưới công nghệ cao

kết quả đạt được giai đoạn 2016 2020, để đề xuất mô hình xây dựng
nông thôn mới sau năm 2020.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
Khẩn trương hoàn thiện, bổ sung
các văn bản pháp quy để kịp thời

Chương trình trong giai đoạn tới

triển khai thực hiện Chương trình.

cần ưu tiên tập trung chỉ đạo triển

Cần hoàn thiện quy trình để đẩy

khai các mô hình, dự án chuyển đổi

nhanh tiến độ tuyển chọn, giao trực

sản xuất gắn với thực tiễn, chuyển

tiếp các nhiệm vụ phù hợp với đặc thù

giao ứng dụng, phát huy lợi thế của

của Chương trình, nhất là đối với các

từng vùng, miền để phát triển kinh

nhiệm vụ đột xuất, theo đặt hàng của

tế nông thôn, nâng cao thu nhập

Ban Chỉ đạo Trung ương các chương

trường nông thôn, bảo tồn và phát

cho người dân nông thôn, xây dựng

trình mục tiêu quốc gia, các Bộ, ngành

huy các giá trị văn hóa dân tộc, an

nông thôn mới gắn với đô thị hóa…

và địa phương. Cần xác định rõ tiêu

ninh trật tự nông thôn, phát huy

trong đó, đặc biệt chú trọng đến các

chí lựa chọn đề tài, dự án để đảm bảo

nguồn lực; đánh giá bước đầu những

dự án, mô hình phục vụ triển khai

sự chặt chẽ trong quá trình tuyển

trò chủ thể của người nông dân và
cộng đồng, trong đó, tiếp tục hoàn
thiện cơ chế chính sách thực hiện
Chương trình, nhất là cơ chế chính
sách hỗ trợ các vùng khó khăn (thôn,
bản), nâng cao vai trò của người dân
để phấn đấu vươn lên, cải thiện môi

48

ĐIỂM SÁNG

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

độ hài lòng của người dân. Khuyến
khích, phát huy tính phản biện khách
quan của các đề tài, nhất là những
nghiên cứu về cơ sở lý luận, cơ chế,
chính sách thúc đẩy xây dựng nông
thôn mới.

Mô hình nhà lưới sản xuất cây giống của HTX nông nghiệp Tân Bình,
huyện Thanh Bình (Đồng Tháp).

Mặc dù nguồn lực hỗ trợ còn nhiều khó khăn, nhưng sau
5 năm triển khai thực hiện, với sự ủng hộ rộng rãi và phối
hợp khá chặt chẽ của các bộ, ngành và địa phương, Chương
trình đã thực hiện được 69 nhiệm vụ khoa học công nghệ
(47 đề tài và 22 dự án), bám sát các mục tiêu và nội dung
của Chương trình, cơ bản phù hợp với yêu cầu của Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể:
Triển khai xây dựng được 185 mô hình chuyển giao kết quả
nghiên cứu và liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản thuộc
nhiều lĩnh vực ngành nghề, giúp hơn 5.000 hộ nông dân
của gần 100 xã trên địa bàn 40 tỉnh được hưởng lợi, giúp
các địa phương, hợp tác xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật
nuôi, đạt hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt.
chọn, tránh dàn trải, tập trung được
nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm. Đối với những đề xuất có
quy mô nhỏ của các địa phương nên
lồng ghép thành những nhiệm vụ lớn,
giải quyết những vấn đề có tính liên
ngành, liên vùng.

học công nghệ giải quyết các vấn đề

Trong quá trình trình triển khai
Chương trình, cần tạo điều kiện
thuận lợi để phát huy vai trò các nhà
khoa học, các cơ quan nghiên cứu
trong nghiên cứu khoa học gắn với
thực tiễn, để phát hiện, đề xuất các
giải pháp, mô hình ứng dụng khoa

mục tiêu đề ra. Các đề tài nghiên cứu

cấp bách của thực tiễn trong triển
khai Chương trình xây dựng nông
thôn mới; các cơ quan, đơn vị chủ trì
thực hiện nhiệm vụ phải gắn kết chặt
chẽ với các đơn vị đặt hàng và ứng
dụng kết quả, nhằm bám sát được
ứng dụng, các dự án xây dựng mô
hình nhất thiết phải có hiệu quả thực
tiễn, đồng thời góp phần làm sáng tỏ
các cơ sở khoa học và thực tiễn để
giải quyết những vướng mắc trong
xây dựng nông thôn mới gắn với mức

Chương trình cần lồng ghép
nguồn lực của các Chương trình khoa
học công nghệ trong cả nước phục
vụ xây dựng nông thôn mới, nhất là
phối hợp có hiệu quả với ba Chương
trình khoa học công nghệ vùng: Tây
Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ,
ưu tiên nghiên cứu xây dựng các mô
hình nông thôn mới kiểu mẫu, nông
thôn mới đặc thù cho các vùng. Đồng
thời cần mở rộng sự tham gia của các
doanh nghiệp, hợp tác xã và nông
dân, huy động nhiều hơn các nguồn
lực ngoài nhà nước cho thực hiện
Chương trình. Huy động các dự án,
chương trình hợp tác quốc tế để triển
khai Chương trình, nhất là triển khai
các dự án xây dựng mô hình ở vùng
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn,
vùng đồng bào dân tộc ít người. Ủy
ban nhân dân các tỉnh cần phối hợp
chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung
ương và bố trí kinh phí phục vụ cho
các đề tài, dự án của địa phương.
Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa
phương cần chủ động rà soát, phát
hiện những vấn đề cấp thiết trong
xây dựng nông thôn mới để đề xuất
đưa vào chương trình khoa học công
nghệ, đồng thời tạo điều kiện thuận
lợi, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức,
cá nhân chủ trì đề tài, dự án để triển
khai thực hiện trên địa bàn đảm bảo
chất lượng, tiến độ và đúng định
hướng của Chương trình. Ban Chỉ đạo
Chương trình, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn chủ động, phối
hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ
kiểm tra giám sát, chỉ đạo các cơ quan
quản lý triển khai thực hiện Chương
trình có hiệu quả.  
Về giải pháp để huy động vốn
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đối ứng từ ngân sách các địa phương,
nguồn tài trợ từ các tổ chức hợp tác
quốc tế, của doanh nghiệp, nguồn
kinh phí lồng ghép từ các chương trình
phát triển kinh tế, xã hội và chương
trình khoa học công nghệ khác có liên
quan, nhất là các Chương trình khoa
học và công nghệ các vùng: Tây Bắc,
Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Phó Thủ
tướng đồng ý về chủ trương, giao Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính,
Khoa học và Công nghệ đề xuất cơ
chế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ
xem xét, quyết định.
Về tiếp nhận và nhân rộng các kết
quả nghiên cứu của Chương trình đã
được đánh giá, nghiệm thu theo quy
định, trong đó, về việc đề xuất các cơ
chế chính sách, giao Bộ Nông nghiệp

tài để xây dựng các chính sách phục
vụ tái cơ cấu ngành, xây dựng nông
thôn mới.
Về giải pháp khoa học công nghệ
đã được đúc kết thành tài liệu, sổ
tay hướng dẫn, quy trình, giao các cơ

và Phát triển nông thôn phối hợp với

quan quản lý các ngành, các tổ chức

các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất sử

chuyển giao khoa học, công nghệ, các

dụng kết quả nghiên cứu của các đề

cơ quan truyền thông tổ chức phổ

biến rộng rãi cho người dân thực hiện;
về những mô hình liên kết sản xuất,
xây dựng nông thôn mới có hiệu quả,
giao Ủy ban nhân dân các tỉnh thành
phố quan tâm và tạo điều kiện để
các doanh nghiệp, tổ chức khoa học
công nghệ, các hợp tác xã tham gia
nhân rộng mô hình và thực hiện liên
kết một cách thiết thực, chặt chẽ và
hiệu quả.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:
“Quá trình xây dựng nông thôn mới có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc.
Do đó, những vấn đề cần giải quyết trong giai đoạn tới rất khó khăn và phức tạp, trong
đó có những vấn đề rất cơ bản, đòi hỏi khoa học công nghệ cần tiếp tục vào cuộc để đáp
ứng yêu cầu ngày càng cao của xây dựng NTM.
Cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp mới nhất là các giải pháp tăng cường năng
lực tiếp cận của nông nghiệp với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, nhận diện rõ
“Nông nghiệp 4.0”, “Nông nghiệp bền vững, công nghệ cao”, “Nông nghiệp hữu cơ” và
các bước đi, giải pháp khoa học thực hiện trong bối cảnh mới để tham mưu giúp Ban
Chỉ đạo định hình mô hình xây dựng NTM sau 2020 ở nước ta.”
(Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị “Tổng kết chương trình khoa học công nghệ
phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 và định hướng triển khai giai đoạn 2018-2020” tại
Vĩnh Phúc.)
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Đồng Nai hiện là
một trong những địa
phương dẫn đầu cả nước về
việc thực hiện Chương trình
Mục tiêu quốc gia về xây dựng
nông thôn mới (NTM), được
xem là điểm sáng của cả nước
với nhiều đơn vị điển hình
tiêu biểu trong công cuộc xây
dựng NTM, từ đó, làm thay
đổi diện mạo mới vùng nông
thôn, từng bước nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần
của người dân một cách bền
vững. Chìa khóa mang đến
sự thành công của Đồng Nai
là sự đồng lòng, chung sức
giữa Đảng bộ, chính quyền
và nhân dân, bắt nguồn từ
những chủ trương đúng đắn,
hợp lòng dân.

T

rong năm qua, tỉnh đã
cơ bản duy trì, giữ vững
các tiêu chí đã đạt được,
tập trung thực hiện hoàn
thành đối với các tiêu chí
chưa đạt, thực hiện nông
thôn mới nâng cao nay là nông thôn mới
kiểu mẫu của tỉnh. Đông thời, rà soát, điều
chỉnh quy hoạch xã nông thôn mới phù
hợp tình hình thực tế.
Theo đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh, xây dựng nông thôn mới
chính là xây dựng đời sống mới cho người
dân ở nông thôn. Người dân phải thấy
được lợi ích để tự giác tham gia phong trào
này. Để huy động sức dân, cấp ủy, chính
quyền địa phương trước tiên phải vào
cuộc quyết liệt. Cần tạo một phong trào
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thi đua mạnh mẽ trong mỗi khu dân cư.
Cần phát động thường xuyên và liên tục
các phong trào xây dựng nông thôn mới,
phấn đấu hoàn thành từng bước từng tiêu
chí một cách bền vững.
Năm qua, Đồng Nai cũng đã tập trung
huy động và bố trí sử dụng hiệu quả các
nguồn vốn, kể cả các nguồn vốn lồng ghép
trong đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng
mới các công trình hạ tầng kinh tế - xã
hội đáp ứng yêu cầu phát triển của địa
phương. Đến nay, các chỉ tiêu về hạ tầng
kinh tế - xã hội đều tăng: giao thông, tỷ
lệ nhựa hóa, bê tông hóa đường huyện
quản lý đạt 89%, tăng 2%, đường trục xã
liên xã đạt 92%, tăng 3%; tỷ lệ cứng hóa:
đường trục thôn xóm đạt 96%, tăng 1%,
đường ngõ xóm đạt 81%, tăng 3%, đường
trục chính nội đồng đạt 91%, tăng 2%. Các
công trình thủy lợi tiếp tục được đầu tư
nâng cấp, sửa chữa, phục vụ ngày càng
tốt hơn cho phát triển sản xuất và dân
sinh, đến nay có 129/133 xã đạt tiêu chí
về Thủy lợi, tăng 14 xã.
Bên cạnh đó, các công trình lưới điện
nông thôn theo kế hoạch được UBND
tỉnh phê duyệt cũng được đầu tư , đã có
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129/133 xã đạt tiêu chí 4 về điện, tăng
12 xã. Cơ sở vật chất trường học, văn hóa
được các địa phương quan tâm đầu tư
nâng cấp, sửa chữa và xây mới, đảm bảo
đáp ứng nhu cầu dạy, học và đời sống văn
hóa, tinh thần của người dân địa phương,
đã có 129/133 xã đạt tiêu chí số 5 về
Trường học, tăng 16 xã; 129/133 xã đạt
tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa,
tăng 16 xã. Toàn tỉnh có 132 chợ nông
thôn đang hoạt động, 129/133 xã đạt
tiêu chí 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại
nông thôn, tăng 15 xã so với đầu năm;
133/133 xã đạt tiêu chí 9 về nhà ở dân
cư, tăng 10 xã.
Tuy còn gặp nhiều khó khăn về thời
tiết, thị trường, song tình hình sản xuất
nông nghiệp tiếp tục được duy trì, phát
triển ổn định, các mô hình liên doanh,
liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ và ứng
dụng khoa học công nghệ được đẩy mạnh.
Tỉnh đã quan tâm phát triển công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch
vụ, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực
trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông
thôn, giải quyết việc làm, nâng cao thu
nhập dân cư.
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Trong lĩnh vực giáo dục, Tỉnh đã chỉ
đạo, tuyên truyền vận động thực hiện
tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường
gắn với thực hiện các chính sách (miễn
giảm học phí và các khoản đóng góp
khác), đã duy trì sĩ số học sinh, góp phần
tích cực thực hiện huy động học sinh các
cấp ra lớp theo yêu cầu tiêu chí số 14
Bộ Tiêu chí nông thôn mới, đến nay có
129/133 xã đạt tiêu chí về giáo dục,
tăng 16 xã so với đầu năm. Thực hiện cơ
bản tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho
người dân: nâng cao chất lượng khám và
điều trị đối với tuyến y tế cơ sở, tuyên
truyền vận động người dân tham gia
Bảo hiểm y tế, cấp miễn phí thẻ BHYT
cho các đối tượng chính sách theo quy
định. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm
y tế đạt 81%, tăng 5,89% so với đầu
năm. Cùng với việc quan tâm đầu tư cơ
sở vật chất, thực hiện tốt phong trào
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa, đã có tác động tích cực, góp
phần nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần của nhân dân, ý thức đoàn kết cộng
đồng, tình làng, nghĩa xóm, tinh thần tự

quản trong từng cụm, khu dân cư ngày
càng nâng cao.
Bên cạnh đó, Đồng Nai cũng xây
dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt
động về Ngày môi trường thế giới, tới các
cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông qua các
hoạt động, đã thu hút đông đảo mọi lực
lượng tham gia: trồng cây xanh, dọn vệ
sinh, khơi thông cống rãnh, mương thoát
nước... quan tâm, đẩy nhanh việc kêu gọi,
thu hút đầu tư các trạm cung cấp nước
sạch cho người dân. Lũy kế đến nay, tỷ lệ
hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh
đạt 100% (trong đó tỷ lệ người dân sử
dụng nước sạch theo QC 02 đạt 65%) với
129/133 xã đạt, tăng 16 xã so với đầu
năm; Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể
chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm
bảo 03 sạch đạt 98,5%, có 133/133 xã
đạt tiêu chí; tỷ lệ nghĩa trang, nghĩa địa
được xây dựng theo quy hoạch đạt 91%
(131/133 xã đạt, tăng 6 xã so đầu năm).
Có thể nói, phong trào xây dựng
nông thôn mới của Đồng Nai không
giảm sức nóng, dù phần lớn số huyện

đã về đích xây dựng nông thôn mới. Trái
lại, Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh phong
trào này lên một bước tiến mới, đó là
xây nông thôn mới nâng cao. Nhiều xã
đã hoàn thành chương trình xây dựng
nông thôn mới nâng cao như: Xuân Định
(huyện Xuân Lộc), Hưng Lộc (huyện
Thống Nhất)…
Phấn đấu đến năm 2020, Đồng Nai
đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu
người khu vực nông thôn của tỉnh sẽ
tăng lên 59 triệu đồng, trở thành tỉnh
NTM với 100% đơn vị cấp huyện và
100% đơn vị cấp xã được công nhận.
Trong đó, 15% số xã đạt chuẩn NTM
nâng cao theo bộ tiêu chí của tỉnh với
4 mục tiêu: đời sống thu nhập của người
nông dân ngày càng cao hơn; cơ sở hạ
tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ,
hoàn thiện theo hướng hiện đại hơn; đời
sống vật chất, văn hóa tinh thần, bảo
tồn, phát huy tốt hơn các giá trị truyền
thống ở nông thôn, an ninh, an toàn, an
sinh xã hội ở nông thôn ngày càng tốt
hơn; bảo đảm môi trường sinh thái, phát
triển đa dạng và bền vững hơn.

HUYỆN NHƠN TRẠCH
Nhơn Trạch là một trong những huyện
sớm hoàn thành chương trình xây dựng
nông thôn mới (NTM) của tỉnh Đồng Nai
(được công nhận đạt chuẩn tháng 6/2016).
Kết quả đã đạt được là cơ sở quan trọng
để huyện thực hiện các mục tiêu mới, đưa
Nhơn Trạch tiếp tục phát triển.

H

iện nay, lãnh đạo huyện Nhơn Trạch
đang quyết liệt chỉ đạo các ban, ngành
và đơn vị cấp xã tiếp tục tập trung,
ưu tiên các nguồn lực để triển khai
thực hiện theo tiêu chí NTM kiểu mẫu.
Huyện đã mở các lớp tập huấn cho về
nội dung, mục tiêu và giải pháp thực hiện hoàn thành
nhiệm vụ của tỉnh, huyện giai đoạn 2017-2020 và Bộ
tiêu chí “Khu dân cư NTM nâng cao”. Thông qua lớp tập
huấn, cán bộ và nhân dân nắm được cụ thể các vấn đề khi
triển khai xây dựng Khu dân cư NTM nâng cao, nâng chuẩn
các tiêu chí nông thôn mới tại các địa phương như cơ chế,
chính sách hỗ trợ đầu tư của các cấp đối với từng tiêu chí
của bộ tiêu chí nâng cao; giải pháp trong công tác tuyên
truyền, vận động; đầu tư hạ tầng cho phát triển sản xuất
nông nghiệp, đầu ra cho sản phẩm; giải pháp xây dựng hệ

thống chính trị vững mạnh, vấn đề vệ sinh môi trường,
nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, công tác đánh giá thực
trạng và xây dựng phương án chi tiết triển khai thực hiện
bộ tiêu chí NTM nâng cao của từng ấp, khu phố đảm bảo
yêu cầu.
Bên cạnh đó, huyện Nhơn Trạch với định hướng, quy
hoạch phát triển trở thành thành phố loại II vào năm 2020,
cấp ủy, chính quyền huyện đang tiếp tục rà soát, nâng cấp
chất lượng từng tiêu chí, nhất là các tiêu chí về thu nhập, giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo môi
trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp và đồng bộ, tiếp tục
giữ vững là ngọn cờ đầu trong cả nước về phát triển nông
nghiệp, xây dựng NTM./.
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HUYỆN TRẢNG BOM - ĐỒNG NAI

HUYỆN ĐẦU TIÊN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
THEO “CHUẨN MỚI” CỦA CHÍNH PHỦ

S

au hơn 6 năm triển khai
thực hiện Chương trình
mục tiêu Quốc gia xây
dựng nông thôn mới, đời
sống của người dân huyện
Trảng Bom được nâng lên
rõ rệt. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi
mới. Một trong những điểm nổi bật mà
Trảng Bom đạt được là hoàn thiện các
công trình hạ tầng cơ sở. Đến nay đã
cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu phát triển
kinh tế - xã hội và đời sống của người
dân như: đầu tư bê tông hóa, nhựa hóa
hơn 175,85 km đường giao thông nông
thôn, tạo sự kết nối toàn diện giữa
Trung tâm hành chính huyện đến các
địa phương; 09 công trình thủy lợi cùng

với giếng đào, giếng khoan cơ bản đáp
ứng đủ nguồn nước cho nhu cầu sản
xuất và dân sinh. Đầu tư 123 km đường
dây trung thế, 152 km đường dây hạ
thế, 299 trạm biến áp với tổng số công
suất 175.878 KVA, đến nay hệ thống
điện phủ kín đến các khu dân cư, khu
sản xuất tập trung, tỷ lệ hộ dùng điện
đạt 99,98%.
Huyện có 74/74 trường công lập có
cơ sở vật chất đạt chuẩn, trong đó có
27 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm
tỷ lệ 35,1%. Trung tâm Văn hóa - Thể
thao huyện và 16 Trung tâm văn hóa,
thể thao, học tập cộng đồng xã và 65
nhà văn hóa ấp được đầu tư nâng cấp,
sửa chữa và xây mới với quy mô diện

tích, cơ sở vật chất đảm bảo đạt chuẩn
theo quy định; 13 chợ đạt chuẩn đang
hoạt động ổn định đáp ứng tốt nhu cầu
trao đổi, mua bán hàng hóa của nhân
dân. Mạng lưới bưu chính viễn thông
phát triển rộng khắp các xã (16/16
xã có đài truyền thanh và có các cụm
loa truyền thanh đến các ấp); 100%
xã ứng dụng phần mềm để chỉ đạo,
điều hành, quản lý, xử lý văn bản; thực
hiện văn phòng điện tử và một cửa liên
thông hiện đại giải quyết thủ tục hành
chính. Toàn huyện không còn nhà tạm,
nhà dột nát, với 98,07% nhà đạt chuẩn
Bộ Xây dựng.

TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI
Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 25%
số xã hoàn thành Bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu

Q

ua hơn 10 năm, hệ
thống giao thông
nông thôn trên địa
bàn các xã đã thực
hiện làm mới, nâng
cấp, cải tạo được 180
km đường giao thông nông thôn các
loại, công trình cầu, cống phục vụ đi
lại tại các xã với tổng vốn đầu tư là
679.270 triệu đồng, trong đó: ngân
sách tỉnh 72.342,26 triệu đồng, ngân
sách thành phố là 108.751,1 triệu
đồng, nguồn vốn xã hội hóa do nhân
dân đóng góp: 378.048,6 triệu đồng,
đồng thời đã vận động nhân dân đóng
góp nhiều ngày công lao động, hiến
đất và vật kiến trúc trên đất giá trị là
120.128 triệu đồng.
Nhìn lại những thành quả của
Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân
thành phố Biên Hòa cùng xây dựng.
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Có thể thấy được sự nỗ lực vô cùng
lớn lao của một tập thể vững mạnh
và đoàn kết cùng chung tay đưa Biên
Hòa thành một đô thị đáng sống, tạo
diện mạo mới cho khu vực nông thôn
“sáng, xanh, sạch, đẹp”. Từ đó làm nền

móng để hướng đến việc thực hiện tốt
mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có
ít nhất 25% số xã trên địa bàn thành
phố hoàn thành bộ tiêu chí nông thôn
mới nâng cao./.
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HUYỆN VĨNH CỬU
Bước đầu khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng NTM, huyện Vĩnh Cửu đứng tốp cuối
cùng của tỉnh Đồng Nai, mặt bằng về cơ sở vật chất hạ tầng
nông thôn chưa đạt yêu cầu, thu nhập bình quân đầu người,
thu nhập bình quân trên 1ha đất nông nghiệp còn thấp... do
điều kiện để triển khai thực hiện Chương trình còn nhiều
khó khăn, phải giải quyết từng bước và có kế hoạch cụ thể
và thực hiện theo mô hình xã điểm trước.

N

hờ đó, đến đầu
tháng
7/2017,
toàn huyện đã có
11/11 xã (100%)
xã được UBND tỉnh
công nhận xã đạt
chuẩn nông thôn mới. Đây là tiền đề để
UBND huyện hoàn tất hồ sơ trình tỉnh
và Trung ương xét thẩm định và công
nhận huyện đạt chuẩn NTM theo quy
định. Và ngày 22/3/2018, Thủ tướng

K

Chính phủ đã ban hành Quyết định số
326/QĐ-TTg, công nhận huyện Vĩnh
Cửu đạt chuẩn nông thôn mới năm
2017.
Sau 10 năm triển khai thực hiện
Nghị quyết 26/NQ-TW, đến nay huyện
có 11/11 xã đã được UBND tỉnh Đồng
Nai công nhận xã đạt chuẩn nông thôn
mới; huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông
thôn mới theo Quyết định số 558/ QĐTTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng

Chính phủ. Trong thời gian tới, Huyện
tập trung thực hiện kế hoạch nâng cao
chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
theo bộ tiêu chí NTM nâng cao: Mục tiêu
giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu
chí nông thôn mới, tập trung thực hiện
nông thôn mới nâng cao theo hướng gắn
với việc duy trì, phát triển tốt nguồn tài
nguyên rừng, nhằm giữ vững độ che phủ
rừng và cây xanh. Phát triển du lịch sinh
thái, du lịch về nguồn. Phấn đấu đến
năm 2020 có ít nhất 5/11 xã trên địa
bàn huyện hoàn thành bộ tiêu chí nông
thôn mới nâng cao theo Quyết định số
1753/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của
UBND tỉnh Đồng Nai, góp phần đảm bảo
Chương trình xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn luôn phát triển ổn định và
bền vững.

HUYỆN XUÂN LỘC
ết quả đạt được sau
10 năm triển khai
thực hiện tích cực,
diện mạo nông thôn
của Xuân Lộc có
nhiều khởi sắc, kinh

tế phát triển theo hướng bền vững, hệ
thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng
bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân
dân ngày càng được nâng cao, từng bước
thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, địa
bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư.
Các mục tiêu chương trình xây dựng nông
thôn mới trên địa bàn của huyện luôn đi
đúng hướng, đạt kết quả khả quan.
Năm 2014, huyện Xuân Lộc được
Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện
đạt chuẩn NTM đầu tiên của cả nước
theo Quyết định số 2394/QĐ-TTg
ngày 31/12/2014 của Thủ tướng
Chính phủ; cuối năm 2017, huyện

Xuân Lộc có thêm 5/14 xã đạt chuẩn
theo Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu
mẫu (nâng cao) của tỉnh Đồng Nai. Hiện
nay, Xuân Lộc là một trong 04 đơn vị

cấp huyện trong cả nước được Trung
ương chọn xây dựng thí điểm huyện
nông thôn mới kiểu mẫu.
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HÀ TĨNH

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước,
một chương trình hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận cao từ cán bộ, đảng viên đến các
tầng lớp nhân dân. Từ khi thực hiện xây dựng NTM, diện mạo nông thôn Hà Tĩnh đã đổi
thay, các vùng nông thôn trong tỉnh khoác lên mình chiếc áo mới. Với đặc thù là một
tỉnh nghèo còn nhiều khó khăn, qua hơn 7 năm xây dựng NTM, Hà Tĩnh đã vượt lên trở
thành điểm sáng trong việc thực hiện Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của cả nước. Các
cấp ủy đảng ở đây đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, tổ chức
thực hiện quyết liệt với những giải pháp, cách làm bài bản, sáng tạo. Đây chính là yếu
tố quan trọng, quyết định dẫn đến thành công của Hà Tĩnh.

T

hực hiện Chương trình
nông thôn mới, Hà
Tĩnh xác định đây là
Chương trình đặc biệt
quan trọng, là cuộc cách
mạng nông thôn, đã huy
động cả hệ thống chính trị vào cuộc
đồng bộ, chủ động, sáng tạo, thực hiện
Chương trình nông thôn mới đạt kết
quả khá toàn diện, rõ nét, chuyển biến
tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Từ năm
2011, việc xây dựng NTM ở Hà Tĩnh
còn khá khó khăn. Với điểm xuất phát
thấp, bình quân mỗi xã chỉ đạt 3,5 tiêu
chí/xã, không có xã đạt trên 10 tiêu chí
có đến 183 xã đạt dưới 5 tiêu chí, trong
đó có 20 xã không đạt tiêu chí nào, thu
nhập bình quân đầu người khu vực nông
thôn đạt 8,46 triệu đồng/người/năm.
Tuy nhiên, sau 7 năm, Hà Tĩnh đã
đầu tư nguồn lực, huy động sức dân và
lồng ghép các chương trình, dự án, mức
độ đạt chuẩn các tiêu chí đều tăng lên.
Đến nay, bình quân đạt 15,1 tiêu chí/
xã, tăng 11,6 tiêu chí so cuối năm 2010
(bình quân cả nước là 14,25 tiêu chí/xã),
có 115 xã đạt chuẩn, chiếm 50,2% (cả
nước 36,84%), không còn xã dưới 10 tiêu
chí (cả nước còn 121 xã dưới 5 tiêu chí);
có 2 xã cơ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
(Tượng Sơn và Tùng Ảnh) trong tổng số
18 xã phấn đấu xây dựng xã nông thôn
mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều
năm 2017 đạt 8,56%; GRDP bình quân
đầu người năm 2017 đạt khoảng 39,3
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triệu đồng, tương đương 1.700 USD.
Một trong những thành công lớn
trong công cuộc xây dựng nông thôn mới
đó là công tác cán bộ. Hà Tĩnh đã được
triển khai luân chuyển, biệt phái cán bộ
về giữ vị trí đứng đầu các địa phương, cơ
sở thực hiện xây dựng NTM, đồng thời
huy động tối đa lực lượng cán bộ huyện
bám sát địa bàn, cùng các xã thực hiện
từng tiêu chí cụ thể. Hà Tĩnh đã phát
huy cao sự tâm huyết, trách nhiệm, sâu
sát, cụ thể của đội ngũ cán bộ trong xây
dựng NTM, nhất là vai trò, trách nhiệm
người đứng đầu. Khi thực hiện các tiêu
chí xây dụng nông thôn mới, lực lượng
cán bộ được tăng cường đều bàn bạc và
thống nhất với dân, khi đa số người dân

đồng thuận thì mới triển khai, nhờ vậy
nhiều hộ dân đã không ngần ngại chặt
cây ăn quả lâu năm để hiến đất, góp sức,
vật liệu làm đường nông thôn, tu sửa
kênh mương, nội đồng…
Kinh tế nông thôn, nhất là nông
nghiệp tăng trưởng với tốc độ khá nhanh.
Ngành nông nghiệp sớm được cơ cấu lại
và đã đạt được một số kết quả bước
đầu, trong đó một số lĩnh vực có tính
đột phá. Nông nghiệp có sự phát triển
khá cao, bình quân tốc độ tăng trưởng
GRDP giai đoạn 2011-2015 đạt 6,6%/
năm, gấp hơn 2 lần bình quân cả nước
(đạt 3,12%); năm 2016 đạt 4,89%, cao
hơn so với bình quân cả nước (1,36%);
xây dựng mới hơn 14.000 mô hình sản

ĐIỂM SÁNG

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
xuất kinh doanh có doanh thu trên 100
triệu đồng/năm.
Các hình thức tổ chức sản xuất
trong nông nghiệp, nông thôn phát
triển nhanh và đa dạng hơn. Đến nay đã
hình thành mới 3.592 THT, 978 HTX,
1.595 DN, nâng tổng số từ 2011 đến
nay có 3.597 THT, 1.221 HTX, 2.237
DN; Thu hút nhiều doanh nghiệp lớn,
mở rộng đầu tư vào nông nghiệp, như:
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương
mại Hà Tĩnh, Tập đoàn CP, Công ty
Growbest, Công ty Vinamilk, Công ty
Sao Đại Dương, Công ty CP chè Hà Tĩnh,
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai…từng bước
phát triển chuỗi liên kết sản xuất, chế
biến, tiêu thụ sản phẩm.
Bên cạnh đó, nhiều cụm công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp được thành lập, thu
hút được nhiều dự án đầu tư, khôi phục
các làng nghề truyền thống; thương mại,
dịch vụ được mở rộng... góp phần tích cực
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.
Về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
thiết yếu được đầu tư xây dựng, nâng
cấp, đạt khối lượng khá lớn, nâng mức
chuẩn theo tiêu chí, nhất là hệ thống
nhà văn hóa thôn, đường giao thông
nông thôn, trường học...Hà Tĩnh đã làm
mới hơn 6.000 km đường giao thông
nông thôn (trong đó thực hiện cơ chế hỗ
trợ xi măng từ năm 2013-2017 là 3.642
km, chiếm 60% tổng khối lượng); kiên
cố hóa hơn 1.956 km kênh mương nội
đồng; 1.600 km đường điện; xây dựng,
nâng cấp 114 nhà văn hóa xã, 115 khu
thể thao xã, 1.286 nhà văn hóa thôn,
1.201 khu thể thao thôn (tổng số đạt
chuẩn là 1.252/1.802 thôn, đạt 69%);
nhiều trạm y tế, nhiều trường học, nhà
ở dân cư được xây dựng, nâng cấp đạt
chuẩn và nâng chuẩn...
Cùng với việc đẩy mạnh phát triển
kinh tế nông thôn, đời sống văn hóa, xã
hội của người dân Hà Tĩnh cũng không
ngừng được nâng cao. Chất lượng giáo
dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn
tiếp tục được đầu tư; Chất lượng dịch vụ
khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe
ban đầu cho người dân được nâng cao,
tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt
89%, 78,6% Trạm y tế có bác sĩ, 85%
người dân tham gia BHYT. Phong trào
văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao
nông thôn được quan tâm và có bước
phát triển, tỷ lệ thôn văn hóa đạt 86,4%,
tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85,44%, có
1200 câu lạc bộ ở thôn; các giá trị văn
hóa, lễ hội truyền thống được quan tâm,

Đường bê tông hóa
bảo tồn và phát huy. Công tác vệ sinh
môi trường có chuyển biến đáng kể, tỷ
lệ người dân sử dụng nước sạch hợp vệ
sinh đạt 94,4%, trong đó 46,6% đạt quy
chuẩn QCVN 02.
Đặc biệt, tiêu chí 20 về khu dân cư
NTM kiểu mẫu, vườn mẫu được cả hệ
thống chính trị và người dân đồng tình,
tham gia xây dựng hết sức tích cực. Hiện
toàn toàn tỉnh có 1.780/1.802 thôn
triển khai xây dựng, trong đó 1.116
thôn đã lập phương án, dự toán, 230
thôn đạt chuẩn; trên 8.200 Vườn xây
dựng Vườn mẫu, trong đó 2.300 Vườn
đạt chuẩn. Nhiều địa phương từng bước
hình thành, kết nối tour tuyến du lịch trải
nghiệm nông thôn mới, trở thành điểm
tham quan, học tập kinh nghiệm cho
các địa phương trong và ngoài tỉnh như
Nam Trà - xã Hương Trà, Hà Thanh - xã
Tượng Sơn, Châu Nội - xã Tùng Ảnh, Yên
Mỹ - xã Cẩm Yên, Phong Giang - xã Tiên
Điền, Sơn Bình - xã Thượng Lộc, Hồng
Lĩnh - xã Vượng Lộc, Tân An - xã Cẩm
Bình... So với khu dân cư trước đây, khu
dân cư NTM kiểu mẫu có hạ tầng thiết
yếu được nâng cấp, xây dựng đạt chuẩn,
tạo ra diện mạo mới cho cộng đồng nông
thôn, nhà ở dân cư được chỉnh trang,
vườn hộ được quy hoạch, các giá trị văn
hóa truyền thống được khôi phục, phát,
cộng đồng NTM hình thành theo hướng
hiện đại. Với 2.300 vườn mẫu đạt chuẩn
trên tổng số 8200 vườn xây dựng vườn
mẫu, so với vườn xưa, vườn mẫu nay quy
hoạch rõ ràng, xác định rõ sản phẩm chủ
lực, tiến tới hình thành mỗi làng một sản
phẩm, ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa
học công nghệ vào sản xuất; hiệu quả
kinh tế vườn cao hơn, doanh thu gấp 7

lần so với trước đây; góp phần bảo vệ
môi trường cảnh quan sạch đẹp. Năm
2017, UBND tỉnh đã phát động và tổ
chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn
mới kiểu mẫu, Vườn mẫu Hà Tĩnh”, thu
hút sự tham gia đông đảo của người dân
và cộng đồng thôn, xóm; UBND tỉnh đã
trích 6,88 tỷ đồng khen thưởng 34 khu
dân cư và 181 vườn đạt giải; cấp xã, cấp
huyện cũng đã trích 8,473 tỷ đồng khen
thưởng cuộc thi (cấp xã: 4,172 tỷ đồng;
cấp huyện: 4,321 tỷ đồng).
Song song với hiệu quả kinh tế, từ
xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn
mẫu thì các giá trị văn hóa truyền thống
dần được khôi phục, phát huy, tình làng
nghĩa xóm trong cộng đồng được coi
trọng. 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),...
Có thể thấy, việc xây dựng NTM
ngày càng đi vào thực chất, hướng tới
cộng đồng dân cư nhiều hơn. Tại Hội nghị
toàn quốc triển khai xây dựng khu dân
cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu vừa diễn
ra tại Hà Tĩnh ngày 15/4/2018, Phó
Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ
nhấn mạnh, hiện Trung ương đang lấy
ý kiến để ban hành Bộ tiêu chí xã NTM
kiểu mẫu và huyện NTM kiểu mẫu thì
Hà Tĩnh đã làm việc này từ năm 2014,
2015. Điều này có nghĩa là Hà Tĩnh đã đi
trước một bước, cách làm đột phá, sáng
tạo này các địa phương cần tham quan,
học tập để nhân rộng ra toàn quốc.
Quang Đăng
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HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN

SỨC MẠNH TỪ LÒNG DÂN

hay: “Tôi thấy những năm trở lại đây
xóm Đồng Chăm chúng tôi nói riêng,
xã Nam Cát nói chung đã có nhiều
thay đổi rõ rệt. Điện, đường, trường,
trạm ngày càng khang trang, nhà cửa
được nhân dân đầu tư xây dựng, khu
dân cư được chỉnh trang, vệ sinh môi
trường được đảm bảo, đẹp đẽ đáp ứng
được nhu cầu dân sinh, nhân dân rất
vui sướng”.
Trên tinh thần chọn mũi trọng
tâm, chọn việc phù hợp với điều kiện
và khả năng của địa phương để thực
hiện theo từng thời điểm, huy động

V

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh
trao Bằng công nhận Huyện nông thôn mới cho Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn

Trong hành trình xây
dựng huyện đạt chuẩn
NTM ở Nam Đàn, xã Nam
Cát nổi lên như một nét
chấm phá, độc đáo với bức
tranh nông thôn đầy sức
sống mới. Những con đường
làng cũng được bê tông hóa
rộng rãi, khu dân cư được
chỉnh trang sáng xanh sạch
đẹp cùng những công trình
phúc lợi xã hội được đầu
tư xây dựng khang trang,
bề thế, đời sống người dân
không ngừng được nâng
cao bởi sự nhạy bén ứng
dụng công nghệ trong sản
xuất nông nghiệp, đổi mới
ngành nghề dịch vụ. Tất
cả được khởi nguồn từ sức
mạnh lòng dân.
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tốid da mọi nguồn lực, nhất là phát
huy cao dân chủ, khơi dậy tinh thần
đoàn kết và ý chí tự lực tự cường trong

ốn được mệnh danh
là vùng “chiêm khê
mùa thối”, chưa
mưa đã úng, chưa
nắng đã hạn do đó
cơ sở hạ tầng nông

toàn Đảng, toàn dân và con em xa quê

thôn nhanh chóng xuống cấp, gây

chuẩn NTM. Không thỏa mãn dừng lại,

trở ngại cho sinh hoạt và sản xuất.

sau đạt chuẩn Nam Cát tiếp tục tập

Xác định được khó khăn đó, Đảng ủy,

trung rà soát tình hình thực trạng các

chính quyền xã Nam Cát đã đặt tiêu

tiêu chí trên cơ sở Quyết định 1980/

chí xây dựng giao thông nông thôn

QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về

lên hàng đầu trong lộ trình xây dựng

việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về

nông thôn mới, từ đó tập trung chỉ

xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020

đạo huy động sự vào cuộc của cả hệ

để từng bước củng cố, bổ sung và

thống chính trị và toàn dân nhằm khơi

nâng tầm các tiêu chí, theo đó, từ năm

dậy sức mạnh nội sinh trên tinh thần

2015 lại đây, Nam Cát tiếp tục rà soát

“lấy sức dân để lo cho dân”; thực hiện

bổ sung quy hoạch phù hợp với điều

theo nguyên tắc “dân biết, dân bàn,

kiện xã hội phát triển; đầu tư xây mới,

dân làm, dân kiểm tra” nhằm hát huy

nâng cấp 6,5 km đường giao thông; cải

cao quyền làm chủ của nhân dân nên

tạo nâng cấp, xây mới các hạng mục

được toàn thể nhân dân nhiệt tình

công trình trường THCS, tiểu học, mầm

hưởng ứng với tinh thần, trách nhiệm

non, sân vận động xã, khu vui chơi giải

cao. Chị Phan Thị Thuyên - người dân

trí, các thiết chế văn hóa thể thao xã,

xóm Đồng Chăm, xã Nam Cát cho

xóm, Trạm y tế, hệ thống điện, khuôn

trên mọi miền Tổ quốc đóng góp xây
dựng các công trình kết cấu hạ tầng
NTM nên đến cuối năm 2014, Nam Cát
bứt phá vươn lên, trở thành một trong
4 xã đầu tiên của huyện Nam Cát đạt
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viên sân đường nội bộ khu trụ sở làm
việc xã... với tổng giá trị 80 tỷ đồng,
trong đó nhân dân đóng góp lên tới
72,4 tỷ. Bên cạnh đó, xã cũng đã tập
trung chỉ đạo phát triển sản xuất nâng
cao đời sống nhân dân bằng việc xây
dựng vùng sản xuất chuyên canh chất
lượng cao và đi trước một bước trong
việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng để
nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi
phí đầu vào đi đôi với phát triển nhanh
ngành nghề, dịch vụ thương mại, giảm
chi phí đầu vào đi đôi với phát triển
năng động, toàn diện và vững chắc,
đưa thu nhập bình quân đầu người năm
2017 đạt gần 37 triệu đồng/năm. Tỷ
lệ hộ nghèo chỉ còn 4,1%, hộ khá và
giàu tăng nhanh, tạo tiềm lực để Nam
Cát xây dựng NTM kiểu mẫu. Nói về bài
học kinh nghiệm trong xây dựng NTM,
Ông Đoàn Thành Đồng, Chủ tịch UBND
xã Nam Cát, Nam Đàn cho biết: “Phải
tạp trung tuyên truyền sâu rộng chủ
trương của Đảng đến tận với người
dân; quyết liệt trong chỉ đạo để cả
hệ thống chính trị vào cuộc từ xã đến
xóm, xác định các tiêu chí khó khăn để
đi vào thực hiện trước, nhất là vấn đề
xây dựng cơ sở hạ tầng thì chủ yếu
phải kêu gọi đóng góp từ nhân dân nên
chúng tôi phải thực hiện tốt phương
châm dân biết, dân bàn, dân hưởng lợi
nên từ đó các xóm đã đi vào đẩy mạnh
xây dựng hệ thống đường giao thông,
nhà văn hóa, các thiết chế văn hóa của
xóm. Ngoải ra còn phát huy ngoại lực
của cấp trên và con em xa quê hương
đóng góp xây dựng NTM”.

“Huyện nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch” là một đề án
lớn nhằm thúc đẩy nền kinh tế và xã hội địa phương

Tiếp tục phát huy sức mạnh lòng
dân trên cơ sở phát huy cao dân chủ,
khơi dậy ý chí tự lực, tự cường theo
quan điểm dân vận của Bác Hồ dạy:
“Dễ trăm lần không dân cũng chịu
Khó vạn lần dân liệu cũng xong”
Bằng những bước đi tự tin và vững
chắc, Đảng bộ, nhân dân xã Nam Cát
đang thực sự làm nên một cuộc cách
mạng trong thực hiện chương trình
mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM với
quyết tâm xây dựng thành công xã
NTM kiểu mẫu của huyện Nam Đàn.

59

ĐIỂM SÁNG

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

ĐẮK NÔNG:

KẾT QUẢ VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ TẬP TRUNG PHẤN ĐẤU ĐƯA HUYỆN ĐẮK R’LẤP
ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020

H

Lễ công bố xã Đạo Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

uyện Đắk R’lấp có 10 xã thực Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới với với 110 thôn, bon, buôn.
Tổng diện tích tự nhiên là 63.457,79
ha, dân số 90.549 nhân khẩu, có
khoảng 25 dân tộc anh em sinh sống
trên địa bàn huyện. Ngay từ những ngày đầu, Huyện
ủy, UBND, Ban chỉ đạo huyện đã xác định việc thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là nhiệm
vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội, nâng cao thu nhập mang lại cuộc sống ấm
no, hạnh phúc cho người dân. Chính vì vậy sau hơn 07
năm triển khai thực hiện Chương trình huyện đã đạt được
những kết quả nổi bật:
Để phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn
2018 - 2020, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc
gia huyện Đắk R’lấp đã đề ra các giải pháp cụ thể:
- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo chương trình.
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động,
đào tạo, tập huấn để cả hệ thống chính trị - xã hội tích cực
tham gia thực hiện Chương trình tốt hơn nữa.
- Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập
cho người dân.
- Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.
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- Nâng cao chất lượng về văn hoá, xã hội, hệ thống
chính trị, an ninh trật tự.
- Thành lập tổ vệ sinh môi trường dưới hình thức tự
quản; tuyên truyền vận động nhân dân thu gom rác thải
đúng nơi quy định, tuyên truyền trong gia đình và mọi
người xung quanh đóng góp vật chất, công lao động vào
việc xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh, sạch đẹp.
- Cơ chế huy động nguồn vốn để thực hiện chương
trình.
Ngoài việc tập trung nguồn lực để phấn đấu hoàn
thành các tiêu chí chưa đạt, tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý
các xã giữ vững và nâng cao chất lượng của những tiêu
chí đã đạt. Rà soát, lập kế hoạch cụ thể của từng tiêu chí
để đăng ký với Ban Chỉ đạo huyện; theo đăng ký của các
xã thì lộ trình phấn đấu như sau: năm 2018 có 03 xã đạt
chuẩn, năm 2019 có 02 xã đạt chuẩn, năm 2020 huyện
Đăk R’lấp phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Với sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống
chính trị; sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân
trên địa bàn huyện và sự giúp đỡ, hỗ trợ của các Sở, Ban,
ngành cấp tỉnh cùng với kế hoạch, lộ trình thực hiện có căn
cơ, phù hợp với thực tế hi vọng rằng huyện Đắk R’lấp sẽ là
huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn Huyện
nông thôn mới như kế hoạch đề ra.
Ảnh, bài: Văn Tuấn
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Huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông:
TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT
GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI BỀN VỮNG
Phát triển sản xuất,
nâng cao thu nhập
cho người dân là nội
dung chủ yếu, quan trọng
nhất trong việc thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn
mới. Xác định được điều
đó, những năm qua, huyện
Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã
triển khai nhiều giải pháp
đồng bộ, tập trung đầu tư
phát triển nông nghiệp từ
đó giúp người dân tăng thu
nhập, nâng cao đời sống.

H

uyện Tuy Đức có tổng
diện tích tự nhiên
trên 112.219 ha,
dân số trên 52 ngàn
người, có 16 dân tộc
anh em cùng sinh
sống, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 27,8%. Kinh
tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp
với các loại cây trồng chủ lực có năng suất
và giá trị kinh tế cao như: hồ tiêu, cà phê,
cao su, khoai lang…và các loại vật nuôi như:
trâu bò, heo, gà… Vì vậy, để nâng cao thu
nhập cho người dân theo tiêu chí nông
thôn mới thì việc chuyển đổi cơ cấu cây
trồng vật nuôi, phát huy hiệu quả các
chương trình dự án hỗ trợ phát triển sản
xuất phù hợp với điều kiện thực tế ở địa
phương, xây dựng các mô hình sản xuất
hiệu quả cho thu nhập cao, thành lập các
tổ liên kết; vận động người dân học nghề;
tạo việc làm… là những giải pháp quan
trọng mà các cấp chính quyền quan tâm
đẩy mạnh thực hiện.
Kết quả, đã có nhiều giống cây trồng
mới được đưa vào khảo nghiệm và đưa
ra sản xuất đại trà như: Giống lúa Nhị ưu

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh
hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất (cây Mắc ca) tại xã Quảng Tâm
838, Nghi hương 2308, BTE 1, RVT, PC6,
Hoa ưu 109, OM6976, TH3-3, VT 404,
Hương ưu 3068...; các giống ngô lai mới
C919, ĐK171, Bioseed 9698, LVN 99, DK
5252, DK 6861...; cùng với đó là các biện
pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM, ICM,
biện pháp canh tác “3 giảm, 3 tăng”, gieo
sạ theo hàng, “1 phải 5 giảm”... đã được
áp dụng rộng khắp và mang lại hiệu quả
thiết thực. Một số tiến bộ khoa học kỹ
thuật áp dụng cho cây công nghiệp dài
ngày đã mang lại hiệu quả thiết thực như:
Triển khai thực hiện cải tạo vườn cà phê
già cỗi, kém năng suất bằng biện pháp cưa
gốc ghép chồi, thay thế các giống cũ năng
suất thấp bằng các giống mới chất lượng,
năng suất cao như giống cà phê vối TRS1,
TR4, TR7, TR9...., áp dụng biện pháp canh
tác cà phê bền vững theo tiêu chuẩn 4C.
Đối với cây điều, đã tập trung chuyển đổi
diện tích đất trồng mì sang trồng điều và
phát triển thêm diện tích điều trong vườn
cà phê theo hình thức xen trên địa bàn 2
xã Đăk Ngo và phía nam xã Quảng Tân,
sử dụng các giống điều ghép cao sản vào
sản xuất như: giống điều ĐDH 102 - 293,
AB05-08, AB 29, PL 18, ĐP 41, DDP27,

BDD44, PN1...Trên cây hồ tiêu, tăng cường
mở rộng diện tích canh tác bồ tiêu hữu cơ
bền vững, sử dụng các chế phẩm sinh học
trong phòng trừ bệnh hại và sử dụng hệ
thống tưới nước tiết kiệm trong vườn hồ
tiêu (áp dụng theo công nghệ tưới nhỏ
giọt Israel). Sản xuất rau xanh an toàn
thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGap được
người dân quan tâm triển khai thực hiện,
đến nay huyện đã hỗ trợ người dân xây
dựng được 3 nhà lưới (qui mô 1.000m2/
nhà) phục vụ cho trồng rau xanh ứng
dụng công nghệ cao. Đã tiến hành nghiên
cứu, phục tráng giống khoai lang Nhật tại
địa phương bằng phương pháp nhân giống
từ cây nuôi cấy mô.
Trong giai đoạn qua, nhờ tăng
cường phát triển sản xuất, đời sống vật
chất và tinh thần của các hộ dân trên
địa bàn huyện, nhất là các hộ đồng bào
dân tộc thiểu số tại chỗ được nâng lên
rõ rệt, đến năm 2018 thu nhập bình
quân đầu người toàn huyện đạt 20
triệu đồng/người/năm, tăng 6 triệu
đồng so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo
giảm bình quân 3% - 4%/năm.
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CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÙ GIA MẬP

K

ể từ ngày thành lập đến
nay, tình hình kinh tế xã hội của huyện đã có
chiều hướng phát triển đi
lên, nhưng vẫn còn nhiều
khó khăn, cụ thể: cơ sở
hạ tầng còn thiếu, thu ngân sách còn
nhiều hạn chế, phát triển kinh tế chủ
yếu là sản xuất nông nghiệp với tổng
diện tích đất sản xuất nông nghiệp là
47.834,4ha, bao gồm: cây lâu năm
43.149ha (trong đó: Điều 20.417 ha;
Cao su 18.658 ha; Ca phê 1.620ha;
Tiêu 2.292ha, Ca cao 65 ha và 97ha
là một số cây ăn quả), cây hàng năm
là 3.507ha, diện tích nuôi trồng thủy
sản và ao hồ là 1.178ha. Trong thời
gian qua do diễn biến không thuận lợi
của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng rất lớn
đến kết quả sản xuất nông nghiệp trên
địa bàn huyện, năng xuất về cây Điều
giảm rất lớn; giá cả nông sản giảm mạnh
(như: Tiêu, cao su…).
Trong công cuộc Đổi mới đất nước
do Đảng lãnh đạo, đời sống vật chất, tinh
thần của đồng bào các dân tộc trong
huyện đã từng bước được cải thiện. Tuy
nhiên, Bù Gia Mập vẫn là một huyện còn
nghèo, thu nhập bình quân còn thấp;
điều kiện kinh tế, văn háo, xã hội, cơ
sở hạ tầng còn nhiều khó khăn; tiềm ẩn
nhiều nhân tố gây tác động xấu tới sự
ổn định, phát triển như: Tình trạng bán
điều nón, cầm cố đất của bà con đồng
bào dân tộc thiểu số, trueyèn đạo trái
pháp luật, tranh chấp đất đai, tệ nạn xã
hội vẫn còn xảy ra... Trước thực tế trên,
Huyện ủy, UBND huyện và cấp ủy, chính
quyền các xã đã có nhiều chủ trương,
biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm vượt
qua khó khăn, thách thức, phát huy tiềm
năng lợi thế của huyện để phát triển,
nâng cao đời sống vật chất tinh thần của
nhân dân; trong đó, thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng
NTM được coi là một trong những giải
pháp cơ bản, căn cơ. Huyện Bù Gia Mập
đã chú trọng phát huy nội lực, huy động
sự vào cuộc của hệ thống chính trị, mọi
tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp,
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Huyện Bù Gia Mập hướng tới tầm cao mới

Huyện Bù Gia Mập được thành lập theo Nghị quyết
số 35/NQ-CP ngày 11/8/2009 của Chính Phủ và chính
thức đi vào hoạt động từ ngày 01/11/2009 với diện
tích tự nhiên 173.621,94 ha và dân số 164.923 nhân
khẩu. Kể từ ngày 01/8/2015, sau khi chia tách và thành
lập huyện Phú Riềng, huyện có diện tích tự nhiên còn
lại là 106.116 ha (trong đó diện tích đất nông nghiệp
là 97.256,76 ha chiếm 91,9%); dân số 72.907 nhân
khẩu, dân tộc thiểu số có 25.325 khẩu, chiếm khoảng
34,74% dân số toàn huyện; có 08 đơn vị hành chính
cấp xã; có đường biên giới tiếp giáp với huyện Ô Răng
– Campuchia với chiều dài trên 60km.
nhà hảo tâm trong và ngoài huyện; kết
hợp chặt chẽ giữa sử dụng có hiệu quả
sự đầu tư của tỉnh với khai thác mọi
nguồn lực trong huyện, bảo đảm có đủ
nhân lực, vật lực hoàn thành tốt các tiêu
chí của Chương trình. Hiện nay trên địa
bàn huyện Bù Gia Mập, việc triển khai
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
đạt kết quả như sau: xã Phú Nghĩa đạt
19/19 tiêu chí đã được UBND tỉnh Bình
Phước công nhận xã về đích nông thôn
mới trong năm 2016 tại Quyết định số
3033/QĐ-UBND ngày 28/11/2016; xã

Đức Hạnh đạt 19/19 tiêu chí đã được
UBND tỉnh Bình Phước công nhận xã
về đích nông thôn mới trong năm 2017
tại Quyết định số 3297/QĐ-UBND ngày
18/12/2018; xã Đa Kia đạt 14/19 tiêu
chí tăng 07 tiêu chí, xã Phước Minh 1/19
tiêu chí; xã Bình Thắng 10/19 tiêu chí
không tăng, xã Bù Gia Mập 13/19 tiêu
chí, xã Phú Văn 09/19 tiêu chí, xã Đăk Ơ
09/19 tiêu chí.
Để đạt được những kết quả đó, điều
trước tiên phải nhắc đến là công tác chỉ
đạo điều hành của Huyện ủy, HĐND,
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UBND huyện và sự nỗ lực của toàn bộ
hệ thống chính trị cũng như sự đồng
thuận của toàn thể nhân dân trên địa
bàn huyện Bù Gia Mập, được thể hiện ở
một số nội dung sau:
Thứ nhất là công tác tuyên truyền
UBND huyện dã chỉ đạo cho Phòng
Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với
Đài truyền thanh huyện và UBND các xã
thường xuyên thực hiện công tác tuyên
truyền về chủ trương của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước và các văn
bản có liên quan về công tác xây dựng
nông thôn mới và thực hiện phát triển
kinh tế về sản xuất nông nghiệp trong
giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức tuyên
truyền bằng hình thức như: phát thanh
qua hệ thống âm thanh, bằng băng rôn,
pano áp pic tại các điểm công cộng, khu
tập trung đông dân cư, trung tâm huyện,
các xã để nhân dân được biết và hưởng
ứng thực hiện.
Trước tháng 3 hàng năm, UBND
huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ
phát động phong trào thi đua xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn huyện tại các
xã được phê duyệt về đích trong năm và
UBND các xã còn lại tổ chức lễ phát động
tại địa phương. Lễ phát động đã tổ chức
đúng theo kế hoạch và đã được đông
đảo đội ngũ cán bộ công chức viên chức
doanh nghiệp và quần chúng nhân dân
hưởng ứng tham gia, từ đó thuận lợi cho
việc thực hiện huy động các nguồn lực
từ các đơn vị, doanh nghệp và nhân dân
đóng góp vào chương trình xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn các xã.
Hằng năm UBND huyện ban hành
văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn ngành nôn gnghiệp, Đài Truyền
thanh và UBDN các xã tổ chức tốt tuyên
truyền trong chăm sóc và phòng trừ
dịch bệnh trên cây trồng để thực hiện
tốt phát triển kinh tế về sản xuất nông
nghiệp. Từ đó định hướng cho nhân dân
thực hiện hiệu quả quy hoạch sử dụng
đất, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế
của từng địa phương phát triển kinh tế
về nông nghiệp, ưu tiên phát triển các
vùng sản xuất tập trung, thâm canh các
cây trồng chủ lực của từng địa phương
trên địa bàn huyện.
Thứ hai là công tác tập trung nguồn
lực huy động sức sáng tạo của nhân dân
trong xây dựng nông thôn mới: Nhận
thức được việc xây dựng nông thôn mới
vai trò của người dân, sự đóng góp của
cả cộng đồng là quyết định nhất, chính
vì vậy việc phát huy sức mạnh của người

dân trong tham gia cùng với địa phương
phải được quan tâm. Hiện nay Đảng bộ,
chính quyền các xã đang nỗ lực phát
huy sức mạnh tổng hợp, triển khai các
chương trình, tạo sự đồng thuận cao
trong cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân
dân, tạo mọi điều kiện để thu hút đầu
tư nhằm sớm hoàn thành kế hoạch đã
đề ra. Vì đây là chương trình mang tính
toàn diện do đó đòi hỏi phải phát huy sức
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị,
xã hội và nhân dân. Do đó ngoài sử dụng
có hiệu quả các nguồn vốn từ đầu tư của
Trung ương, thành phố, địa phương còn
kết hợp với vốn lồng ghép của các ngành
có liên quan, các doanh nghiệp và huy
động sự đóng góp của nhân dân. Bên
cạnh đó, huyện cũng tập trung thực hiện
tốt cơ chế, chính sách về xây dựng nông
thôn mới, huy động tổng lực các nguồn
vốn cho việc thực hiện các đề án. Sử
dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ
ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp,
vốn nhân dân đóng góp và các nguồn
vốn khác, củng cố nâng cao chất lượng
và vai trò các tổ chức trong hệ thống
chính trị, thực hiện quy chế dân chủ cơ
sở nhằm tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng, quản lý của nhà nước và phát huy
sức mạnh của các đoàn thể chính trị xã
hội. Phấn đấu đào tạo bồi dưỡng cán bộ
đạt chuẩn theo quy định. Giữ vững tình
hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội trên địa bàn.
Thứ ba là công tác phát triển sản
xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông
nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông
thôn, nâng cao thu nhập cho nông thôn.
Trước những thách thức, khó khăn
do diễn biến không thuận lợi của biến
đổi khí hậu, ảnh hưởng rất lớn đến kết
quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn
huyện. Huyện ủy Bù Gia Mập đã ban
hành Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày
28/4/2016 của Huyện ủy Bù Gia Mập về
thu hút phát huy mạnh mẽ mọi nguồn
lực sức sáng tạo của nhân dân đẩy
mạnh phong trào xây dựng nông thôn
mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng
cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông
nghiệp theo hướng hàng hóa nhằm đạt
được hiệu quả cao về xây dựng nông
thôn mới và phát triển kinh tế trong sảtn
xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.
Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị
quyết UBND huyện đã đạt được một số
thành quả nhất định.
Về tập trung nguồn lực: để thực hiện
hoàn thành kế hoạch theo Nghị định đề
ra, mọi nguồn lực đều ưu tiên tập trung

cho xây dựng nông thôn mới, nhất là đối
với các xã được lựa chọn phấu đấu về
đích trong giai đoạn 2016 - 2020; tính
từ năm 2016 đến nay, tổng nguồn lực
đầu tư cho xây dựng nông thôn mới là
318,739 tỷ đồng.
Về công tác khuyến công, phát triển
làng nghề hình thành nghề mới: hiện
nay, trên địa bàn huyện nói chung và địa
bàn các xã nói riêng nhân dân đang sinh
sống chủ yếu là từ các tỉnh, thành khác
chuyển về, mỗi vùng miền có một phong
tục, tập quán khác nhau nên chưa phát
triển được làng nghề truyền thống cũng
như hình thành nghề mới; bên cạnh đó
trên địa bàn các xã chủ yêu là sản xuất
nông nghiệp còn nhỏ lẻ; do đó công tác
khuyến công cũng như phát triển làng
nghề, hình thành nghề mới gặp rất nhiều
khó khăn, rất khó thực hiện. Hiện nay tại
một số địa phương đang hình thành và
phát triển một số mô hình có hiệu quả
như mô hình trồng nấm ở xã Bình Thắng
và Bù Gia Mập, mô hình chăn nuôi Hươu
ở xã Phú Nghĩa nhưng tất cả đều là mô
hình nhỏ lẻ tự phát.
Thực hiện về quy hoạch sản xuất
phát triển kinh tế nông nghiệp: Thực
hiện quy hoạch phát triển kinh tế nông
nghiệp đã được định hướng cụ thể, trong
đó chú trọng quy hoạch sử dụng đất
nông nghiệp để phát triển sản xuất gắn
với quy hoạch thực hiện xây dựng nông
thôn mới, tính đến quý I/2018 tổng
diện tích đất sản xuất nông ngheiẹp là
47.834,4 ha.
Thực hiện các mô hình, các ứng dụng
khoa học trong phát triển kinh tế: trong
năm 2016 - 2017, trên địa bàn huyện
đã thực hiện 60 mô hình phát triển kinh
tế về nông nghiệp, đồng thời cùng lồng
ghép ứng dụng khoa học vào thực hiện.
Thu hút các doanh nghiệp liên kết
trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa:
Việc liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa
được thực hiện, nông dân sau khi thu
hoạch bán nông sản cho các đại lý thu
mua hoặc thương lái nên giá cả hàng hóa
không được ổn định. Tuy nhiên, tại xã Bù
Gia Mập thì việc áp dụng mô hình sản
xuất điều sạch theo tiêu chuẩn VietGap
do HTX nông nghiệp Bù Gia Mập liên kết
với công ty Việt Hà để thu mua xuất
khẩu cho giá trị kinh tế cao; xã Phú Văn
thì việc áp dụng mô hình trồng ca cao
xem dưới tán điều của Hợp tác xã nông
nghiệp Dịch vụ Phú Văn liên kết với Công
ty TNHH A1 để hỗ trợ mua phân bón trả
chậm và thu mua sản phẩm.
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Một góc huyện Kinh Môn

Kinh Môn là huyện miền
núi nằm ở phía Đông Bắc
của tỉnh Hải Dương với
tổng diện tích tự nhiên
là 16.533,54ha, dân số
165.883 người, với 25 đơn
vị hành chính cấp xã, gồm
03 thị trấn: Kinh Môn, Phú
Thứ, Minh Tân đã đạt tiêu
chuẩn đô thị loại IV năm
2014 và có 22 xã.

HUYỆN KINH MÔN

TIÊN PHONG VỀ ĐÍCH NTM CỦA HẢI DƯƠNG

Đ

ể có được kết quả như
hôm nay là nhờ sự vào
cuộc hiệu quả của cả
hệ thống chính trị, sự
hỗ trợ kịp thời của các
cấp, các ngành của tỉnh
và Trung ương, sự chỉ đạo sát sao, quyết
liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền,
trong đó phải kể đến vai trò của Ban chỉ
đạo xây dựng NTM của huyện và sự thực
hiện nghiêm túc, quyết tâm đồng lòng
của toàn thể nhân dân huyện Kinh Môn
nhằm xây dựng đời sống nông thôn mới
ngày một tốt đẹp hơn.
HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC TRONG
XÂY DỰNG NTM
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây
dựng NTM, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, nhất
là cấp ủy cơ sở phải nâng cao nhận thức,
thực hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm,
vai trò người đứng đầu, phát huy vai trò
chủ thể, tính năng động, sáng tạo và sự
tham gia tích cực của các tầng lớp nhân
dân. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận
động quần chúng nhân dân có vai trò hết
sức quan trọng. Mặt trận Tổ quốc đã chọn
việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn
dân, tổ chức tuyên truyền, vận động, kêu
gọi các tầng lớp nhân nhân hưởng ứng
đóng góp vật chất, công sức, tiền của trên
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“Là địa phương có xen kẽ đồi núi
miền núi, nhưng Kinh Môn đã khắc
phục được nhiều khó khăn thách
thức, khai thác hiệu quả mọi tiềm
năng lợi thế sẵn có, để trở thành
huyện đầu tiên của tỉnh cán đích
NTM cấp huyện. Các mặt kinh tế,
văn hóa, xã hội phát triển vượt trội.
Thuần phong mỹ tục được duy trì.
Bản sắc văn hóa dân tộc được phát
huy cao độ. Qua đó đã khẳng định
mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
do Đảng chủ trương và phát động
là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời và
thiết thực”, ông Nguyễn Văn Phú GĐ Sở NN-PTNT, Chánh Văn phòng
Điều phối NTM Hải Dương chia sẻ.
nguyên tắc tự nguyện để xây dựng các
công trình hạ tầng nông thôn, hiến đất
cho các dự án, huy động vốn đầu tư phát
triển sản xuất kinh doanh. Các tổ chức
thành viên, các hội quần chúng đã hưởng
ứng, chủ động tham gia các phong trào,
các cuộc vận động do Mặt trận phát động,
kêu gọi với quyết tâm cao nhất, góp phần
đưa phong trào xây dựng NTM lan toả vào
các tầng lớp nhân dân.

Hội Nông dân đã chọn việc xây dựng
các mô hình phát triển kinh tế hộ, kinh tế
hợp tác, khai thác tốt tiềm năng kinh tế
vườn và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi,
mạnh dạn phát triển sản xuất hàng hóa,
đưa khoa học kỹ thuật, cây, con giống mới
vào sản xuất nông nghiệp.
Hội Phụ nữ đã chọn việc giữ gìn môi
trường xã hội lành mạnh, xây dựng nếp
sống văn minh, nâng cao chất lượng gia
đình văn hóa, thực hiện tốt công tác dân
số kế hoạch hóa gia đình, chỉnh trang nhà
cửa, tranh thủ các nguồn vốn tín dụng để
đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo công
ăn việc làm cho hội viên.
Đoàn Thanh niên đi đầu trong xây
dựng xã hội học tập, ứng dụng tiến bộ
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực
tham gia phong trào an ninh trật tự và an
toàn xã hội, thành lập các trang trại trong
sản xuất nông nghiệp, liên kết làm ăn có
hiệu quả; qua đó nâng cao trình độ, tạo
việc làm ổn định, tăng thu nhập.
Hội Cựu chiến binh giúp hội viên, nông
dân phát triển kinh tế. Chủ trì phối hợp tổ
chức các hoạt động quần chúng tự quản ở
thôn xóm; tham gia bảo vệ an ninh trật tự,
gắn với xây dựng xã hội lành mạnh, nông
thôn an toàn.
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Chăn nuôi đà điểu tại TT Minh Tân
Khối Dân vận đã chủ động tham mưu
cấp ủy, chính quyền sơ kết, tổng kết, biểu
dương khen thưởng và nhân rộng các mô
hình, cách làm hay, điển hình tiên tiến
trong phong trào “Toàn dân xây dựng
NTM”. Đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo thường xuyên công tác vận động
quần chúng, lắng nghe ý kiến, tiếp thu
kinh nghiệm của nhân dân để kịp thời bổ
sung các giải pháp có hiệu quả trong tổ
chức thực hiện.
LÀ HUYỆN ĐẦU TIÊN VỀ ĐÍCH NÔNG
THÔN MỚI CỦA TỈNH
Với tinh thần đoàn kết, biết phát huy
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính
trị trên mọi lĩnh vực, nhất là làm tốt công
tác tuyên truyền, biết phát huy cách
làm sáng tạo, nên sau 7 năm (đến tháng
11/2017) huyện Kinh Môn đã thực hiện
tốt Chương trình xây dựng NTM đạt được
kết quả quan trọng.
Theo bà Nguyễn Thị Liễu, Chủ tịch
UBND huyện Kinh Môn cho biết, huyện đã
đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng thực hiện các
tiêu chí NTM, trong đó có gần 700 tỷ đồng
từ vốn ngân sách Nhà nước, còn lại chủ
yếu là vốn tín dụng, vốn tự có của nhân
dân, vốn tài trợ của các doanh nghiệp và
con em quê hương. Với nguồn vốn này, hệ
thống giao thông đường huyện, xã được
nâng cấp hoàn thiện. Đến nay, Huyện
đã xây dựng và nâng cấp được: 15,8 km
đường trục xã, liên xã; 60,7 km đường trục
thôn; 57,5 km Đường ngõ, xóm; 154,6 km
Đường ra đồng, nội đồng được bê tông
hóa, cứng hóa, đạt chuẩn. Xây dựng, nâng
cấp các công trình thủy lợi gồm bờ bao,
03 cống qua đê tại 03 xã Hiệp Sơn, Hiến
Thành và Minh Hòa, 03 trạm bơm phục vụ
tiêu úng. thực hiện kiên cố hóa được 45
km kênh mương, đáp ứng 100% diện tích
đất canh tác được tưới tiêu kịp thời, phục
vụ nhu cầu sản xuất và dân sinh. Hệ thống
điện lưới đảm bảo phục vụ sản xuất và dân
sinh. Trên địa bàn huyện có 100% số hộ
sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ
nguồn điện quốc gia.
Đối với nông nghiệp, huyện đã hình
thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung
qui mô lớn kết nối với doanh nghiệp bảo

Thu hoạch hành, tỏi tại xã Xã Hiệp Hòa
đảm bao tiêu ổn định sản phẩm nông
nghiệp. Hình thành những vùng nuôi,
trồng cây con đặc sản đạt hiệu quả kinh
tế cao như vùng thâm canh cây hành, tỏi
3.500 ha, giá trị sản lượng đạt 180 triệu
đồng/ha/vụ, vùng trồng sắn dây 350 ha,
vùng lúa nếp cái hoa vàng trên 650 ha là
những sản phẩm kinh tế chủ lực của Kinh
Môn. Ngoài ra còn có các vùng nuôi ba ba,
đà điểu, cá chép giòn...
Những chuyển biến trong lĩnh vực
kinh tế đã tạo điều kiện cho đời sống xã
hội, văn hóa của huyện có những thay đổi
rõ rệt. Đến nay, toàn huyện đã có 86/89
trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn
quốc gia, trong đó có 61/89 trường học
được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Xây
dựng mới được 10 trường, trong đó: Mầm
non 7 trường, THCS 3 trường; Xây bổ sung,
cải tạo nâng cấp: 59 trường, trong đó Mầm
non 19 trường, Tiểu học 19 trường, THCS
18 trường, THPT 4 trường.
Cơ sở vật chất văn hóa, y tế đều đáp
ứng và phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.
Các tiêu chí về chợ, bưu điện, tỷ lệ lao
động có việc làm thường xuyên. Hộ nghèo
(giảm còn 1,85% không tính hộ diện chính
sách, bảo trợ xã hội), hình thức tổ chức
sản xuất đều đạt và vượt mục tiêu. 100%
các thôn, khu dân cư có thu gom rác thải,
hàng tuần dọn vệ sinh đường làng ngõ
xóm sạch sẽ, trên 94% số hộ trên địa bàn
xã được sử dụng nước sạch, môi trường
sinh thái được đảm bảo, đường làng ngõ
xóm trở lên xanh, sạch, đẹp hơn. Hệ thống

Sắn dây là một trong những
sản phẩm kinh tế chủ lực ở Kinh Môn
chính trị và an ninh trật tự xã hội được
tăng cường và giữ vững ổn định.
Toàn huyện có 22/22 xã được công
nhận đạt chuẩn NTM, cụ thể: năm 2014
có 2 xã (Thượng Quận, Bạch Đằng), Năm
2015 có 3 xã, năm 2016 có 14 xã, đến
tháng 7 năm 2017 có 3 xã. Năm 2015,
huyện Kinh Môn được Thủ tướng Chính
phủ tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc, xã
Thượng Quận và xã Bạch Đằng được Thủ
tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
Cán bộ và nhân dân huyện Kinh
Môn đã quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu
hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM, ngày
08/11/2017 Thủ tướng Chính phủ quyết
định công nhận huyện Kinh Môn đạt chuẩn
NTM năm 2017, là huyện đầu tiên của tỉnh
Hải Dương được công nhận huyện NTM.
Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, giao
thông đi lại thuận lợi, nhiều ngôi trường
mới, nhà cao tầng được mọc lên, đời sống
vật chất và tinh thần của người dân ngày
càng được cải thiện, nâng cao. Môi trường
sinh thái được bảo vệ, hệ thống chính trị và
an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Nhân
dân rất phấn khởi ngày càng tin tưởng vào
sự lãnh đạo sáng suốt của cấp ủy đảng và
chính quyền địa phương.
Với kết quả đồng bộ, toàn diện và trở
thành huyện nông thôn mới đầu tiên của
tỉnh Hải Dương, đây là nền tảng vững
chắc để Kinh Môn có những bước đột phá
trong phát triển kinh tế - xã hội những
năm tiếp theo.
Thanh Hải

Vườn cam tại Xã Thất Hùng
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MỸ HÀO

HUYỆN NÔNG THÔN MỚI ĐẦU TIÊN
CỦA HƯNG YÊN

Huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) về đích nông thôn mới

Huyện Mỹ Hào nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Hưng Yên,
trong vùng trọng điểm Đồng bằng Bắc Bộ; diện tích đất
tự nhiên 7.936ha (trong đó có 4.090ha đất sản xuất nông
nghiệp, chiếm 51,5%); dân số tự nhiên khoảng 158.000
người (trong đó số người trong độ tuổi lao động khoảng
64.907 người, chiếm 41,1%), có 01 thị trấn và 12 xã. Với
lợi thế giáp Thủ đô Hà Nội, nơi có con đường huyết mạch
như 5A, 38, 39A chạy qua, góp phần không nhỏ vào sự
phát triển kinh tế chung cho toàn vùng.

T

hực hiện Nghị quyết
số 02-NQ/TU ngày
10/5/2011 của Ban
chấp hành Đảng bộ
tỉnh Hưng Yên khóa
XVII về Chương trình
xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên giai
đoạn 2011-2020, định hướng đến
năm 2030, Huyện ủy Mỹ Hào đã ban
hành Nghị quyết số 08a-NQ/HU ngày
15/10/2011, đồng thời, UBND huyện
đã ban hành Chương trình số 01/CTrUBND ngày 09/11/2011 về Chương
trình xây dựng nông thôn mới huyện Mỹ
Hào giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch
số 12/KH-UBND ngày 03/2/2012 về
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việc tổ chức Lễ phát động thực hiện
phong trào thi đua “Xây dựng nông
thôn mới huyện Mỹ Hào giai đoạn 2011
- 2020”. UBND huyện đã thành lập Ban
chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
tại Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày
10/9/2010. Công tác kiểm tra, chỉ đạo,
đôn đốc và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở
được tăng cường. Huyện ủy, HĐND và
UBND huyện đã quan tâm đẩy mạnh cải
cách hành chính, thực hiện tốt các chính
sách ưu đãi đầu tư, thu hút các thành
phần kinh tế đầu tư các lĩnh vực: công
nghiệp, dịch vụ, hạ tầng đô thị, khu dân
cư đô thị, các sản phẩm chủ lực của nông

nghiệp để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, tạo việc làm cho lao động nông
thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện
đời sống vật chất, tinh thần của nhân
dân. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được
coi trọng, an sinh xã hội được đảm bảo,
đời sống vật chất, tinh thần của nhân
dân ngày càng được cải thiện và nâng
cao. Hệ thống chính trị từ huyện đến
cơ sở được củng cố vững chắc, tình hình
an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội
ổn định. Diện mạo nông thôn ngày càng
đổi mới. Huyện đã xây dựng Quy hoạch
chung Chương trình phát triển Đô thị
Mỹ Hào và Đề án đề nghị công nhận Đô
thị Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
Ngày 17/4/2017, Bộ Xây dựng đã ban
hành Quyết định số 311/QĐ-BXD công
nhận khu vực huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng
Yên đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Trong
quá trình phát triển kinh tế - xã hội, các
cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện tới
cơ sở luôn xác định Chương trình xây
dựng nông thôn mới là chương trình lớn
liên quan đến hầu hết các lĩnh vực kinh
tế - xã hội, đến đời sống toàn thể nhân
dân trong huyện.
Trong quá trình triển khai thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới, huyện Mỹ Hào luôn nhận được sự
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ tạo
điều kiện của Trung ương. Đặc biệt là sự
lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, cụ thể sâu sát
của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự quan
tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của các Sở,
ban, ngành, đoàn thể tỉnh Hưng Yên. Với
nhiều cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh,
của huyện khuyến khích phát triển sản
xuất lúa chất lượng cao, vùng sản xuất
tập trung, hỗ trợ sản xuất cây vụ đông,
hỗ trợ thực hiện dồn điền, đổi thừa gắn
với chỉnh trang đồng ruộng, làm thủy lợi
nội đồng, cơ chế hỗ trợ xi măng, đá làm
đường giao thông nông thôn, đường trục
chính ra đồng, thu gom xử lý rác thải, chất
thải; chính sách ứng dụng khoa học công
nghệ vào sản xuất nông nghiệp, cơ chế
về đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã,
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huyện và nhiều cơ chế, chính sách thuận
lợi khác đã tạo động lực và là nguồn lực
to lớn khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi cho
các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể
và nhân dân huyện Mỹ Hào triển khai,
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng
xã, huyện đạt chuẩn NTM trong suốt giai
đoạn 2010-2017. Huyện có cơ chế, chính
sách ưu đãi đùa tư, khuyến khích phát
triển sản xuất, hỗ trợ xi măng, đá làm
đường giao thông nông thôn, thu gom xử
lý chất thải, tập huấn, ứng dụng khoa học
công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tạo
cơ chế về đấu giá quyền sử dụng đất, xử
lý đất dôi dư, xen kẹp...

người dân và cộng đồng trong phong
trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện,
có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm
sau:

Công tác thông tin, tuyên truyền
được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể
huyện chú ý quan tâm. Cán bộ, hội viên
và nhân dân tích cực tham gia, góp công
sức, vật chất xây dựng NTM; đã góp và
hiến trên 260.000m2 đất để làm đường
giao thông, đóng góp trên 2,6 tỷ đồng;
10.123 ngày công, làm mới và sửa chữa
10,5km đường bê tông. Đẩy mạnh thực
hiện các tiêu chí xây dựng NTM gắn với
cuộc vận động xây dựng gia đình “5
không, 3 sạch”; Hội viên phụ nữ tham gia
mô hình “phân loại, xử lý rác hữu cơ tại gia
đình”, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm...

- Phát huy vai trò chủ thể của người
dân. Công tác tuyên truyền, vận động
nhân dân phải là giải pháp quan trọng
hàng đầu. Làm cho dân hiểu, dân tin, dân
hưởng ứng bằng sự tham gia bàn bạc,
hiến kế, đóng góp công, của và chủ động
thực hiện các nhiệm vụ của mình là yếu
tố quyết định sự thành công của chương
trình.

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ
chức thực hiện tuyên truyền, vận động

- Có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
thường xuyên, sâu sát, quyết liệt của các
cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực
và phối hợp chặt chẽ của các ban ngành,
đoàn thể. Trong đó, người đứng đầu cấp
ủy và chính quyền có vai trò quyết định.
- Có hệ thống, bộ máy chỉ đạo, đồng
bộ hoạt động hiệu qảu; có bộ máy giúp
việc đủ năng lực, chuyên nghiệp, sát
thực tế sẽ là yếu tố quan trọng đảm bảo
cho công tác chỉ đạo có hiệu quả.

Ngày 1/11/2017, tại Hội nghị xét
hồ sơ kết quả thực hiện các tiêu chí
huyện nông thôn mới của huyện Mỹ Hào
do UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức, các
thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông
thôn mới của tỉnh đã bỏ phiếu nhất trí
tán thành huyện Mỹ Hào đủ các tiêu chí
hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Đỗ Minh Tuân - Chủ tịch
UBND huyện Mỹ Hào cho biết: “ Sau
khi Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày
10/5/2011 của Ban chấp hành Đảng
bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVII về Chương
trình xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên giai
đoạn 2011-2020, định hướng đến năm
2030; Nghị quyết số 08a-NQ/HU ngày
15/10/2011 của Huyện ủy Mỹ Hào,
UBND huyện đã ban hành Chương trình
số 01/CTr-UBND ngày 09/11/2011 về
Chương trình xây dựng nông thôn mới
huyện Mỹ Hào giai đoạn 2011-2020,
đồng thời phát động thực hiện phong
trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Có
được những kết quả như ngày hôm nay,
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã
không ngừng nỗ lực phấn đấu trên mọi
phương diện, góp sức người, sức của cho
xây dựng nông thôn mới, trong đó tập
trung hoàn thiện hệ thống giao thông,
phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường.”
Những kết quả trên đã phần nào
khắc họa diện mạo của một vùng đất
năng động đang từng ngày đổi mới.
Đồng thời cũng là nền tảng quan trọng
để thực hiện mục tiêu xây dựng huyện
Mỹ Hào thành Thị xã công nghiệp - dịch
vụ trong những năm tới. Để làm được
việc đó, rất cần sự chung tay của tập thể
dân nhân, bộ máy chính quyền và các cơ
quan trong toàn huyện.
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HUYỆN ĐÔNG HƯNG

ĐI ĐẦU TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA THÁI BÌNH
Huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình là
một trong những nơi đi đầu về công
tác xây dựng nông thôn mới (NTM) nhiều
xã trong huyện đã đạt chuẩn NTM trên tổng
số 19 tiêu chí.

Đ

ến nay, 42 xã đã quy hoạch chung, quy hoạch
trung tâm xã (xã Thăng Long không phải thực
hiện), 43 xã hoàn thành quy hoạch giao thông
thuỷ lợi nội đồng (cả xã Thăng Long); 42/42
xã đã được phê duyệt đề án xây dựng nông
thôn mới. Hiện toàn huyện có 27/42 xã được
tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có 03 đạt 19 tiêu
chí; 8 xã đạt từ 14-16 tiêu chí; 4 xã đạt từ 11 đến 13 tiêu chí.
Theo đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, tổng nguồn lực để xây
dựng nông thôn mới là trên 2.474.258,4 triệu đồng. Trong đó
Ngân sách Nhà nước gồm: Ngân sách Trung ương, ngân sách
tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã: 1.644.173 triệu đồng
(chiếm 66,45%), nguồn huy động của cộng đồng dân cư đóng
góp và xã hội hóa: 384.422,9 triệu đồng (chiếm 15,55%), vốn
của các Doanh nghiệp: 445.662,2 triệu đồng (chiếm 18%).
Huyện đã thực hiện cứng hoá được hơn 1.070 km đường trục xã,
trục thôn; trên 257,4 km kênh mương cấp I loại 3; xây dựng hơn

234 km đường giao thông trục chính nội đồng; 25 trạm bơm;
03 cống đập; xây mới 5 nhà máy nước và nâng cấp, mở rộng
phạm vi 04 trạm cấp nước sạch; xây dựng 498 phòng học của
các trường trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non; 09 nhà
văn hoá xã; 19 trạm y tế; nâng cấp lưới điện nông thôn 42 xã;
30 sân thể thao xã; 62 sân thể thao thôn...
Có quyết tâm xây dựng một NTM văn minh, bền vững, lại
được nhân dân chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn,
đến nay Đông Hưng đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.
Với thành quả kết quả đã đạt được, Đông Hưng sẽ tiếp tục phấn
đấu để tới năm 2020 có trên 70% số xã đạt chuẩn NTM.

HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH
XÂY DỰNG NTM: TUYÊN TRUYỀN LÀ KHÂU THEN CHỐT

Để chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả, Tiền Hải xác định công
tác tuyên truyền là khâu then chốt. Các cấp ủy đảng tổ chức các hội nghị quán
triệt, triển khai các nghị quyết để nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân
dân. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính
sách của Nhà nước; kết quả của việc triển khai thực hiện thường xuyên được tuyên
truyền, phổ biến thông qua các hội nghị, hệ thống đài truyền thanh, trang thông tin
điện tử và bản tin nội bộ, đội tuyên truyền lưu động của huyện; qua hệ thống băng rôn,
pano, áp phích, biển tường… Mở các lớp tập huấn cho ban chỉ đạo, ban quản lý và đội
ngũ cán bộ chuyên môn về quy hoạch, xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý và kiểm
tra, giám sát.

P

hong trào xây dựng nông thôn mới đã huy động
được sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ
huyện đến thôn. Các xã đều có cách làm chủ
động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và đặc
điểm của địa phương. Đến nay, chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở
huyện Tiền Hải đã đạt được những kết quả nổi bật.
Việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã
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thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ, coi
đây là phong trào của chính mình, mang lại lợi ích thiết thực
cho người dân, trở thành phong trào sâu rộng trong toàn dân.
Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của
toàn dân, Tiền Hải tiếp tục khắc phục khó khăn, thách thức,
hoàn thành thắng lợi mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới
năm 2019.
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XÃ THỤY VĂN, HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH

Tập trung đẩy mạnh 3 mũi nhọn kinh tế

Cuối năm 2013 các tiêu chí theo tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới xã Thụy Văn
cơ bản hoàn thành và đã được huyện, tỉnh chỉ đạo hoàn thành nông thôn mới vào
cuối năm 2013 và Thụy Văn đã về đích nông thôn mới ở tốp đầu huyện Thái Thụy. Vinh
dự được đón đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác trung ương về
thăm và làm việc tại địa phương.

Đ

ến nay, sau về đích nông thôn mới được 5 năm, sản xuất nói chung của Thụy Văn đã thay đổi hẳn. Công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đã có bước nhảy vọt: 3 mũi nhọn kinh tế đã có sự thay đổi. Sản xuất
nông nghiệp tỷ trọng chỉ còn 30% nhưng giá trị sản xuất nông nghiệp đã được cải thiện nhiều, bình quân năm
tăng từ 6,5 - 7%/năm. Đây là kết quả sản xuất nông nghiệp có những bước tiến và thay đổi cơ bản trong sản
xuất là kết quả thừa hưởng nông thôn mới. Ngoài ra 2 ngành mũi nhọn khác của Thụy văn là tiểu thủ công
nghiệp và dịch vụ lại khởi sắc từng ngày.

Thành công của xã Thụy Văn là luôn đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân
dân, các tổ chức chính trị cùng vào cuộc. Điều cốt lõi là đã làm cho mọi người dân hiểu và thật sự là người chủ xây dựng nông
thôn mới. Đây là yếu tố then chốt, quan trọng trong kết quả xây dựng nông thôn mới của Thụy Văn.

XÃ THỤY NINH,
huyện thái thụy, tỉnh thái bình

XÃ THÁI THịnh,
huyện thái thụy, tỉnh thái bình

Tháng 6/2014, Thụy Ninh đã hoàn thành các
tiêu chí về xây dựng NTM, được UBND huyện
Thái Thụy nghiệm thu và đề nghị UBND tỉnh
xét công nhận. Nhiều tiêu chí các địa phương
khác gặp khó khăn trong quá trình thực hiện,
nhưng với Thụy Ninh đã thực hiện rất tốt. Đến
nay, phong trào xây dựng Nông thôn mới ở
Thụy Ninh tiếp tục được duy trì và nâng cao
chất lượng các tiêu chí.

Ý Đảng lòng dân đồng thuận, đến nay
Thái Thịnh (Thái Thụy) đã đạt 19/19 tiêu
chí nông thôn mới (NTM). Chủ trương
đúng, trúng của cấp ủy, chính quyền, sự
đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân kinh nghiệm ấy đã và đang được xã vận
dụng, phát huy triệt để.

T

Đ

“Điều quan trọng lúc này đối với Thụy Ninh là củng cố và giữ
vững những tiêu chí đã đạt được, trong đó tập trung vào việc
nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người dân,
phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống tình làng nghĩa
xóm… bao đời nay của người dân nơi đây để làm nên bản sắc
riêng, từ đó tạo ra sức mạnh tổng hợp để Đảng bộ và nhân dân
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.” - Đồng chí Đỗ Văn
Huynh, Chủ tịch UBND xã Thụy Ninh nhấn mạnh.

Trong phong trào xây dựng NTM, Thái Thịnh đã có 10
gia đình được UBND tỉnh trao tặng bằng ghi công vì đã có
công lao đóng góp, xây dựng quê hương. Điển hình gia đình
cụ Phạm Văn Thụy thôn Đông Thịnh cụ đã trực tiếp ủng
hộ và vận động con cháu ủng hộ kinh phí để xây dựng nhà
truyền thống. Ngoài ra cụ vận động con cháu làm ăn thành
đạt ủng hộ địa phương xây dựng các công trình như trường
học, đường giao thông, quỹ các đoàn thể, quỹ khuyến học,
tặng quà hộ chính sách, hộ nghèo của địa phương.

rong phát triển kinh tế, đến nay, một số nghề
truyền thống như mộc dân dụng, xây, gò hàn...
tiếp tục được phát triển, giải quyết việc làm và
tăng thêm thu nhập cho lao động, ngoài lao
động tại địa phương một số đi lao động ngoài
xã, ngoài tỉnh và đi lao động ở nước ngoài tiếp
tục được duy trì, đến thời điểm hiện tại, toàn xã có hơn 100
người đang lao động, học tập ở nước ngoài đã góp một phần rất
lớn để nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân và đầu tư để
sản xuất trong xã phát triển.

ể triển khai chương trình xây dựng NTM,
cấp ủy, chính quyền đặc biệt coi trọng
công tác tuyên truyền, học tập, quán
triệt các văn bản của cấp trên cho cán
bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và
nhân dân nâng cao nhận thức, yết tố cốt
lõi là sự đồng thuận, tin tưởng, quyết tâm từ trong đảng
tới các tầng lới nhân dân mà trước hết là cán bộ đảng viên
phải tích cực gương mẫu đi đầu.
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XÃ QUỐC TUẤN, HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH
XÂY DỰNG VÀ HÌNH THÀNH NẾP SỐNG VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI
Quốc Tuấn là xã thuần nông của huyện Kiến
Xương có diện tích đất tự nhiên 6,8 km2;
Diện tích đất nông nghiệp là 492,77 ha, đất
phi nông nghiệp là 182,31 ha, đất chưa sử
dụng là 2,07 ha. Thời gian qua, mặc dù không
nằm trong các xã điểm của tỉnh, huyện về
xây dựng nông thôn mới (NTM) song với sự
nỗ lực, đồng sức, đồng lòng của Đảng bộ và
nhân dân, diện mạo nông thôn ở Quốc Tuấn
đang thay đổi từng ngày.

L

à địa phương được công nhận xã đạt chuẩn Quốc
gia về Nông thôn mới trong năm 2015, Trong
xây dựng và hình thành nếp sống văn hóa nông
thôn mới, bằng những biện pháp cụ thể, thiết thực
và hợp lòng dân nên chỉ sau một thời gian ngắn
việc thực hiện nếp sống mới trong việc tang trên
địa bàn xã có những chuyển biến tích cực. Việc thực hiện nếp sống
văn hóa mới trong việc tang ở Quốc Tuấn thời gian qua bước đầu
đã góp phần đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” phát triển theo chiều sâu, tạo môi trường văn hóa
lành mạnh trong xây dựng NTM. Nhiều thôn xây dựng mô hình
“Dòng họ văn hóa” gắn với các mô hình tự quản, thực hiện các
phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, khuyến học, khuyến tài, khuyến
thiện tại các cơ sở thôn. Hàng năm, toàn xã có 7/7 thôn, làng tổ
chức tốt việc biểu dương gia đình văn hóa trong ngày hội đại đoàn

Nhà văn hóa thôn Đắc Chúng Nam
kết toàn dân tộc, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Bà
con tích cực hiến đất, tiền, công sức, trí tuệ xây dựng đường giao
thông, nhà văn hóa, công trình văn hóa tâm linh... tạo sự đổi thay
cho diện mạo nông thôn.
Từ kết quả xây dựng NTM, hệ thống chính trị, vai trò của
MTTQ, các đoàn thể quần chúng thường xuyên được củng cố và
phát triển, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng ổn định, kinh tế
phát triển. Quốc Tuấn hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn
mới năm 2015 là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân trong xã.
Để có được một diện mạo mới, sức sống mới như hôm nay chính là
do cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tập trung cao cho
công tác tuyên truyền, vận động để ý Đảng lòng dân tạo sự đồng
thuận quyết tâm cao xây dựng thành công NTM trên quê hương
Quốc Tuấn anh hùng./.

XÃ VŨ HÒA, HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH
PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
7 năm thực hiện Chương trình XDNTM đã mang đến nhiều đổi thay ở địa phương. Từ
một xã thuần nông với xuất phát điểm thấp, chỉ qua thời gian ngắn XDNTM, Vũ Hòa đã
cán đích NTM vào cuối năm 2015. Giờ đây, dáng dấp của một xã NTM theo hướng văn minh,
hiện đại đã dần hiện diện trên từng con đường, ngõ xóm, mái nhà ở vùng quê này.

N

hiều cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây
dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH khu
vực nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần
của nhân dân được cải thiện, nâng cao; tỉ lệ
hộ nghèo giảm mạnh, hộ gia đình có điều
kiện kinh tế khá giả ngày một tăng... Đó là
những thành quả nổi bật mà Chương trình Xây dựng nông thôn
mới (XDNTM) đã mang lại trong thời gian qua trên địa bàn xã
Vũ Hòa.
Trong quá trình thực hiện XDNTM, trên địa bàn xã đã phát
động phong trào “Nông dân hiến đất mở đường, công trình thủy
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lợi; xây dựng đường đẹp, ngõ đẹp” là một trong những cách làm
hay, tiêu biểu mang lại hiệu quả thiết thực. Bài học kinh nghiệm
quan trọng nhất trong XDNTM là đã phát huy được quyền làm
chủ của nhân dân, xem nhân dân là chủ thể XDNTM; thực hiện
tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân
hưởng lợi.
Với sự chuyển biến đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực
chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ở Vũ Hòa sau hơn 20 năm đổi
mới và đặc biệt là sau 7 năm xã xây dựng NTM là cơ sở vững
chắc để trong tương lai Vũ Hòa có thể phát triển thành một xã
giàu đẹp và văm minh.
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HUYỆN VỤ BẢN, TỈNH NAM ĐỊNH

PHÁT HUY SỰ ĐOÀN KẾT ĐỂ VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI
Huyện Vụ Bản có
diện tích đất tự nhiên
14.822 ha, trong đó diện tích
đất nông nghiệp 10.729 ha,
đất phi nông nghiệp 4.026
ha; dân số 130.954 người
trong đó có 79.383 lao động
trong độ tuổi. Cơ cấu lao động
phân theo khu vực kinh tế:
Ngành nông nghiệp và thủy
sản có 46.802 lao động chiếm
58%, ngành công nghiệp và
xây dựng có 19.093 lao động
chiếm 24%, làm dịch vụ có
13.488 lao động chiếm 16,9
%. Huyện Vụ Bản có 18 đơn vị
hành chính cấp xã (17 xã và 1
thị trấn).
Phong trào chung tay, góp sức XDNTM
đã và đang lôi cuốn đông đảo các tầng lớp
nhân dân trong và ngoài địa phương tham
gia, ủng hộ với những cách làm sáng tạo.
Trong thôn, xã thì không vượt quá sức
dân; ngoài xã thì không phân biệt người giàu
hay nghèo, người góp nhiều hay góp ít; tất
cả toàn dân đoàn kết chung tay XDNTM.
Đặc biệt, nhiều cá nhân tuy còn có khó khăn
trong cuộc sống, nhưng đã sẵn lòng dành
dụm góp hàng chục triệu đồng, hiến hàng
trăm mét vuông đất ở để mở đường hoặc

xây dựng công trình phúc lợi. Hàng nghìn
hộ làm ăn khá giả và con em công tác xa
quê đã ủng hộ tiền của với giá trị hàng
chục, hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng. Nhiều
cơ quan trong huyện cũng có những việc
làm thiết thực tham gia cùng nhân dân làm
đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội
đồng, vệ sinh môi trường…
Bên cạnh đó là những nét mới trong lãnh
đạo, chỉ đạo xây dựng NTM tại Huyện Vụ Bản
như: Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành
Nghị quyết 11-NQ/HU về việc Tập trung lãnh
đạo xây dựng huyện Vụ Bản đạt chuẩn nông
thôn mới năm 2018; Lãnh đạo, chỉ đạo UBND
huyện xây dựng Đề án “Khuyến khích tích
tụ, tập trung ruộng đất, ứng dụng công nghệ
cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn
huyện Vụ Bản giai đoạn 2017 -2020” hỗ trợ

từ nguồn ngân sách của huyện; Chi đạo UBND
huyện kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM
cấp huyện, bổ xung các đồng chí Thường vụ
Huyện ủy, Huyện ủy viên, Trưởng các ban,
ngành, đoàn thể tham gia Ban chỉ đạo thực
hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phân
công các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy
viên Ban chấp hành phụ trách lãnh đạo thực
hiện 9 tiêu chí của huyện và phụ trách các xã,
trị trấn trong xây dựng nông thôn mới...
Thực tiễn thấy, Chương trình XDNTM ở
Vụ Bản đã thực sự trở thành phong trào thi
đua rộng khắp và đã đạt nhiều kết quả tích
cực. Năm 2018, toàn bộ 18/18 xã, thị trấn
hoàn thành các tiêu chí xã NTM và Vụ Bản
phấn đấu được công nhận huyện đạt chuẩn
NTM trong năm 2018.
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HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Nga
Sơn phấn đấu đến năm năm 2018 có 5 xã
được công nhận đạt chuẩn xây dựng NTM
và hoàn thành thêm 01 tiêu chí huyện nông
thôn mới. Nga Sơn quyết xây dựng NTM trên
địa bàn huyện có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại, gắn
phát triển nông nghiệp với xây dựng NTM
một cách bền vững.

Đ

ến nay, huyện đã đạt 6/9 tiêu chí đó là:
Điện, Giao thông, Sản xuất, Thủy lợi, An
ninh-trật tự xã hội và tiêu chí Chỉ đạo xây
dựng NTM. Đồng thời, 9 tháng đầu năm
2018 toàn huyện đã có 142/228 thôn đạt
chuẩn NTM. Có 11 xã đăng ký với tổng số
31 thôn đạt chuẩn NTM (thôn thuộc diện chưa sáp nhập),
trong đó có một số thôn đăng ký nhưng triển khai thực hiện
chuyển biến chậm, khó có khả năng hoàn thành.

Đường hoa xã Nga Phú
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Mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà màng xã Nga Thành
Từ nay đến năm 2020, Nga Sơn phấn đấu có thêm 5 xã
đạt NTM; 6 xã về đích năm 2019: Đạt 16 tiêu chí trở lên. Cùng
với đó là xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và
từng bước hiện đại, gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng
NTM một cách bền vững, thực hiện tái cơ cấu ngành nông
nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 16-NQ/TU của BCH Đảng bộ
tỉnh Thanh Hóa, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông
nghiệp sang các ngành dịch vụ khác, phát triển ngành nghề
tiểu thủ công nghiệp, nâng cao đời sống cho nhân dân./.
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XÃ TAM QUAN NAM
(HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH)

HƯỚNG ĐẾN NTM KIỂU MẪU
Tam Quan Nam là xã đồng
bằng ven biển của huyện
Hoài Nhơn, tỉnh Bình
Định, nằm cách trung tâm huyện
Hoài Nhơn 15km về phía Đông,
nền kinh tế của xã chủ yếu là
khai thác, nuôi trồng hải sản và
sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp, thương mại - dịch
vụ. Với diện tích tự nhiên 922,19
ha, tổng số hộ trên địa bàn xã
3.337 hộ với 14.542 nhân khẩu.

T

hực hiện chủ trương
của Đảng và Nhà nước
về việc phát động thực
hiện Chương trình mục
tiêu Quốc gia xây dựng
nông thôn mới giai
đoạn 2016-2020, Đảng ủy, UBND xã
Tam Quan Nam không ngừng nổ lực
vận động, tuyên truyền, chỉ đạo, điều
hành và sự phối hợp đồng bộ của Mặt
Trận và các đoàn thể, ban ngành của
xã, đặc biệt là sự đồng tình, thống nhất
của người dân đã tích cực chung tay,
góp sức xây dựng nông thôn mới đến
nay đạt được kết quả đáng kể. Đặc biệt
là xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ
dân sinh như: Đường giao thông nông
thôn, nhà văn hóa thôn đến nay Tam
Quan Nam đạt 100% theo tiêu chí xây
dựng nông thôn mới. Để đạt được kết
quả trên, ngoài việc tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính quyền địa
phương, còn có sự đồng tình hưởng ứng
chung tay xây dựng nông thôn mới của
nhân dân trong toàn xã về việc đóng
góp nguồn lực để góp phần xây dựng,
từ đó đã làm cho quê hương Tam Quan
Nam ngày càng thay da, đổi thịt.
Thật vậy, về xã Tam Quan Nam
trong những ngày này, bức tranh Nông

Nhà văn Hóa thôn Tăng Long 1

thôn mới đã dần hiện rõ, diện mạo nông
thôn khang trang, khởi sắc. Hệ thống
đường giao thông nông thôn, giao
thông nội đồng, kênh mương thủy lợi,
trường học, nhà văn hóa, nhà ở dân cư,
nói chung các công trình phúc lợi xã hội
vừa được nâng cấp, chỉnh trang và xây
dựng mới từ sự chung tay góp sức, góp
của, góp công của mỗi người dân. Cùng
với đó, đời sống kinh tế, vật chất, tinh
thần của nhân dân cũng đã có nhiều
thay đổi.
Tuy không phải là xã điểm xây dựng
nông thôn mới (NTM) của huyện Hoài
Nhơn nhưng từ năm 2011 đến nay
(2018) xã Tam Quan Nam đã tập trung
đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông
thôn mới.
Bước đầu triển khai thực hiện
Chương trình xây dựng nông thôn mới
xã Tam Quan Nam gặp không ít những
khó khăn, đặc biệt là vấn đề huy động
vốn. Bù lại, chính quyền địa phương đã
nhận được rất nhiều sự đồng thuận của
nhân dân, nhân dân đã hiến trên 25.747
m2 đất vườn, đất ruộng hiến trên 1.439

m tường rào, cổng ngõ, hiến trên 1.217
cây dừa 1.461 cây khác, đóng góp gần
7.000 ngày công lao động để làm đường
giao thông nông thôn. Nổi bật như: ở
thôn Cửu Lợi Nam có ông Đào Duy Bé
hiến trên 300m2 đất vườn, Ông Huỳnh
Văn Học trên 300m2; ở thôn Trung Hóa
có bà Phùng Thị Đào hộ nghèo hiến
150 m2 đất vườn, 9 cây dừa và một số
cây khác để mở rộng đường giao thông
liên thôn, liên xóm; ở thôn Tăng Long 2
bà con tự nguyện đóng góp trên 100
triệu đồng và 300 ngày công làm mới
con đường dài gần 1 km - đây chỉ là một
điển hình.
Nhận được sự đồng thuận cao của
nhân dân, Ông Nguyễn Thanh Hải
chủ tịch UBND xã cho biết:
Sau khi xã chúng tôi tiếp thu ý kiến
chỉ đạo của huyện, xã đã có kế hoạch
tổ chức phát động phong trào thi đua
chung sức XDNTM đồng thời chỉ đạo 7
thôn cùng phát động toàn dân thi đua
XDNTM và tăng cường công tác tuyên
truyền mục đích, ý nghĩa của chương
trình mục tiêu quốc gia XDNTM đến mọi
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Con đường mới được nâng cấp từ 3m lên 5,5m bê tông, khu trung tâm
xã đến giáp tuyến 639 thôn Tăng Long 2“theo chuẫn NTM kiểu mẫu”

tầng lớp nhân dân “Với phương châm
mưa dầm thấm lâu” từ đây mọi người
dân hiểu rõ thấy được quyền lợi và
nghĩa vụ công dân đã đồng thuận cùng
đồng tâm hiệp lực chung tay góp sức
xây dựng nông thôn mới, nhờ vậy đã
mang lại kết quả cao; như vậy đến cuối
năm 2017 xã Tam Quan Nam đã hoàn
thành được 19/19 tiêu chí và đã được
UBND tỉnh Bình Định công nhận xã đạt
chuẩn nông thôn mới.
Có thể khẳng định từ công tác dân
vận khéo nên 100% hộ dân đã sẵn
sàng hiến trên 30.676,8 m2 đất, mở
mới 4 con đường liên thôn, liên xóm
với chiều rộng 5-6m, mở rộng cứng
hóa 3,2 km đường giao thông nội đồng.
Đến nay, xã cơ bản đã mở rộng 113
tuyến và bê tông xi măng được 22,52
km đường giao thông liên xã liên thôn,
bê tông hóa 4,75 km kênh mương nội
đồng, xây dựng 7/7 nhà văn hóa thôn,
160 hố rác ngoài đồng ruộng, 30 hầm
khí sinh học biogas, xây dựng mô hình
ánh sáng an ninh, mô hình ba không
bốn tự; mô hình họ đạo không có người
vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội,
mô hình khu dân cư không có dịch sốt
xuất huyết, mô hình đường làng xanh,
sạch, đẹp, mô hình khu dân quân không
có ma túy và tệ nạn xã hội. Ngoài ra, xã
còn tập trung các nguồn lực, hỗ trợ xây
dựng và sửa chữa nhà ở đơn sơ cho hộ
chính sách, hộ nghèo cho gần 50 hộ.
Với tổng kinh phí nhân dân đóng góp
tiền và hiện vật trên 16 tỷ đồng.
Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của
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Có thể khẳng định từ công tác dân vận khéo nên 100% hộ dân đã sẵn
sàng hiến trên 30.676,8 m2 đất, mở mới 4 con đường liên thôn, liên xóm với
chiều rộng 5-6m, mở rộng cứng hóa 3,2 km đường giao thông nội đồng. Đến
nay, xã cơ bản đã mở rộng 113 tuyến và bê tông xi măng được 22,52 km
đường giao thông liên xã liên thôn, bê tông hóa 4,75 km kênh mương nội
đồng, xây dựng 7/7 nhà văn hóa thôn, 160 hố rác ngoài đồng ruộng, 30 hầm
khí sinh học biogas, xây dựng mô hình ánh sáng an ninh, mô hình ba không
bốn tự; mô hình họ đạo không có người vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã
hội, mô hình khu dân cư không có dịch sốt xuất huyết, mô hình đường làng
xanh, sạch, đẹp, mô hình khu dân quân không có ma túy và tệ nạn xã hội.
Ngoài ra, xã còn tập trung các nguồn lực, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà
ở đơn sơ cho hộ chính sách, hộ nghèo cho gần 50 hộ. Với tổng kinh phí nhân
dân đóng góp tiền và hiện vật trên 16 tỷ đồng.
Trung ương, tỉnh, huyện và nguồn từ
các doanh nghiệp khác tập trung đầu
tư xây dựng cơ sở hạ tầng; cụ thể như
đầu tư kè chống xói lở sông dây thôn
Trung Hóa, kè chống xói lở nhánh giữa
kho thôn Cửu Lợi Nam, xây dựng đập
ngăn mặn bà Biên thôn Trung Hóa, xây
dựng hệ thống cống thoát nước trung
tâm xã, xây dựng công trình giao thông
- thủy lợi, xây dựng trường mẫu giáo,
trường Tiểu học số 2 và xây dựng 7
nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí đầu
tư cho các hạn mục trên đến cuối tháng
8 năm 2018 gần 102 tỷ đồng.
Có thể khẳng định từ những bài
học kinh nghiệm được rút ra trong quá
trình chỉ đạo để huy động các nguồn lực
từ Trung ương, tỉnh, huyện, từ các nhà
doanh nghiệp có tâm huyết với cuộc
vận động, kết hợp biết phát huy nguồn
lực tại địa phương, nguồn lực từ trong
dân với tinh thần dân chủ, biết dựa vào
dân vận dụng đúng thời cơ hợp lòng

dân, vượt qua mọi khó khăn tạo thành
động lực thuận lợi, Tam Quan Nam đã
tạo lên bộ mặt mới khang trang, bề
thế xứng tầm xã đạt chuẩn nông thôn
mới. Với những kết quả đạt được trong
suốt 6 năm qua là một quá trình của
cả hệ thống chính trị cùng mọi tầng lớp
nhân dân đồng tâm hiệp lực xây dựng
nên, đáng đổi tự hào. Trong năm 2018,
xã Tam Quan Nam không chỉ dừng lại
những gì đạt được mà tiếp tục nâng
cao theo chuẩn nông thôn mới kiểu
mẫu, xã tranh thủ từ nguồn vốn tỉnh hỗ
trợ đã tiếp tục đầu tư nâng cấp tuyến
đường từ quốc lộ 1A xã Hoài Hảo giáp
với tuyến tỉnh lộ 639 thôn Tăng Long
2 với chiều dài trên 4km mặt đường mở
rộng 7m bê tông hóa 5,5m chiều cao
15cm với tổng kinh phí đầu tư trên 14
tỷ đồng, được biết tỉnh sẽ hỗ trợ 50%,
xã còn chọn một thôn làm điểm mô
hình nông thôn mới kiểu mẫu và hướng
đến nhân rộng 7 thôn trong toàn xã./.
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BÌNH DƯƠNG

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
THEO HƯỚNG ĐÔ THỊ HÓA

Ô

Nhà Văn hóa xã đạt chuẩn nông thôn mới

ng Trần Văn Nam - Bí
thư Tỉnh ủy cho biết:
Đối tượng hưởng lợi từ
chương trình NTM là
người nông dân. Do đó,
để người dân tham gia
hiến kế trong quá trình xây dựng NTM
bằng những mô hình kinh tế phù hợp
với điều kiện kinh tế từng địa phương
đã mang lại kết quả cao. Tiêu biểu như
mô hình trồng rau sạch của Hội Phụ nữ
xã Tân Long (Phú Giáo), mô hình phân
loại rác thải tại nguồn của xã Phú An
(TX.Bến Cát), mô hình trồng dưa lưới tại
An Sơn, Bình Nhâm (TX.Thuận An)… đã
giúp nông dân vươn lên thoát nghèo.
Ngoài ra, tùy tình hình thực tế mà
mỗi thôn, ấp trong xã đã có cách làm
riêng theo đặc thù thế mạnh chứ không
cào bằng theo các tiêu chí chung. Làm
sao để người dân nông thôn có cuộc
sống ngày càng tốt hơn, đó mới chính
là ý nghĩa của chương trình xây dựng
NTM đem lại.
Để chương trình xây dựng NTM đi
vào cuộc sống, ông Nguyễn Tấn Bình
- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Bình Dương cho hay:
Các nội dung xây dựng NTM đã được
đưa vào Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh.
Trong quá trình triển khai thực hiện
Nghị quyết này, chính quyền các cấp
trong tỉnh đã tổ chức thực hiện phong
trào thi đua “Toàn tỉnh chung tay xây
dựng NTM” và được nhân dân đồng

Trường Tiểu học xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Bình
Dương đã đạt được kết quả khá ấn tượng, với tỷ lệ đường
giao thông nông thôn tại các xã được cứng hóa đạt 90%,
trong đó tỷ lệ bê tông, nhựa hóa chiếm 60%. Đến nay đã
nhựa hóa hoặc bê tông hóa 1.892 km đường trục xã, liên xã;
cứng hóa 1.134 km đường trục thôn, xóm. 100% km đường
trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 90% km
đường trục thôn xóm được cứng hóa, 90% km đường ngõ,
xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa, 100% km đường
trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận
tiện quanh năm.
tình, hưởng ứng.
Một cách làm nữa là Bình Dương
luôn lồng ghép chương trình xây dựng
NTM với các chương trình, dự án lớn
của tỉnh để khai thác tiềm năng thế
mạnh của từng khu vực nông thôn.
Điển hình như trong quá trình phát
triển Bình Dương đã quy hoạch các khu
công nghiệp về phía Bắc của tỉnh tại
các vùng nông thôn ở Bàu Bàng, Bến
Cát, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo… Các khu
công nghiệp này đã góp phần nâng cao
hạ tầng kỹ thuật giao thông, y tế, giáo
dục và giải quyết việc làm cho nông
thôn, đồng thời thúc đẩy quá trình đô
thị hóa diễn ra nhanh chóng.
Nhờ những chính sách linh hoạt
trong thực hiện mục tiêu quốc gia xây
dựng NTM nên Bình Dương đã không

còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, bộ
mặt nông thôn ở các địa phương hoàn
thành 19 tiêu chí đã khởi sắc. Hàng loạt
các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết
yếu như điện, đường, trường, trạm…
đều được đầu tư kiên cố hóa theo
hướng hiện đại.
Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh
tiếp tục xây dựng các xã còn lại đạt
chuẩn NTM theo hướng phát triển đô
thị, có nghĩa theo lộ trình Bình Dương
đến trước năm 2020 sẽ trở thành
thành phố trực thuộc Trung ương. Do
đó trong quá trình xây dựng NTM,
ngoài các tiêu chí NTM hình thành từng
bước thì nơi nào có đủ điều kiện cơ sở
vật chất chất sẽ hình thành cơ quan
hành chính cấp phường theo hướng
phát triển đô thị.
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HUYỆN DẦU TIẾNG

HUYỆN NTM ĐẦU TIÊN CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG
Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Dầu Tiếng đã đoàn kết, ra sức
xây dựng nông thôn mới (NTM) nhằm không ngừng cải thiện đời sống của người dân, nâng
cao dân trí, phát huy dân chủ vùng nông thôn và tạo nguồn lực cho sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa huyện nhà. Từ những nỗ lực và phấn đấu đó, Thủ tướng Chính phủ đã có
quyết định công nhận huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đạt chuẩn NTM vào năm 2015.
Đây cũng là huyện NTM đầu tiên của tỉnh Bình Dương.
còn cầu tạm và cầu sắt. Năm 2017, Huyện
đã nâng cấp dặm vá sửa chữa 18 tuyến
đường, tổng chiều dài 107,2 km, duy tu
sửa chữa 8 cầu bê tông cốt thép, đến nay
không còn cầu tạm và cầu sắt. Bên cạnh
đó, các xã đã thực hiện dặm vá, sửa chữa,
bê tông hóa 42 tuyến đường giao thông
nông thôn. Các công trình thủy lợi được
quản lý, bảo vệ và thường xuyên được duy
tu sửa chữa, đảm bảo việc tưới, tiêu phục
vụ sản xuất nông nghiệp.

D

Công trình trường học đạt chuẩn quốc gia được đầu tư trong quá trình xây dựng NTM
ở xã NTM Thanh An, huyện Dầu Tiếng.

ầu Tiếng có thế mạnh về
nông nghiệp, hiện nay
huyện đã và đang tập
trung phát triển nông
nghiệp theo hướng nông
nghiệp kỹ thuật cao gắn
với chế biến và tái cơ cấu ngành nông
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia
tăng. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo
phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập
cho người dân nông thôn, đồng thời hình
thành và phát triển vùng chuyên canh
như cao su, cây ăn quả đặc sản, rau an
toàn, xây dựng vùng chăn nuôi tập trung...
Song song với phát triển sản xuất
nông nghiệp, huyện Dầu Tiếng cũng tập
trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp và dịch vụ. Nhờ đó, sản xuất
công nghiệp của huyện tăng trưởng bình
quân mỗi năm đạt 18,9%. Đến nay, toàn
Huyện có 211 doanh nghiệp đầu tư sản
xuất kinh doanh. Bên cạnh 3 Nhà máy
chế biến cao su của Công ty TNHH MTV
cao su Dầu Tiếng giữ vai trò chủ lực về
công nghiệp, Huyện đã mời gọi 24 doanh
nghiệp và 16 cơ sở tiểu thủ công nghiệp
đầu tư với số vốn gần 100 tỷ đồng, nâng
tổng số xí nghiệp công nghiệp trên địa
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bàn Huyện lên 36 công ty và 72 cơ sở,
đã giải quyết việc làm thường xuyên cho
trên 3.400 lao động. Để phát triển công
nghiệp với quy mô lớn trong những năm
tiếp theo, ngoài cụm công nghiệp Thanh
An quy mô 50 ha đang được doanh
nghiệp nước ngoài đầu tư và đi vào hoạt
động, UBND tỉnh cũng đã quy hoạch bổ
sung 01 cụm công nghiệp An Lập 75 ha.
Huyện đã phối hợp với Công ty TNHH
MTV cao su Dầu Tiếng quy hoạch chi tiết
để mời gọi đầu tư phát triển trong những
năm tiếp theo.
Một trong những kết quả nổi bật mà
huyện Dầu Tiếng đạt được trong thời gian
qua là phong trào làm đường giao thông
nông thôn, chỉnh trang đô thị. Để thay
đổi diện mạo NTM, huyện đã tích cực đầu
tư xây dựng mới và nâng cấp các tuyến
đường giao thông. Trong giai đoạn (20112016), Huyện đã xây dựng mới, nâng cấp
và mở rộng 45,62 km đường nhựa, 140
km đường sỏi đỏ, lũy kế đến năm 2016
có 96% đường trục xã, liên xã được nhựa
hóa; đường giao thông nông thôn, giao
thông nội đồng do các xã quản lý được
cứng hóa sỏi đỏ đạt 100%; xây dựng mới
6 cầu bê tông cốt thép, đến nay không

Từ kết quả đầu tư mở rộng, tăng quy
mô sản xuất kinh doanh và phát triển
thương mại dịch vụ mà đời sống vật chất
người dân nông thôn trong huyện được
cải thiện đáng kể. Hệ thống điện lưới quốc
gia được Huyện quan tâm đầu tư, mở rộng
đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của ngành
điện, đang vận hành an toàn cung cấp đủ
sản lượng điện cho phục vụ sản xuất và
sinh hoạt của nhân dân, tỷ lệ hộ sử dụng
điện đạt 99,82%.
Lãnh đạo UBND tỉnh xác định, những
kết quả trong quá trình xây dựng NTM của
huyện Dầu Tiếng chỉ là bước đầu, để theo
kịp tốc độ phát triển kinh tế - xã hội chung
của tỉnh và xây dựng nông thôn văn minh
thì còn cả chặng đường dài để phấn đấu.
Vì vậy, giai đoạn 2016-2020, huyện cần
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
vận động nhằm huy động mọi nguồn lực
để xây dựng NTM theo hướng nâng cao
các tiêu chí đã đạt được; sử dụng có hiệu
quả mọi nguồn lực vào phát triển kinh
tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng kinh tế
cao theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại
hóa để phấn đấu đến năm 2020, 11/11
xã tiếp tục đạt chuẩn nông thôn mới theo
Bộ tiêu chí mới của Trung ương và Tỉnh;
các xã nông thôn mới tiếp tục giữ vững
và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt
qua từng năm để ngày càng hoàn thiện xã
nông thôn mới và để đảm bảo đủ điều kiện
xét công nhận lại xã nông thôn mới.
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KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH OCOP

TỈNH QUẢNG NINH

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên triển khai Chương trình “Mỗi xã, phường một sản
phẩm” (OCOP) một cách bài bản và đã đạt những thành công nhất định. Qua
chương trình, thương hiệu nông sản được nâng lên rõ rệt, các sản phẩm được tiêu thụ
mạnh và bền vững.
Kết quả đáng tự hào
Chương trình OCOP được Ban Xây
dựng NTM tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu
từ phong trào “Mỗi làng một sản phẩm
OVOP” của Nhật Bản và Chương trình
“Mỗi cộng đồng một sản phẩm OTOP”
của Thái Lan. Đây là một chương trình
phát triển kinh tế rất phù hợp đối với
khu vực nông thôn.
Mục tiêu và nội dung chính của
Chương trình là tập trung phát triển
sản phẩm từ những lợi thế về tài
nguyên, văn hóa, lao động ở khu vực
nông thôn bằng chính sự tổ chức của
cộng đồng, nói cách khác gọi là phát
triển kinh tế theo hướng nội sinh,
thông qua đó nâng cao thu nhập, giải
quyết việc làm cho cư dân nông thôn
và phát triển một cách bền vững.

Các sản phẩm OCOP chủ lực phải đảm bảo về chất lượng, thương hiệu sản phẩm.
(Trong ảnh: Nhân viên Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thủy sản Quảng Ninh
in dập mã vạch lên bao bì sản phẩm)

Sau 5 năm (2013-2018) triển
khai, chương trình OCOP đã đạt được
kết quả quan trọng. Với các nhóm giải
pháp quan trọng được thực hiện như
xây dựng và triển khai đề án tổng thể
về chương trình, thành lập hệ thống
tổ chức (Ban điều hành OCOP) và hình
thành đội ngũ cán bộ chuyên trách có
kỹ năng nghiệp vụ về chuyên môn ở
cấp tỉnh và 14 huyện, thị xã, thành
phố; Ban hành Bộ công cụ quản lý, xây
dựng và ban hành các cơ chế chính
sách. Đã huy động trên 500 tỷ đồng
để phát triển sản xuất thuộc chương
trình OCOP, trong đó ngân sách tỉnh
chiếm 15,8%, số còn lại huy động các
nguồn lực xã hội. Đến nay, toàn tỉnh

đã có 130 tổ chức kinh tế tham gia
chương trình, phát triển được 322 sản
phẩm, trong đó số sản phẩm đạt sao
là 131; doanh số bán hàng của các tổ
chức kinh tế tham gia chương trình đạt
gần 700 tỷ đồng, nhờ gia tăng giá trị
sản phẩm trên 30% và tăng về quy
mô sản xuất trên 18%. Thu nhập bình
quân của người dân khu vực nông thôn
được cải thiện đáng kể, từ 10 triệu
đồng/người năm 2010 lên 36 triệu
người/năm 2017. Đặc biệt, chương
trình xúc tiến thương mại OCOP được
thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, một
số thị trường trọng điểm trong nước
(Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, đồng bằng
sông Hồng, Tây Bắc) và tại thị trường

Trung Quốc (tỉnh Quảng Tây, Vân
Nam) thông qua các kỳ triển lãm, hội
chợ thương mại.
Riêng Hội chợ OCOP thường niên
đã được tổ chức 4 kỳ tại TP Hạ Long
vào dịp Tết Nguyên đán và hè (phục
vụ du lịch). Hội chợ OCOP trở thành
sản phẩm du lịch của tỉnh, đã tạo được
dư luận xã hội tốt trong nhân dân và
du khách, thiết thực đối với các DN,
HTX, qua đó khẳng định chương trình
OCOP đã đi đúng hướng và bước đầu
đạt hiệu quả và theo nguyện vọng
của người tiêu dùng cũng như của các
doanh nghiệp, HTX
Các sản phẩm OCOP đều nằm trong
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- Chương trình phải được tổ chức
quản lý khoa học theo hệ thống, từng
khâu, từng bước thực hiện; Thiết lập
được tính pháp lý của toàn bộ chương
trình; Xây dựng được hệ thống chính
sách hỗ trợ phát triển DN, HTX, hỗ trợ
phát triển sản phẩm trên nền tảng hỗ
trợ phát triển nghiên cứu, ứng dụng
KHCN, công tác hướng dẫn lập và quản
lý các dự án đầu tư, các dự án sản xuất.

Các tiêu chí đánh giá chất lượng là chất lượng sản phẩm chiếm phần lớn số điểm
trong bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP giai đoạn 2017-2020.

nhóm sản phẩm lợi thế quốc gia (tôm
thẻ chân trắng, thủy sản chế biến);
nhóm sản phẩm lợi thế địa phương
(lợn Móng Cái, gà Tiên Yên, dược liệu
Ba kích,...) và nhóm đặc sản vùng miền
(miến dong, gạo nếp, gạo thảo dược,
hoa quả, các món ăn ngon, lạ,...).
Những kết quả của chương trình
OCOP được triển khai thành công bước
đầu và là hiệu ứng lan toản trong cả
nước, sẽ có các bước tiến quan trọng
trong thúc đẩy phát triển sản xuất
sản phẩm, dịch vụ không chỉ ở khu vực
nông thôn mà còn ở cả khu vực đô thị,
nhằm đóng góp tích cực và đẩy nhanh
tiến trình thực hiện hiện chương trình
MTQG xây dựng NTM. Để khuyến khích
phát triển sản phẩm, từ ý tưởng cũng
như nhu cầu, khả năng thực tế của mỗi
cơ sở sản xuất, chương trình đề ra một
sân chơi mở, không đóng khuôn và
chưa có tiền lệ, nhưng theo một chu
trình, được kiểm soát chặt chẽ, gọi là
chu trình OCOP được thực hiện theo 6
bước gồm: tuyên truyền, hướng dẫn;
nhận ý tưởng sản phẩm; kế hoạch kinh
doanh; triển khai kế hoạch kinh doanh;
đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp
huyện, tỉnh; xúc tiến thương mại theo
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nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm
và dân thụ hưởng.
2. Bài học kinh nghiệm
Từ việc triển khai cho thấy, Chương
trình OCOP là một chương trình mở,
không đóng khuôn và chưa có tiền lệ,
là một hình thức phát triển kinh tế xã hội không chỉ vùng nông thôn mà
còn cho cả khu vực đô thị thông qua
việc thực hiện thúc đẩy, phát triển các
tổ chức kinh tế (tập trung tái cấu trúc
và thành lập mới DN, HTX), thông qua
việc phát huy nguồn lực địa phương và
phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP.
Do vậy triển khai thực hiện OCOP
không thể nóng vội, phải bền bỉ và
thực hiện liên tục theo chu trình để
thúc đẩy sự sáng tạo liên tục của người
dân. Bài học kinh nghiệm rút ra là:
- Khi triển khai Chương trình cần
phải được nghiên cứu kỹ lưỡng mô hình
OVOP và OTOP, học tập về nguyên tắc
chứ không dập khuôn máy móc, có
sự đánh giá và điểu chỉnh từng bước
trong quá trình thực hiện cho phù hợp
với thực tiễn kinh tế thị trường trong
nước và địa phương.

- Phải có sự vào cuộc chỉ đạo nhiệt
tình, tâm huyết của lãnh đạo trong
quá trình triển khai. Tính hệ thống và
tổ chức của chương trình phải được tổ
chức chặt chẽ và được trao nhiệm vụ,
quyền hạn phù hợp để thực hiện. Phải
khởi động, thúc đẩy được sự đề xuất,
tính sáng tạo từ dưới lên (từ nhân
dân, nhóm hộ sản xuất, doanh nghiệp,
HTX).
- Thị trường và hoạt động xúc tiến
thương mại sản phẩm, cùng với thiết
kế sản phẩm, mẫu mã bao bì, đóng gói
sản phẩm là rất quan trọng.
- Xây dựng được thương hiệu (hình
ảnh nhãn hiệu chương trình, bảo hộ sở
hữu trí tuệ, quản lý sử dụng) và bảo vệ
chất lượng sản phẩm của chương trình
thông qua việc chấm điểm sản phẩm
theo quy định.
- Thực hiện tốt công tác tuyên
truyền, thông tin qua các phương tiện
thông tin đại chúng về chương trình
OCOP, sản phẩm OCOP.
Những kết quả của chương trình
OCOP được triển khai thành công bước
đầu tại Quảng Ninh và hiệu ứng lan tỏa
của chương trình trong cả nước hiện
nay, tin tưởng chương trình OCOP sẽ
có các bước tiến quan trọng trong thúc
đẩy phát triển sản xuất sản phẩm,
dịch vụ không chỉ ở khu vực nông thôn
mà còn ở cả khu vực đô thị trong phạm
vi cả nước, nhằm đóng góp tích cực và
đẩy nhanh tiến trình thực hiện Chương
trình MTQG xây dựng NTM và thực
hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
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OCOP - Hướng đi mới

cho phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn
Bắc Kạn cùng với các tỉnh, thành trên cả nước đang triển khai “Chương trình
quốc gia Mỗi xã một sản phẩm”, giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm
2030 (gọi tắt là Chương trình OCOP) theo Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP ngày
5/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chương trình này có nhiều hoạt
động tư vấn, hỗ trợ và khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã,
doanh nghiệp vừa và nhỏ... tham gia đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh các sản
phẩm hàng hóa và dịch vụ đặc trưng, có lợi thế tại mỗi địa phương.
Điểm mạnh để thực hiện OCOP
- BK
Theo thống kê của cơ quan chức
năng, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có
124 sản phẩm lợi thế chia thành 06
nhóm có thể thực hiện Chương trình
OCOP, trong đó có 48 sản phẩm thuộc
nhóm thực phẩm; 13 sản phẩm nhóm
đồ uống; 07 sản phẩm nhóm thảo
dược; 03 sản phẩm nhóm lưu niệm nội thất - trang trí; 53 sản phẩm nhóm
dịch vụ du lịch nông thôn.
Hiện tại, một số sản phẩm nông
nghiệp của tỉnh đã có được thương
hiệu trên thị trường trong và ngoài
tỉnh như: Miến dong Bắc Kạn; hồng
không hạt (Ba Bể); cam (Chợ Đồn);
quýt (Bạch Thông); dê, trâu, bò, ngựa
(Pác Nặm) và một số sản phẩm truyền
thống như rượu chuối, rượu men lá, mơ
ngâm, thịt hun khói…. Các sản phẩm
trên được sản xuất bởi 114 tổ chức,
cá nhân trên địa bàn, trong đó có 01
Công ty Cổ phần, 01 Công ty TNHH,
25 Hợp tác xã, 22 tổ hợp tác và 62 hộ
sản xuất kinh doanh.
Bên cạnh đó, diện tích đất lâm
nghiệp của Bắc Kạn chiếm trên 90%
diện tích tự nhiên, độ che phủ rừng
72,1%. Đây là điều kiện tốt để tỉnh
phát triển kinh tế lâm nghiệp và cây
dược liệu.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần
Văn Ơn - Trường Đại học Dược Hà Nội,

Sản xuất miến dong tại huyện Ba Bể

chuyên gia OCOP đánh giá: Tỉnh Bắc
Kạn khá thuận lợi khi thực hiện Đề án
OCOP vì có nhiều nông sản đặc trưng
có khả năng phát triển thành hàng
hóa có thể cạnh tranh trên thị trường.
Ngoài ra, nền tảng quan trọng về chủ
trương, chính sách mà Bắc Kạn đang
thực hiện là ưu tiên các nhà đầu tư
công nghệ cao để vừa phát triển nông
nghiệp, nông thôn kết hợp với du lịch
sinh thái… Đây là những điểm mạnh để

Bắc Kạn có thể triển khai thành công
Chương trình OCOP, góp phần tăng
nhanh thu nhập cho người dân nông
thôn và bảo tồn truyền thống văn hóa
của từng vùng miền.
Từng bước thực hiện đúng kế
hoạch OCOP - BK
Hiện Bắc Kạn đã ban hành Đề án
“Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh
Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020, định

OCOP là mô hình được học tập từ phong trào “Mỗi làng một sản
phẩm của Nhật Bản” (tiếng Anh là One commune, one product). Thực
chất chương trình này là giải pháp để phát triển kinh tế từ các sản
phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, truyền thống văn hóa,
danh thắng các địa phương vốn dĩ là những tiềm năng lợi thế của các
vùng miền chưa được phát huy, khai thác để phát triển kinh tế nâng
cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn.
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Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP - BK 2018.

hướng đến năm 2030 (OCOP - BK).
Theo đó, trong giai đoạn 2018 - 2020,
Bắc Kạn đặt ra mục tiêu: Phát triển
sản xuất kinh doanh ít nhất từ 30 - 40
sản phẩm truyền thống đặc sắc tại
các cộng đồng trong tỉnh; xác định,
lựa chọn hoàn thiện/nâng cấp, phát
triển chuỗi giá trị ít nhất từ 10 - 20
sản phẩm truyền thống có tiềm năng
và khả năng phát triển theo hướng
thương mại hóa có quy mô trung bình
và lớn; hình thành từ 20 - 30 tổ chức
kinh tế dựa vào cộng đồng và tái cơ
cấu 10 - 15 tổ chức đã có để phát triển
và thương mại hóa sản phẩm truyền
thống (là các công ty cổ phần, công ty
TNHH, hợp tác xã, tổ hợp tác...). Đến
năm 2030, có 200 sản phẩm OCOP và
phát triển mới ít nhất 60 tổ chức kinh
tế tham gia Chương trình OCOP, tạo ra
100 tổ chức kinh tế OCOP.
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Để thực hiện Chương trình OCOP
theo đúng tiến độ, từ đầu năm 2018
đến nay, Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị
trực tuyến với các huyện, thành phố
để giới thiệu, triển khai và khởi động
Đề án; tổ chức 08 buổi tuyên truyền
tại các địa phương cho cán bộ phòng,
ban, các tổ chức kinh tế, hợp tác xã,
nhóm sở thích, hộ kinh doanh đang
hoạt động trên địa bàn tỉnh về mục
đích, ý nghĩa, mục tiêu của Đề án; tổ
chức điều tra thống kê các sản phẩm
truyền thống trên địa bàn để xây dựng
cơ sở dữ liệu ban đầu về thực hiện Đề
án; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán
bộ được lựa chọn vào hệ thống tổ chức
Đề án… Cùng với đó, đơn vị chức năng
cũng đã tổ chức hướng dẫn cho cán bộ
lãnh đạo địa phương, các tổ chức kinh
tế về chương trình triển khai, cách
thức đăng ký sản phẩm tham gia Đề
án, kết quả, đợt 01 đã có 66 tổ chức,

cá nhân với 69 sản phẩm đăng ký
tham gia, trong đó có 42 sản phẩm đạt
yêu cầu tham gia Đề án.
Trong thời gian tiếp theo, tỉnh
Bắc Kạn tiếp tục bám sát mục tiêu
Đề án, thực hiện đúng các nội dung
trọng yếu đã đề ra, bao gồm: Triển
khai chu trình OCOP thường niên
với 06 bước (gồm: Tuyên truyền về
OCOP, nhận ý tưởng sản phẩm, nhận
kế hoạch kinh doanh, triển khai kế
hoạch kinh doanh, đánh giá và phân
hạng sản phẩm, xúc tiến thương mại)
trên cơ sở nguyên tắc “dân biết, dân
bàn, dân làm”; xác định và phát triển
sản phẩm, dịch vụ OCOP; xây dựng hệ
thống quản lý chất lượng sản phẩm;
xúc tiến thương mại sản phẩm; đào
tạo nhân lực; xây dựng và triển khai
các nhiệm vụ, Dự án thành phần.../.
Thu Cúc
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GHI NHẬN TỪ
CHƯƠNG TRÌNH OCOP BẮC KẠN NĂM 2018

N

ăm nay, Ban tổ
chức đã nhận
được 76 sản
phẩm của 56 tổ
chức, cá nhân
đăng ký thực
hiện chương trình. Qua đánh giá,
xếp hạng cấp huyện, thành phố
có 48 sản phẩm được xếp hạng
từ 3 sao đến 4 sao và được tham
gia phân hạng OCOP cấp tỉnh. Tại
vòng đánh giá, xếp hạng cấp tỉnh
có 45 sản phẩm tham gia, kết
quả chấm điểm 32 sản
phẩm đạt 3 sao, 5
Lần đầu tiên triển
sản phẩm đạt
khai, song chương
4 sao, 6 sản
doanh nghiệp,
trình “Mỗi xã, phường
phẩm đạt 2
một sản phẩm” (OCOP) năm HTX, cơ sở sản
sao
không
2018 của tỉnh Bắc Kạn đã thu xuất.
đưa vào công
hút khá nhiều sản phẩm nổi
Dòng sản
nhận,
xếp
bật của các địa phương tham phẩm nổi bật
hạng cấp tỉnh
gia với mẫu mã đa dạng,
nhất tham gia
và 2 sản phẩm
đầu tư chuyên nghiệp,
chương
trình
chưa đủ giấy tờ,
có chất lượng cao.
OCOP năm nay
thủ tục nên không
là tinh nghệ. Theo
đánh giá.
nghiên cứu, điều kiện khí
Đáng chú ý là tất cả các sản
hậu, thổ nhưỡng Bắc Kạn phù hợp để
phẩm tham gia phân hạng cấp tỉnh trồng nghệ, nhất là nghệ nếp vàng
đều thuộc 3 nhóm: Thực phẩm, thảo bản địa giàu hàm lượng curcumin cao.
dược, đồ uống của các cơ sở sản xuất Hoạt chất Curcumin được chiết xuất
tại 8/8 huyện, thành phố. Nhiều sản từ nghệ (chiếm 0,3% trong củ nghệ)
phẩm truyền thống của địa phương, có khả năng chống lại nhiều loại bệnh.
đã và đang được người tiêu dùng Nhận rõ giá trị từ cây nghệ, một số
trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, như:
doanh nghiệp trong tỉnh đã nghiên
Gạo nếp Khẩu nua Lếch, gạo Bao thai
cứu, đầu tư phát triển dòng sản phẩm
Chợ Đồn, miến dong, tinh bột nghệ,
từ nghệ, như: Curcumin nghệ, tinh bột
rượu chuối, rượu men lá, chè Shan
nghệ, viên nghệ mật ong... Các sản
tuyết, quýt… Điều này đã phần nào
phẩm tiêu biểu như: Vi-cumax Nano
cho thấy sức hút của chương trình
của Công ty TNHH nhà máy Curcumin
OCOP, tạo cơ hội cho các sản phẩm địa
Bắc Hà; Trịnh năng Curcumin, Trịnh
phương nhìn nhận, đánh giá, so sánh,
Năng Gừng của Công ty TNHH Nhiệt
đồng thời cũng khẳng định sự tích cực
Công nghiệp HTL; Tinh bột nghệ Bắc
sản xuất, đa dạng sản phẩm của các
Kạn của Công ty cổ phần Nông sản

Bắc Kạn… đều là những sản phẩm có
thương hiệu, gây tiếng vang trên thị
trường toàn quốc trong thời gian gần
đây. Đây cũng chính là những sản
phẩm đã được Hội đồng đánh giá, xếp
hạng OCOP cấp tỉnh chấm điểm cao
nhất là 4 sao.
Theo Hội đồng đánh giá, để phân
hạng, gắn sao cho các sản phẩm dựa
trên Bộ tiêu chí quy định đánh giá
sản phẩm OCOP. Các sản phẩm sau
khi được hội đồng cấp tỉnh đánh giá
và phân hạng trên cơ sở hồ sơ, mẫu
sản phẩm, kết quả thẩm định, sẽ được
kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất.
Năm nay, những sản phẩm được công
nhận OCOP (từ 3 sao trở lên) đều là
sản phẩm uy tín, chất lượng đảm bảo,
đạt tiêu chuẩn quốc gia về các chỉ tiêu
quan trọng, mẫu mã bao bì đẹp mắt.
Đại diện cho cơ sở sản xuất có
sản phẩm đạt Công nhận OCOP, anh
Nguyễn Đình Tân (HTX rượu chuối
Tân Dân) vui mừng chia sẻ: “OCOP
là chương trình quốc gia đang được
triển khai sâu rộng, tạo sân chơi cho
các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân
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Quýt Bắc Kạn có hương vị thơm, chua dịu, ngọt mát, không trộn lẫn với bất kỳ loại nào trong các vùng miền của cả nước.

phát triển sản xuất tạo ra những sản
phẩm có chất lượng. Các sản phẩm
gắn sao đều là sản phẩm uy tín, đảm
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và là
thước đo để người tiêu dùng ưu tiên
lựa chọn. Chúng tôi rất phấn khởi khi
lần đầu tiên có 3 sản phẩm tham gia
thì cả 3 sản phẩm đều đạt 3 sao. Đây
là động lực, là cơ hội để hợp tác xã
quảng bá sản phẩm, phát triển sản
xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ
trên toàn quốc”.
OCOP là chương trình mới không
chỉ với Bắc Kạn mà cả với các tỉnh,
thành trên toàn quốc. Năm nay là năm
đầu tiên triển khai đề án nên không
tránh khỏi những lúng túng, hạn chế
trong quá trình thực hiện. Theo Văn
Phòng Điều phối Nông thôn mới và
Giảm nghèo tỉnh, hệ thống văn bản
hướng dẫn từ trung ương chưa đầy đủ
nên các địa phương lúng túng trong
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Việc đánh giá và phân hạng
sản phẩm OCOP có ý nghĩa rất
lớn trong phát triển các sản
phẩm của các doanh nghiệp,
HTX và các địa phương trong
tỉnh. Với sự đánh giá khắt khe
trong từng tiêu chí xếp hạng
sản phẩm OCOP năm 2018 sẽ
tạo động lực cho các cơ sở sản
xuất chuẩn hóa sản phẩm theo
tiêu chuẩn, nâng cao năng lực
cạnh tranh, nâng cao vị thế của
các sản phẩm địa phương./.
thực hiện, thiếu tính chủ động. Nhiều
địa phương chưa thực sự vào cuộc
cùng các tổ chức kinh tế trong quá
trình thực hiện như đăng ký sản phẩm
hướng dẫn hồ sơ thủ tục, bố trí kinh
phí... Công tác đánh giá của một số địa
phương chuẩn bị chưa kỹ dẫn đến hồ
sơ tham gia đánh giá cấp tỉnh của một

số tổ chức kinh tế, hợp tác xã còn sơ
sài, thiếu văn bản minh chứng, thông
tin không đầy đủ. Các doanh nghiệp,
hợp tác xã, tổ hợp tác còn lúng túng
trong việc hoàn thiện tiêu chuẩn sản
xuất, hoàn thiện hồ sơ nên không kịp
tham gia đánh giá, xếp hạng. Đây là
những điểm hạn chế cần khắc phục
trong quá trình triển khai OCOP những
năm tiếp theo.
Việc đánh giá và phân hạng sản
phẩm OCOP có ý nghĩa rất lớn trong
phát triển các sản phẩm của các doanh
nghiệp, HTX và các địa phương trong
tỉnh. Với sự đánh giá khắt khe trong
từng tiêu chí xếp hạng sản phẩm
OCOP năm 2018 sẽ tạo động lực cho
các cơ sở sản xuất chuẩn hóa sản
phẩm theo tiêu chuẩn, nâng cao năng
lực cạnh tranh, nâng cao vị thế của các
sản phẩm địa phương./.
Lê Trang
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QUẢNG NAM RÁO RIẾT TRIỂN KHAI

CHƯƠNG TRÌNH OCOP

Ô

ng Lê Muộn Phó Giám đốc Sở
NNPTNT cho hay,
tháng
5.2018,
UBND tỉnh đã chính
thức phê duyệt
đề án chương trình “Mỗi xã một sản
phẩm” tỉnh Quảng Nam giai đoạn
2018 - 2020 và định hướng đến năm
2030. Sau đó, UBND tỉnh tiếp tục phê
duyệt phương án thí điểm triển khai
thực hiện đề án tại quyết định số 229
(ngày 31/7/2018).
Ngày 20/9/2018, UBND tỉnh ban
hành Quyết định số 2834 quy định cụ
thể nội dung, mức chi hỗ trợ chương
trình OCOP trên địa bàn Quảng Nam
giai đoạn 2018 - 2020. Ông Muộn nói:
“Với sự vào cuộc nhanh chóng, quyết
liệt của các cấp chính quyền và các
ngành liên quan, Quảng Nam trở thành
một trong số các tỉnh phê duyệt, triển
khai sớm chương trình OCOP”.
Cũng theo ông Lê Muộn, từ nguồn
kinh phí của chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới,
năm 2018, UBND tỉnh đã phân bổ
cho các địa phương và ngành liên
quan hơn 10 tỷ đồng để tổ chức thực
hiện một số nội dung quan trọng của
chương trình OCOP.

Quảng Nam đang quyết tâm đưa chương trình
“Mỗi xã một sản phẩm” đi vào cuộc sống.

Sau khi khi được phê duyệt đề án, các cấp, ngành của
tỉnh Quảng Nam đã tập trung mọi nỗ lực để triển khai
đồng bộ nhiều khâu và giải pháp quan trọng nhằm đưa
chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đi vào đời
sống và triển khai hiệu quả.
chuyên trách cấp huyện, xã và chủ
thể sản xuất những sản phẩm tham
gia OCOP.

thông tin đại chúng của địa phương và

Ông Mai Đình Lợi - Chi cục trưởng
Chi cục PTNT tỉnh Quảng Nam cho hay,
từ tháng 5.2018 đến nay, các cơ quan

OCOP của Quảng Nam để cán bộ, nhân

trung ương cũng đã tăng cường công
tác tuyên truyền về chương trình
dân và các chủ thể sản xuất tích cực
tham gia thực hiện.

“Trong năm nay, các địa phương
của tỉnh đã đăng ký xây dựng 35 sản
phẩm OCOP. Theo dự kiến, cuối tháng
12.2018 sẽ tổ chức thi phân hạng và
phấn đấu có ít nhất 20 sản phẩm đạt
3 sao để tham gia hội chợ Xuân năm
2019” - ông Muộn cho hay.
Thời gian qua, ngoài việc tổ chức
hội nghị trực tuyến triển khai chương
trình OCOP, Sở NNPTNT Quảng Nam
còn mở 2 lớp tập huấn các nội dung
của chương trình với hơn 200 lượt
người tham dự, chủ yếu là cán bộ

Nước mắm Cửa Khe (xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) là 1 trong những sản phẩm
tham gia phương án thí điểm OCOP tỉnh Quảng Nam năm 2018
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CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP)”

đang nỗ lực để tiếp cận gần hơn
với người dân các vùng nông thôn xứ Quảng

Thực hiện Chương
trình OCOP, UBND
tỉnh đã thông qua đề án
thực hiện với các mục tiêu
dài hạn nhằm phát triển
các sản phẩm nông nghiệp,
dịch vụ du lịch đặc trưng,
nâng cao đời sống người
dân. Các địa phương đang
tiến hành những bước đầu
tiên để nhanh chóng xúc
tiến triển khai Đề án OCOP
Quảng Nam.
Du lịch cộng đồng Cẩm Thanh (Hội An) - một trong những sản phẩm dự kiến tham
gia OCOP thuộc nhóm dịch vụ du lịch nông thôn - bán hàng. Ảnh: J.T

Cộng đồng là chủ thể
Hiện tại, ngành nông nghiệp Quảng
Nam đang khảo sát bước đầu và chọn
lọc xác định được 130 sản phẩm nông
nghiệp và dịch vụ du lịch nông thôn
hiện có của các địa phương để hoàn
thiện phát triển sản phẩm. Đây cũng là
mục tiêu cụ thể của Đề án OCOP Quảng
Nam giai đoạn 2018 - 2020.
Ông Mai Đình Lợi - Chi cục trưởng
Chi cục Phát triển nông thôn cho biết,
các sản phẩm tham gia chương trình sẽ
tập trung vào các nhóm, ngành hàng,
bao gồm nhóm thực phẩm, đồ uống,
thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm nội thất - trang trí, dịch vụ du lịch nông
thôn - bán hàng. Các sản phẩm được
chọn lọc là đặc sản vùng miền hoặc
làng xã, sử dụng nguyên liệu, công
nghệ địa phương hoặc do người dân địa
phương thực hiện. Đây cũng chính là
yếu tố cơ bản của OCOP, khi nhà nước
sẽ tham gia hỗ trợ người dân tổ chức
sản xuất, kinh doanh chuỗi nông sản
bằng nội lực cộng đồng.
PGS-TS. Trần Văn Ơn, chuyên gia
Chương trình OCOP, đồng thời là người
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tham gia viết Đề án OCOP tại Quảng
Nam cho biết, OCOP thực hiện đầy đủ
các nguyên tắc phát triển cộng đồng,
với việc đây là chương trình xuất phát
từ người dân. Người dân quyết định
tham gia chương trình bằng việc đề
xuất ý tưởng về sản phẩm. Dựa trên ý
tưởng này, hệ thống OCOP chính thức
vào cuộc ở các công đoạn tiếp theo.
“Khi các sản phẩm địa phương được
phát triển và thương mại hóa thành
công, người dân được hưởng các thành
quả như tạo ra thu nhập, gìn giữ bản
sắc văn hóa truyền thống. Điều quan
trọng nhất là khi người dân là chủ nhân
của quá trình phát triển, bằng cách
góp vốn vào các hợp tác xã, công ty cổ
phần... tại cộng đồng, họ được quyết
định các hướng phát triển, chia sẻ lợi
ích. Trong khi đó, các nguồn lực cộng
đồng được huy động đầy đủ, từ tri
thức, công nghệ truyền thống, nguyên
liệu địa phương, đến vốn góp, quản trị,
quyết định các chiến lược phát triển,
phân chia lợi ích có được từ sự phát
triển. Với sự tham gia đầy đủ như vậy,
người dân là chủ nhân của quá trình
phát triển, thay cho thân phận đi làm

thuê vẫn thường được nghĩ và diễn ra
trong thực tế ngày nay. Và Nhà nước
chỉ đóng vai trò là người “tạo sân chơi”
(triển khai chu trình) và hỗ trợ cộng
đồng những phần còn thiếu và điều
phối các nguồn lực, như tăng phần vốn
cho sản xuất của chương trình xây
dựng nông thôn mới, “nắn dòng” ngân
sách khoa học công nghệ” - ông Trần
Văn Ơn chia sẻ.
Từ người trong cuộc
Quảng Nam đang bắt đầu thành
lập những nhóm dự án cụ thể, nâng
cấp, phát triển sản phẩm thực hiện
theo chu trình OCOP thường niên. Các
dự án này được cộng đồng đề xuất và
làm chủ đầu tư. Chương trình OCOP
cấp huyện quản lý đầu tư, chủ trì phối
hợp với cơ quan tư vấn, các đối tác để
hỗ trợ trong quá trình cộng đồng triển
khai dự án; ngân sách nhà nước hỗ trợ
theo cơ chế, chính sách hiện hành.
Cùng với đó, theo Đề án OCOP được
UBND tỉnh phê duyệt, các sản phẩm
khi tham gia chương trình sẽ được
trưng bày tại những trung tâm, điểm
giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, dự
kiến đặt tại TP.Tam Kỳ và TP.Hội An.
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Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ
tịch UBND TP.Hội An cho biết, Hội An
có đến hơn 10 sản phẩm và tổ chức
ở nhiều nhóm ngành nghề. Trước mắt,
Hội An đề nghị Sở NN&PTNT tổ chức
tập huấn hướng dẫn để các cơ sở sản
xuất kinh doanh nắm bắt được tinh
thần của chương trình này. “Thành
phố cũng đã nghiên cứu địa điểm để
bố trí trưng bày giới thiệu và bán hàng
OCOP, nhằm đưa các sản phẩm đặc
trưng Quảng Nam đến với nhiều du
khách” - ông Nguyễn Thế Hùng nói.
Trong khi đó, các doanh nghiệp có
sản phẩm được chọn lọc để nâng cấp
lại băn khoăn về câu chuyện quảng
bá sản phẩm thông qua các phiên chợ
ngoài tỉnh. Đại diện cơ sở sản xuất kinh
doanh Minh Phúc với sản phẩm tinh
dầu quế Trà My cho biết, hiện tại họ
vẫn chưa nắm được các tiêu chí đánh
giá sản phẩm để đạt chứng nhận OCOP.
“Theo tôi được biết, OCOP sẽ ưu
tiên hỗ trợ hợp tác xã và doanh nghiệp
vừa và nhỏ. Nhưng ở miền núi chủ yếu
là sản xuất kinh doanh cá thể, nên
chúng tôi đề nghị mở rộng phạm vi hỗ
trợ cho chủ thể OCOP” - đại diện cơ sở
Minh Phúc kiến nghị.
Ở nhóm thực phẩm, ông Nguyễn
Đức Thành - Chủ nhiệm Hợp tác xã
Nông nghiệp Điện Quang (Điện Bàn)
với sản phẩm dầu phụng Đất Quảng
cho rằng, để tránh tình trạng phải
giải cứu nông sản thường xuyên như
hiện nay, xây dựng OCOP là điều cần
thiết. “Chúng tôi đang xúc tiến thành
lập thêm một hợp tác xã tại Gò Nổi để
ứng dụng sản xuất theo chuỗi với các
sản phẩm nông nghiệp tại đây. Không
chỉ ở sản phẩm dầu phụng, hiện tại dự
án khôi phục việc trồng dâu nuôi tằm
cũng được triển khai tại địa phương,
nên chúng tôi cần sự hỗ trợ để hợp tác
xã nhanh chóng ra đời” - ông Thành
chia sẻ.
Chương trình OCOP Quảng Nam
vẫn đang trong những ngày đầu sắp
xếp để tính toán các phương án triển

Triển khai OCOP, các nhóm dự án khai thác thế mạnh
nông nghiệp - nông thôn của Quảng Nam gắn với phát
triển du lịch sẽ hình thành dự án trục văn hóa - nông dược
(nông sản, dược liệu) Hội An - Tam Kỳ - Phú Ninh - Trà My.
Theo đó, các tiểu dự án như thành lập Công viên nông
dược Quảng Nam trên địa bàn huyện Tiên Phước (dự kiến
tại xã Tiên Lộc), dự án Vùng dược liệu Trà My trên địa bàn
huyện Nam Trà My, Bắc Trà My (được thực hiện dưới dạng
dự án tổng thể phát triển dược liệu Trà My gắn với du lịch).
Hay các dự án phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa
cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Trà My; dự án Quy
hoạch, xây dựng làng du lịch truyền thống cộng đồng Bắc
Trà My (tại thôn Cao Sơn); dự án phát triển kinh tế vườn
- kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng của
vùng trung du xứ Quảng và các dự án về du lịch sinh thái
gắn với phát triển các làng nghề phi nông nghiệp và nông
nghiệp. Ngoài ra còn có các dự án nâng cấp, mở rộng chuỗi
sản phẩm chủ lực cấp tỉnh như về quế Trà My, đẳng sâm,
tiêu Tiên Phước,… Các dự án này do OCOP tỉnh và OCOP
huyện (trong phạm vi dự án) thực hiện với sự tham gia
của cơ quan tư vấn và các đối tác. Trong khi đó, dự án khởi
nghiệp OCOP cũng được hình thành do các hội viên phụ nữ
và đoàn viên - thanh niên thực hiện.
khai đề án thực hiện. Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, với
danh mục sản phẩm hiện có, dự kiến
lựa chọn hoàn thiện và nâng cấp trong
chương trình OCOP, địa phương sẽ
ghi nhận ý kiến từ phía cộng đồng để
nhanh chóng xúc tiến các hoạt động
của chu trình OCOP.
Triển khai OCOP, các nhóm dự
án khai thác thế mạnh nông nghiệp
- nông thôn của Quảng Nam gắn với
phát triển du lịch sẽ hình thành dự án
trục văn hóa - nông dược (nông sản,
dược liệu) Hội An - Tam Kỳ - Phú Ninh
- Trà My. Theo đó, các tiểu dự án như
thành lập Công viên nông dược Quảng
Nam trên địa bàn huyện Tiên Phước
(dự kiến tại xã Tiên Lộc), dự án Vùng
dược liệu Trà My trên địa bàn huyện
Nam Trà My, Bắc Trà My (được thực
hiện dưới dạng dự án tổng thể phát
triển dược liệu Trà My gắn với du lịch).

Hay các dự án phát triển du lịch sinh
thái, du lịch văn hóa cộng đồng trên
địa bàn huyện Nam Trà My; dự án Quy
hoạch, xây dựng làng du lịch truyền
thống cộng đồng Bắc Trà My (tại thôn
Cao Sơn); dự án phát triển kinh tế
vườn - kinh tế trang trại, du lịch sinh
thái mang đặc trưng của vùng trung
du xứ Quảng và các dự án về du lịch
sinh thái gắn với phát triển các làng
nghề phi nông nghiệp và nông nghiệp.
Ngoài ra còn có các dự án nâng cấp,
mở rộng chuỗi sản phẩm chủ lực cấp
tỉnh như về quế Trà My, đẳng sâm, tiêu
Tiên Phước,… Các dự án này do OCOP
tỉnh và OCOP huyện (trong phạm vi dự
án) thực hiện với sự tham gia của cơ
quan tư vấn và các đối tác. Trong khi
đó, dự án khởi nghiệp OCOP cũng được
hình thành do các hội viên phụ nữ và
đoàn viên - thanh niên thực hiện.
Theo Báo Quảng Nam
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BẾN TRE ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM

CỦA CHƯƠNG TRÌNH OCOP
Nhằm sớm hoàn
thành Chương trình
Xây dựng Nông thôn mới,
Bến Tre đang nỗ lực thực
hiện Chương trình Mỗi
xã một sản phẩm (OCOP)
để phát huy thế mạnh
địa phương, từ đó, tạo
ra được nhiều sản phẩm
thương hiệu, đáp ứng yêu
cầu tiêu dùng trong nước
và xuất khẩu.

T

heo đánh giá của
Văn phòng Điều phối
Nông thôn mới Trung
ương, Chương trình
Mỗi xã một sản phẩm
- OCOP được xem là
một trong những chương trình phát
triển kinh tế quan trọng, là động lực
phát triển kinh tế nông thôn, phục vụ
có hiệu quả cho Chương trình MTQG
Xây dựng Nông thôn mới tại Bến Tre
nói riêng và cả nước nói chung.
Tại buổi họp báo vừa diễn ra ngày
16/1, ông Ngô Tất Thắng - Phó Chánh
Văn phòng Điều phối nông thôn mới
Trung ương - cho biết, OCOP được
khởi xướng đầu tiên tại tỉnh Quảng
Ninh từ năm 2013, đến nay chương
trình đã gặt hái được một số thành
công ban đầu.
Từ thành công của mô hình này,
các địa phương khác trong cả nước
đã học hỏi kinh nghiệm trong việc
phát huy thế mạnh của sản phẩm
truyền thống đặc trưng của địa
phương trên cơ sở chuyển đổi các
nhóm hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất
nhỏ lẻ, tự phát sang hình thức liên
kết tập thể, sản xuất tập trung vào
sản phẩm có lợi thế của địa phương,
từ đó, tạo ra được nhiều sản phẩm
thương hiệu, đáp ứng yêu cầu tiêu
dùng trong nước và xuất khẩu, góp
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Bến Tre nỗ lực tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP

phần vào sự phát triển kinh tế và
xây dựng nông thôn mới bền vững.
Riêng tại Bến Tre, ông Nguyễn
Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến
Tre - cho biết, tỉnh Bến Tre tiến hành
xây dựng và triển khai Chương trình
Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre giai
đoạn 2018-2020, định hướng 2030.
“Đây được xem là một trong
những giải pháp phù hợp và cần thiết
được thực hiện sớm để Bến Tre đạt
được mục tiêu đề ra nhằm đóng góp
tích cực và đẩy nhanh tiến trình thực
hiện trong Chương trình xây dựng
Nông thôn mới và Chương trình Đồng
Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh
nghiệp của tỉnh, và quan trọng nhất
là góp phần nâng cao chất lượng cuộc
sống của người dân trên địa bàn tỉnh
Bến Tre, đối với cả người sản xuất
lẫn người tiêu dùng” - lãnh đạo tỉnh
khẳng định.
Từ khi khởi động OCOP đến nay,
tỉnh Bến Tre đã nhiều lần tham gia
trưng bày sản phẩm OCOP tại các sự
kiện nhằm quảng bá, giới thiệu sản
phẩm OCOP đến người tiêu dùng trong
tỉnh và cả nước.
Tại buổi họp báo, ông Huỳnh Quang
Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre chia sẻ, từ ngày 24/1- 27/1/2019 (tức
ngày 19 - 22/12/2018 âm lịch), tại
Siêu thị Big C An Lạc (quận Bình Tân,

TP. Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Hội chợ Giới
thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre tại
TP. Hồ Chí Minh.
Bà Phan Thị Hải Hòa - Giám đốc
Big C khu vực miền Nam - cho hay,
Big C An Lạc là một trong những siêu
thị/ trung tâm thương mại quy mô bậc
nhất trong toàn bộ 36 siêu thị Big C
của Central Group trên toàn quốc.
Big C An Lạc cũng chính là cửa ngõ để
hàng hóa từ các tỉnh miền Tây “đổ bộ”
về TP. Hồ Chí Minh. “Chúng tôi ước tính
gần 70.000 khách hàng mua sắm vào
dịp Tết trong 4 ngày (24-27/1/2019)
tại Big C An Lạc. Đây sẽ là dịp thuận
lợi giúp sản phẩm OCOP Bến Tre có cơ
hội mở rộng thị trường tại TP.Hồ Chí
Minh trong thời gian tới”- đại diện Big
C đánh giá.
Đây là một hoạt động cụ thể khởi
đầu Chương trình OCOP tỉnh Bến Tre
năm 2019 nhằm thúc đẩy sản xuất
phát triển, tạo tiền đề phát triển các
ngành dịch vụ và du lịch, cung cấp
cho thị trường những sản phẩm OCOP
có chất lượng tốt, góp phần tăng thu
nhập cho người nông dân.
Theo ban tổ chức, nhằm tạo điều
kiện để các sản phẩm OCOP Bến Tre
tiếp cận kênh bán lẻ hiện đại, trong
khuôn khổ của Hội chợ, sẽ diễn ra Hội
nghị kết nối cung cầu giữa siêu thị Big
C An Lạc và các doanh nghiệp Bến Tre.
Nguyễn Phượng
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Hội LHPN TP. Cần Thơ

“Trồng chanh không hạt”
mang lại hiệu quả kinh tế cao

Cùng với việc xây dựng ổn định đời sống văn hóa, chị em phụ nữ ngày
càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình trong các phong trào
ở địa phương nhất là phong trào thi đua phát triển kinh tế hộ gia đình, trong
đó kinh tế tập thể đóng vai trò hết sức quan trọng, góp phần xây dựng cuộc
sống ấm no, gia đình hạnh phúc. Một trong những mô hình đó là Hợp tác xã
Chanh không hạt, ấp Trường Hòa xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành
phố Cần Thơ, với ưu điểm trái to, vỏ mỏng, nhiều nước, chanh không hạt
không chỉ được thị trường trong nước ưa chuộng mà thị trường xuất khẩu cũng
rất quan tâm hiện nay.

Đ

i vào hoạt động vào
năm 2011, mô hình có
10 thành viên, diện tích
khoảng 3,4 ha. Bước đầu
chị em gặp không ít khó khăn thiếu
vốn, kinh nghiệm trong sản xuất nên
chi phí sản xuất khá cao, năng suất
và lợi nhuận rất thấp. Từ khi vào câu
lạc bộ các thành viên được trung
tâm khuyến nông hỗ trợ trợ giá 60%
cho 10.000 cây, hỗ trợ cho không
lấy vốn 2.390 cây và mở lớp đào tạo
về kỹ thuật chăm sóc và ghép cây
chanh không hạt, các chị em được
trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hùn
vốn để mua phân bón, vật tư, giúp
nhau qua quỹ tiết kiệm, từ đó các
thành viên kịp thời nắm bắt được
thông tin dịch bệnh, thiên tai, để kịp
thời phòng, chống góp phần đem lại
hiệu quả kinh tế cao. Nhận thấy lợi
ích của việc tham gia mô hình Hợp
tác xã, được sự hỗ trợ của Hội LHPN
cấp trên, chi hội phụ nữ ấp mạnh
dạn nâng mô hình thành Hợp tác xã.
Tháng 11/2015 hợp tác xã (HTX)
chanh không hạt chính thức ra đời,
chị Nguyễn Thị Huệ được bầu giữ
chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Kiêm Giám đốc HTX Chanh không hạt

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam (từ trái
sang đứng thứ 3) tham quan HTX chanh không hạt tại xã Trường Long.

với vốn điều lệ là 300 triệu đồng có
25 xã viên với diện tích là 12 ha. Kể
từ khi thành lập Hợp tác xã chuyển
đổi mô hình trồng chanh không hạt
hoạt động hiệu quả, đời sống xã
viên ngày càng được cải thiện khiến
chị em rất phấn khởi. Bên cạnh đó,
nhiều hộ còn trồng xen với rau màu

ngắn ngày để tăng thu, giảm chi phí,
tăng thu nhập cho gia đình.
Nói về cơ duyên đến với “Chanh
không hạt” chị Huệ cho biết: “Trong
một lần đi thăm bà con ở huyện
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, chị
thấy bà con ở đây trồng chanh
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không hạt, mang lại hiệu quả kinh
tế, đem lại thu nhập đáng kể cho
gia đình, tôi đốn hết xoài đang
trồng trong vườn nhà, chuyển sang
trồng chanh không hạt từ năm
2009. Sau 18 tháng chanh cho trái,
cụ thể năm 2017 thu hoạch được
khoảng 10 tấn chanh, bán với giá từ
12.000 đồng-22.000 đồng/kg tổng
thu nhập cũng hơn 150 triệu đồng/
năm”. Cũng theo Chị Huệ “Chanh là
loại cây dễ trồng, tuy tán dày đặc,
cành có gai nhưng cũng không khó
để chăm sóc. Người trồng chanh
không cần học hỏi kỹ thuật phức tạp
mà chỉ lưu ý nhiệt độ, ủ gốc khi gặp
nắng hạn vì nhiệt độ rất quan trọng
cho sự sinh trưởng và phát triển của
cây, chất lượng của trái. Cây chanh
tuy cần nhiều nước vào thời kỳ ra
hoa, kết quả, nhưng không hợp
ngập nước. Vì vậy, đất luôn được giữ
tơi xốp, thông thoáng, tránh trồng
ở đất thấp trũng, trường hợp đất
thấp phải xẻ rảnh lên luống”.
Đến nay, HTX chanh không hạt
diện tích được mở rộng lên 15 ha,
chỉ tính riêng 09 tháng qua, thu
hoạch gần 79 tấn, tổng thu nhập
hơn 800 triệu đồng. Chị Nguyễn
Thị Huệ, Chủ tịch Hội đồng Quản
trị, Kiêm Giám đốc HTX chanh
không hạt cho biết “Để giữ và thu
hút khách hàng Hợp tác xã đã và
đang sản xuất theo quy trình khép
kín, theo hướng nông nghiệp sạch
VietGap. Tới đây HTX chanh không
hạt sẽ đầu tư thêm mua những cây
giống sạch bệnh về bán cho bà
con, hình thành HTX cây giống và
tiếp tục đề nghị về trên trợ giá cây
trồng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho các xã viên trong việc đầu tư
cây giống. Đẩy mạnh phát triển kinh
tế nông nghiệp theo hướng nông
nghiệp sinh thái, sản xuất chuyên
canh phục vụ thị trường trong khu
vực và cung cấp sản phẩm đầu vào
cho các cơ sở chế biến trong thành
phố và các tỉnh lân cận.
Ông Tạ Quang Khiêm, một
trong những hộ trồng chanh
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Chị Nguyễn Thị Huệ-Giám đốc HTX chanh không hạt (người thứ ba từ bên trái sang)
ở ấp Trường Hòa, xã Trường Long vinh dự nhận giải thưởng “Phụ nữ Việt Nam”

không hạt thành công ở ấp Trường
Hòa, xã viên HTX cho biết: “Ban
đầu, gia đình ông cũng ngần ngại
khi thực hiện mô hình mới. Tuy
nhiên, thành công của các hộ lân
cận cùng vốn đầu tư ít đã giúp ông
mạnh dạn phá vườn tạp chuyển
sang trồng chanh với 4.000m2
chanh đang cho trái, năm nay ông
thu nhập 120 triệu đồng”
Nói về Hợp tác xã, Bà Nguyễn Thị
Ngọc Hân - Chủ tịch Hội LHPN huyện
Phong Điền cho biết “Việc thành lập
các mô hình kinh tế, các mô hình
HTX là hướng đi đúng đắn, phù hợp
với chủ trương của Đảng, Nhà nước
là giúp cho các hội viên thoát nghèo
thông qua việc thành lập mô hình
HTX để phát triển bền vững. Đó thực
sự là tin vui, mang lại niềm phấn khởi
cho các hộ dân. Nhất là gần đây đầu
ra của chanh không hạt khá thuận
lợi vì các doanh nghiệp, công ty phân
bón, thương lái và công ty thu mua
bao tiêu sản phẩm đối với chanh
không hạt”.
Với ý tưởng kinh doanh hiệu quả,
Hợp tác xã “Chanh không hạt” là 1
chọn 20 Đề án được Trung ương Hội
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lựa chọn
từ 137 tập thể, cá nhân tham gia
cuộc thi để tham dự vòng chung kết

cuộc thi Ngày Phụ khởi nghiệp năm
2018.
Đây cũng chính là mô hình dân
vận khéo được UBND TP. Cần Thơ
tặng bằng khen “Vì có thành tích
xuất sắc trong việc thực hiện mô
hình dân vận khéo”. Với những
đóng góp đó, chị Nguyễn Thị Huệ là
một trong những tấm gương sáng
trong phong trào Phụ nữ chung
tay xây dựng nông thôn mới tại địa
phương. Chị đã vinh dự được nhận
Huân chương Kháng chiến chống
Mỹ hạng Nhất, Bằng khen của
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam (2014, 2016), Danh hiệu
“Phụ nữ xuất sắc 5 năm tiêu biểu
toàn quốc”, Giải thưởng Phụ nữ Việt
Nam 2017 của Trung ương Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam và nhiều giấy
khen khác.
Trong thời gian qua, các mô hình
kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ
của các cấp Hội phụ nữ thành phố
Cần Thơ ngày càng khẳng định là
hướng đi đúng, phù hợp với xu thế
hiện nay. Mô hình này vừa hướng tới
mục đích giúp hội viên thoát nghèo
bền vững, vừa góp phần tích cực
cùng với địa phương hoàn thành
các tiêu chí xây dựng huyện nông
thôn mới./.
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H

ơn 5 năm trước,
hưởng ứng chủ
trương phát triển
cây trồng chủ lực
trong chương trình
xây dựng NTM của
huyện Cẩm Mỹ, ông Mong đã mạnh
dạn chuyển toàn bộ vườn sầu riêng
của gia đình sang trồng các giống
mới như: Ri6, Chín Hóa và sầu riêng
hạt lép. Cùng với đó, từ nguồn hỗ trợ
30% của Nhà nước, ông cũng mạnh
dạn đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước
tiết kiệm cho toàn bộ vườn sầu riêng.
Ngoài ra, ông Mong cũng là một trong
những hộ tiên phong tại địa phương
tham gia vào dự án sản xuất sầu
riêng sạch theo tiêu chuẩn VietGAP.
Năm 2016, vườn sầu riêng giống
mới của ông Mong bắt đầu cho thu
hoạch. Hiệu quả từ việc chuyển đổi
giống cũng như cách canh tác mới đã
mang đến niềm vui cho người nông
dân này. “So với các giống sầu riêng
trước đây, vườn sầu riêng giống mới
cho năng suất lên đến 25 - 30 tấn/
ha. đặc biệt, do là sản phẩm “sạch” nên
được doanh nghiệp bao tiêu hết chứ
không còn bị các thương lái ép giá như
trước”, ông Mong cho biết.

Cũng theo ông Mong, nhờ năng
suất và chất lượng trái sầu riêng nâng
cao so với trước đây nên nguồn thu
của gia đình đã tăng đáng kể. Hiện,
với khoảng 5 ha sầu riêng đã cho thu
hoạch, mỗi vụ, ông Mong thu hơn 100
tấn sầu riêng và đều đặn có thu nhập
hơn 4 tỷ đồng. “Hiện dự án cánh đồng
lớn cho cây sầu riêng cũng đã được
tỉnh phê duyệt. Đây là điều chúng tôi
mong đợi từ lâu. Với nông dân, canh
tác khó thế nào chúng tôi cũng làm
được, chỉ lo đầu ra. Giờ dự án này có
sẵn doanh nghiệp bao tiêu nên chúng
tôi rất yên tâm”, ông Mong chia sẻ.
Đến nay, huyện Cẩm Mỹ có 8 dự
án cánh đồng lớn đã được triển khai,
chiếm 1/3 tổng dự án cánh đồng lớn
của cả tỉnh. Trong đó, có 4 dự án trên
cây cà phê, bắp, tiêu và sầu riêng đã
được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.
Bước đầu, hiệu quả từ những dự án
cánh đồng lớn này trong việc nâng cao
thu nhập cho nông dân đã được ghi
nhận. “Trước đây, với 4 ha đất trồng
bắp, mỗi năm gia đình tôi chỉ trồng
được 3 vụ bắp bán hạt. Mỗi vụ, sau khi
trừ mọi chi phí chỉ còn lời khoảng hơn
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:

HUYỆN CẨM MỸ - TỈNH ĐỒNG NAI

GIẢI QUYẾT “BÀI TOÁN KHÓ”
TRONG TIÊU THỤ NÔNG SẢN
Trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn
mới (NTM), huyện Cẩm Mỹ đã tập trung phát triển sản xuất
nông nghiệp dựa vào thế mạnh, tiềm năng sẵn có của địa
phương. Ðặc biệt, huyện đã đẩy mạnh xây dựng các dự án
cánh đồng lớn, tạo chuỗi liên kết trong sản xuất nhằm phát
triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập
cho đông đảo nông dân.

Việc chuyển đổi sang sản xuất sầu riêng sạch đã giúp ông Đinh Văn Mong,
xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ nâng cao thu nhập.

10 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, khi tham
gia dự án cánh đồng lớn trồng bắp lấy
thân để sản xuất thức ăn cho Công ty
TNHH Sơn Thủy Hà, nhà tôi làm tăng
thêm được 1 vụ. Lợi nhuận từ bán bắp
lấy thân cũng cao hơn gấp đôi so với
trồng bắp hạt trước đây”, chị Lê Thị
Hiền, nông dân trồng bắp tại xã Xuân
Đông chia sẻ.
Với mục tiêu hàng đầu là nâng cao
thu nhập bền vững cho đông đảo nông
dân trong quá trình xây dựng NTM,
huyện Cẩm Mỹ đã đẩy mạnh xây dựng
các dự án cánh đồng lớn. Theo Phó chủ

tịch UBND huyện Cẩm Mỹ Nguyễn Văn
Thắng, không chỉ khởi đầu hình thành
các mô hình sản xuất hàng hóa mà
quan trọng hơn các dự án cánh đồng
lớn đã giải quyết được “bài toán khó”
trong tiêu thụ nông sản lâu nay. “Khi
đã hình thành được các cánh đồng lớn
với quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn
của doanh nghiệp bao tiêu thì các
doanh nghiệp sẽ tiêu thụ sản phẩm
ổn định cho nông dân. Người nông dân
tránh được cảnh “được mùa mất giá,
được giá mất mùa” và có nguồn thu ổn
định, bền vững hơn”.
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ĐỒNG THÁP:

HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH HỘI QUÁN
TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NTM
GẮN VỚI TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
xem là bước đột phá, tạo sinh khí mới
cho nông thôn mới và tái cơ cấu ngành
nông nghiệp.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương,
làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM và Tái cơ cấu
ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp (tháng10/2017)

Xác định tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông
thôn mới là 2 chương trình có mối quan hệ hữu cơ, tác
động thúc đẩy cùng phát triển, Đồng Tháp đã thành
lập Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020
trên cơ sở sáp nhập Ban Chỉ đạo của 2 Chương trình này.
Để thực hiện đồng thời những mục tiêu to lớn trong tái cơ
cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Đồng Tháp đã,
đang và sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động xây dựng ý thức
tự lực, tự chủ, sáng tạo, đặc biệt là tinh thần cộng đồng, liên
kết của người dân nông thôn trong tất cả các lĩnh vực kinh
tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự.

V

ới quan điểm trên, Tỉnh
đã và đang triển khai
thực hiện nhiều mô
hình cộng đồng chung
sức quản lý, thực hiện
Chương trình xây dựng
nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp,
như mô hình cộng đồng dân cư quản lý
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xây dựng nông thôn mới theo phương
châm “3 biết”1, mô hình thực hiện cơ
chế nhà nước cấp vật tư, người dân
đóng góp ngày công lao động trong
xây dựng các công trình nông thôn
gắn với nhu cầu sản xuất, dân sinh, tổ
nhân dân tự quản, hội quán,…, trong đó
sự ra đời của mô hình Hội quán được

Hội quán là hình thức liên kết tự
nguyện của nông dân nhằm chia sẻ
những “chuyện làng, chuyện xóm” và
hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh.
Đặc trưng của mô hình là sự tự nguyện
tham gia của người dân, không biên chế,
không ngân sách, hoạt động đơn thuần
là hướng đến sự thay đổi nếp nghĩ, cách
làm của bà con. Không gian hội họp của
các hội quán cũng chỉ là mái hiên của
một thành viên có căn nhà rộng rãi, sân
một ngôi miếu, một nhà văn hóa ấp chứ
không phải là những hội trường trang
nghiêm, long trọng. Thời gian sinh hoạt
của Hội quán rất linh hoạt, tùy theo điều
kiện, các thành viên tự thỏa thuận sao
không ảnh hưởng đến việc sinh kế, mùa
màng, ruộng vườn, chăm lo gia đình....
Từ hội quán đầu tiên được thành
lập tại huyện Châu Thành vào tháng
7/20162, đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp
đã có 58 Hội quán được thành lập với
trên 3.000 thành viên. Trong thời gian
qua, nhằm tạo điều kiện cho các hội
quán hoạt động tốt Chính quyền các
cấp đã chỉ đạo các ngành chuyên môn
tập huấn công nghệ thông tin, ứng dụng
tiến bộ khoa học, kỹ thuật, cung cấp
thông tin về thị trường và hỗ trợ máy vi
tính, đường truyền cáp quang, tivi, máy
chiếu (đã hỗ trợ 35 máy tính; 28 wifi;
20 tivi/máy chiếu; 37 điện thoại thông
minh; xây dựng website; có 26/56 hội
quán cơ bản đáp ứng điều kiện thiết bị
để kết nối hội nghị trực tuyến),… giúp
các hội quán kết nối nhanh về ứng dụng
khoa học công nghệ, áp dụng vào sản
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xuất, tiêu thụ nông sản, hoạt động
chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả và
tự tin hơn trong trong liên kết sản xuất
theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông
thôn mới3. Qua thực tiễn hoạt động,
cho thấy mô hình Hội Quán đã phát
huy hiệu quả tích cực trong thực hiện
Chương trình xây dưng NTM gắn với tái
cơ cấu ngành nông nghiệp, thể hiện ở
một điểm nổi bật như sau:
- Một là, góp phần phát triển kinh
tế: Thông qua Hội quán tạo điều kiện
cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,
các nhà khoa học, chuyên gia về nông
nghiệp đến trao đổi với nông dân về
những kỹ thuật sản xuất mới, cách kinh
doanh hiệu quả, nâng cao chất lượng,
liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu
sản phẩm.... từ đó người dân thay đổi
dần quy trình sản xuất truyền thống,
hàng hóa sản xuất không thương hiệu,
giá cả không ổn định; hội quán đã giúp
chuyển biến nhận thức của nông dân
sản xuất theo hướng công nghệ cao,
theo quy trình hữu cơ sinh học,… xây
dựng quy hoạch, có sự liên kết chặt
chẽ giữa doanh nghiệp phân phối, chế
biến với các nhà sản xuất, hộ nông
dân,… giúp kinh tế của Tỉnh ngày càng
phát triển.
- Hai là, phát triển các loại hình hợp
tác: Hội quán là kênh liên kết giữa người
nông dân với doanh nghiệp thu mua
nông sản. Để phát triển sản xuất, nâng
cao thu nhập người dân nông thôn, việc
thúc đẩy liên kết sản xuất giữa những
người nông dân chính là một vấn đề cốt
lõi. Bởi lẻ, nếu chưa giải xong bài toán
hợp tác giữa những người nông dân với
nhau thì việc giải bài toán liên kết giữa
người nông dân và doanh nghiệp là “vô
vọng”. Chỉ khi các hộ nông dân tìm được
tiếng nói chung thì mới không bị xé lẻ,
thao túng bởi thương lái và có thể đảm
bảo được vùng nguyên liệu lớn hơn cho
các doanh nghiệp, hướng tới hợp tác sản
xuất lớn. Bước đầu các hội quán đã ký
kết với các công ty trong việc tiêu thụ
sản phẩm thông qua việc ký kết đã nâng
cao ý thức cho người dân trong sản xuất
phải bảo đảm các yêu cầu, tiêu chuẩn về
chất lượng, an toàn thực phẩm. Hiện tại,
đã có rất nhiều thành viên tham gia mô

hình sản xuất theo yêu cầu của đối tác
tiêu thụ4. Ngoài ra, mô hình trở thành
nền tảng hình thành và phát triển các
hợp tác xã mới, đến nay, đã có 06 hợp
tác xã nông sản an toàn được thành lập
trên cơ sở các hội quán nông dân5 mở ra
hướng đi mới, phù hợp định hướng tái cơ
cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông
thôn mới của Tỉnh.
- Ba là, phát huy tính tự quản cộng
đồng: Trong hoạt động của Hội quán,
ngoài chuyện sản xuất và làm ăn, còn là
nơi bàn chuyện đời sống, giải quyết các
vấn đề chung của xã hội, làm đường,
xây cầu, nhà ở, vệ sinh môi trường,
an ninh trật tự,.... Từ đó thay đổi dần
quan điểm, cách sống người dân trong
giải quyết vấn đề cộng đồng, từng bước
xác định “chuyện chung của xã hội là
chuyện chung của từng người, từng
gia đình, mọi người đều có trách nhiệm
tham gia thực hiện”; huy động nguồn
lực xã hội để xây dựng nông thôn mới
của địa phương. Điển hình, tại Đồng
Tâm Hội quán, xã Tịnh Thới vận động
10 suất học bổng, xây 02 cầu bê tông,
xây 02 nhà tình thương tổng trị giá
573 triệu đồng; Thuận Tân Hội quán
xã Tân Thuận Tây đã vận động nhân
dân hiến đất và vật kiến trúc thực hiện
tuyến đường đal tổ 5, ấp Tân Dân chiều
dài là 400m, kinh phí đầu tư 90 triệu,
sư thầy Thích Thiện Xuân đã ủng hộ hội
quán hơn 03 tỷ đồng để xây một cây
cầu và đoạn đường nhựa 220 m; Canh
Tân Hội quán, xã An Nhơn, huyện Châu
Thành đã vận động nhân dân tham
gia xây dựng gần 7.000m đường nông
thôn, xây 05 cây cầu, với số tiền trên
02 tỷ đồng,...
- Bốn là, góp phần thay đổi từ tư duy
sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông
nghiệp: Thông qua mô hình hội quán đã
dần xuất hiện tư duy lớn cho mô hình
kinh tế tập thể; từ tư duy sản xuất nông
nghiệp đã chuyển sang tư duy kinh tế
nông nghiệp thị trường, hàng hóa, lấy
chất lượng là tiên phong; người dân hiểu
được họ đang cần gì và sẽ làm những
gì, không còn tư tưởng trông chờ cấp
uỷ, chính quyền nghĩ thay và ấn định;
từng thành viên biết tận dụng, chia sẻ
cùng phát triển, tạo ra một thương hiệu,

thích ứng với thị trường, mang lại hiệu
quả kinh tế cao; thông qua sinh hoạt
hội quán giữa các thành viên đã có niềm
tin và tất cả vì lợi ích chung.
- Năm là, phát huy tính chủ động,
sáng tạo, cách làm hay trong sản xuất,
trong đời sống ở cơ sở: Qua hội quán
đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo,
điển hình như: mô hình “Cây xoài nhà
tôi” xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh,
đã bán được 224 cây xoài các loại với
số thành viên tham gia mô hình là 27
thành viện, tổng số tiền trên 830 triệu
đồng, có 32 đoàn khách đến tham quan
để cùng thu hoạch và giao lưu với các
nhà vườn, với mỗi cây xoài nhà vườn
có lợi nhuận ít nhất 10% hay mô hình
“Cây cam vườn tôi” của Đông Tân Hội
quán, xã Tân Thuận Đông, thành phố
Cao Lãnh, đến nay đã bán được 40 cây,
với số tiền là 400 triệu đồng; thông qua
mô hình giúp cho nhà vườn, hợp tác xã
quảng bá thương hiệu Xoài Cao Lãnh,
Cam thành phố Cao Lãnh, không cần
tốn phí thông qua khách tham quan.
Bên cạnh đó, khách đến tham quan các
nhà vườn được thưởng thức các món
ăn ngon làm từ xoài cũng như tham gia
các hoạt động giải trí câu cá, hái rau, đổ
bánh xèo,… qua khách tham quan, nhà
vườn học hỏi nhiều về các mặt, tìm hiểu
được nhu cầu thực tế của khách để cải
thiện hơn dịch vụ của mình, góp phần
thúc đẩy mô hình phát triển du lịch
cộng đồng.
- Sáu là, công tác phối hợp để tuyên
truyền chủ trương, chính sách, pháp luật
của Đảng và Nhà nước, rút ngắn khoảng
cách người dân và nhà nước: Điều này
dễ dàng thấy khi các hội quán đã phối
hợp với các đoàn thể, các tổ chức chính
trị - xã hội tại địa phương lồng ghép
tuyên truyền, thông tin các chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước, đặc biệt Chương trình xây dựng
nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành
nông nghiệp. Bên cạnh đó, mô hình giúp
người nông dân xóa bớt dần cảm giác
về khoảng cách mỗi khi phải trình bày
các “kiến nghị”, các hội quán đã kết nối
với các cấp lãnh đạo, doanh nghiệp, các
chuyên gia bàn chuyện làm ăn từ chiếc
điện thoại thông minh và có thể gửi thư
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trực tiếp cho cả đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
hoặc lãnh đạo, chính quyền địa phương.
Để đạt được kết quả phấn khởi nêu
trên, khẳng định là thành quả chung với
sự tham gia vào cuộc đồng bộ của cấp
ủy, chính quyền địa phương, đồng hành,
hỗ trợ của các danh nhân, doanh nghiệp
và nhất là sự hưởng ứng, tham gia tích
cực của người dân. Bên cạnh những kết
quả đáng tự hào trên, thì mô hình Hội
quán còn đang gặp một số hạn chế: Một
số thành viên ban chủ nhiệm hội quán
thiếu tự tin trong tổ chức, điều hành; còn
lúng túng trong việc chọn nội dung để
triển khai thực hiện; vẫn còn một thành
viên chưa thật sự có niềm tin trong liên
kết, hợp tác sản xuất; một số ít hội quán
không duy trì được việc sinh hoạt đinh
kỳ; nội dung và hình thức sinh hoạt có
lúc chưa gắn với lợi ích thiết thực của hội
viên; nội dung tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật
sản xuất của các ngành chức năng còn
dàn trải, chưa đi vào trọng tâm; việc liên
kết giữa thành viên hội quán với doanh
nghiệp trong sản xuất chưa nhiều và
chưa mang tính ổn định, nhất là việc liên
kết tạo đầu ra sản phẩm.
Nhằm góp phần hoàn thành kế
hoạch thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới trong thời gian
sắp tới, cũng như duy trì tinh thần tự
lực, hợp tác của cộng đồng dân cư, mô
hình Hội quán. Văn phòng Điều phối xây
dựng nông thôn mới Tỉnh đề xuất tỉnh
cần quan tâm hơn nữa các nội dung sau:
+ Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn
về kỹ năng tổ chức, điều hành cho Ban
Chủ nhiệm Hội quán vì họ đều là những
nông dân sản xuất giỏi, kinh doanh hiệu
quả, có tâm huyết, kinh nghiệm, có uy
tín với cộng đồng dân cư nơi sinh sống,
có tư duy “dám nghĩ, dám làm”, không
trông chờ, ỷ lại sự “hà hơi tiếp sức” của
chính quyền. Chỉ cần cung cấp thêm cho
họ một số kỹ năng cần thiết, họ sẽ điều
hành tốt Hội quán.
+ Tiếp tục phát huy cách tiếp cận
“từ dưới lên”, tức là chính quyền khuyến
khích người dân tự thành lập các hội
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quán, sau đó chỉ là “cầu nối” để các hội
quán tiếp xúc với doanh nghiệp và các
chuyên gia tư vấn về kỹ thuật và quản
trị sản xuất hoặc phát triển cộng đồng
chứ không “nghĩ thay”, “làm thay” hay
“chỉ đạo” hoạt động của các hội quán.
+ Tiếp tục cùng đồng hành, phối hợp
chặt chẽ với các ngành, các cấp ủy, chính
quyền các cấp nghiên cứu nội dung tập
huấn sao ngắn gọn, đi vào trọng tâm
(khi tập huấn tốt nhất nên dùng từ ngữ
địa phương sao cho dễ hiểu).
Dù mới bước đầu phát triển nhưng
mô hình Hội quán đã phát huy được
vai trò tập hợp, gắn kết cộng đồng dân
cư nông thôn, từng bước khắc phục tư
tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ
của Nhà nước, phát huy tinh thần đoàn
kết, tính tự nguyện, tự chủ, tự quản của
người dân trong sản xuất, trong giải
quyết các vấn đề của cộng đồng. Hội
quán là một mảnh ghép cần thiết vào
bức tranh thay đổi thiết chế dân cư theo
mô hình tự quản, tự nguyện. Đây là một
mô hình mở, linh hoạt, hướng đến sự
thay đổi của người dân, đổi mới phương
thức vận hành của chính quyền (chính
quyền đóng vai trò là người cung cấp
thông tin, định hướng chứ không làm
thay người dân), là nơi kết nối thông
tin, phản hồi nhanh những chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước. Và
Tỉnh ta phải phấn đấu theo đúng phát
biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng “Hội quán nông dân là sáng
kiến mới của Đồng Tháp. Mong tỉnh tiếp
tục thực hiện mở rộng và có tổng kết
đánh giá để có thể trở thành chủ trương
chung của cả nước”./.
___________________
Phương châm “3 biết” gồm: (1) Biết để
tự lực, tự chủ; (2) Biết để hợp tác; (3) Biết
để vận dụng thực hiện.

(1)

Canh Tân Hội quán là Hội quán đầu
tiên của tỉnh Đồng Tháp được thành lập
ngày 03/07/2016 ở xã An Nhơn huyện
Châu Thành, hiện có 105 thành viên là
những nhà vườn trồng nhãn, tăng hơn
gấp đôi số lượng thành viên ban đầu.

(2)

Trong tháng 3/2018, Sở Nông nghiệp
& PTNT Đồng Tháp đã phối hợp với
Trường Cán bộ Quản lý và PTNT 2 tổ
chức tập huấn, tham quan và trao đổi
thực tế, trao đổi thông tin về thị trường
nông sản cho Ban Chủ nhiệm 38 Hội
quán. (4) Hội quán Chanh huyện Cao
Lãnh đã ký kết với Công ty VinEco trong
việc tiêu thụ sản phẩm và được bán vào
hệ thống siêu thị Vincom, Vinmart của
Tập đoàn Vingroup với hối lượng bình
quân 2 tấn/tuần; Hội quán Thành Tâm,
huyện Lai Vung ký kết hợp đồng cung
cấp quýt đường và cam xoàn cho Công
ty VinEco và đã hợp đồng bao tiêu sản
phẩm, thu nhập của các nhà vườn tăng
từ 15 - 25%; Duy Tân Hội quán xã Hoà
An cùng với Tổ hợp tác xoài Hòa Long ý
hợp đồng với Công ty TNHH Long Uyên
tiêu thụ 400 tấn, Tân Quê, Tân Tâm,
Đồng Tâm, Thuận Tân, Duy Tân,…đã ký
kết hợp đồng với các Công ty cung ứng
vật liệu nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm
xoài, gạo, phân bón, hỗ trợ vốn vay, phát
triển du lịch….; Minh Tân Hội quán, xã
Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh phối hợp công
ty TNHH Long Uyên sản xuất theo quy
trình Vietgap”; “Canh Tân Hội quán” xã
An Nhơn, huyện Châu Thành liên kết
với Công ty Việt Đức sản xuất và xuất
hẩu cây ăn trái chất lượng cao; Đồng
Tâm Hội quán phối hợp với Viện cây ăn
quả triển hai 42 ha sản xuất xoài đủ điều
iện xuất hẩu 03 nước (Mỹ, Malaysia,
Trung Quốc), mô hình xoài rãi vụ 36,7
ha, liên kết với Công ty phân bón hữu cơ
vi sinh Hiệp Thắng cung cấp cho thành
viên trả 04 tháng hông tính lãi; ngoài ra,
Siêu thị Coopmart, Công ty trách nhiệm
hữu hạn Công nghệ thực phẩm Việt
Đức,… đã đến tìm hiểu, trao đổi hợp
tác làm ăn với nông dân các hội quán về
tiêu thụ nông sản.(5) Gồm HTX sản xuất
và dịch vụ nông nghiệp Hòa An từ Tân
Lang Hội quán, HTX nông sản an toàn
An Hòa từ Canh Tân Hội quán, HTX
nông sản an toàn Vĩnh Thới từ Thành
Tâm Hội quán, HTX Thanh Long Phong
Hòa từ Hòa Tâm Hội quán, HTX Thanh
Long Hội quán từ Thanh Long Hội quán,
HTX DVNN Bình Hàng Tây từ Minh
Long Hội quán.

(3)
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GIA TRẠI NUÔI GÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO

Ở HOÀNG SU PHÌ, HÀ GIANG

Q

ua thực tế, thấy người
dân các xã trong huyện
phần lớn chỉ nuôi gà
theo hình thức nhỏ lẻ
phục vụ nhu cầu sinh
hoạt gia đình, ít có mô
hình chăn nuôi với quy mô hàng hóa, nên
anh Tụ đã quyết tâm đầu tư vào mô hình
chăn nuôi gà với mong muốn cung cấp
cho thị trường nguồn thực sạch và con
giống; giúp bà con phát triển kinh tế. Lứa
đầu tiên, anh Tụ nuôi với số lượng 1.000
con gà, với mục đích vừa học tập kỹ thuật
chăm sóc vừa nắm bắt tình hình tiêu
thụ… Bằng sự cần cù, nhạy bén và chịu
khó nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa
học vào chăn nuôi cùng với sự hỗ trợ vốn
đầu tư có thu hồi của huyện, năm 2016,
anh Tụ được vay 200 triệu đồng để nâng
cấp, mở rộng chuồng trại lên 2.400m2 và
phát triển gia trại gà lên đến 8.000 con.
Trong đó, gà Ai Cập nuôi lấy giống,
trứng là 6.500 con, còn lại gà xương đen,
thịt đen địa phương là gà thương phẩm.
Những con gà được tuyển chọn giống kỹ
càng từ Viện Chăn nuôi, đảm bảo chất
lượng; ngày càng nhiều người trong và
ngoài huyện biết đến và coi đây là địa chỉ
cung cấp con giống uy tín. Để đạt hiệu quả
kinh tế cao trong chăn nuôi, giữ vệ sinh
môi trường, hạn chế mầm bệnh; gia đình
anh sử dụng đệm lót sinh học rải trên nền
chuồng nhằm xử lý chất thải, đặc biệt là
mùi hôi từ phân gà và tiết kiệm thời gian
lao động. Anh Tụ cho biết: “Yếu tố quan
trọng nhất là phải phòng trừ dịch, bệnh,
tiêm vắc xin theo giai đoạn từng tuổi gà;
nếu bỏ qua sẽ thất bại. Đồng thời, quan
tâm đến yếu tố thời tiết, mùa Hè phải
thoáng mát, mùa Đông cần sưởi ấm cho gà
từ 1 - 30 ngày tuổi bằng bóng điện, giữ và
quây chuồng trại kín gió. Thức ăn cho gà
theo thời điểm phát triển, gà từ 90 - 120
ngày tuổi, sử dụng hoàn toàn ngô, thóc để
xuất chuồng”.
Theo tính toán, 1 con gà thương phẩm
xuất chuồng nặng từ 1,5 - 1,8kg, giá bán
hiện bình quân 100 nghìn đồng/kg; mỗi
năm, gia đình anh Tụ xuất chuồng khoảng

Nhận thấy nhu cầu thị
trường chăn nuôi có tiềm
năng phát triển ở huyện
Hoàng Su Phì. Năm 2015,
anh Phan Hữu Tụ, tổ 3,
thị trấn Vinh Quang đã
mạnh dạn đầu tư chuồng
trại nuôi gà giống và
thương phẩm. Sau gần 4
năm bén duyên với nghề,
gia trại nuôi gà của gia
đình đã đem lại hiệu quả
kinh tế rất cao và được
đánh giá là có quy mô lớn
nhất huyện.
3.000 con, trừ các khoản chi phí, thu lãi
khoảng 200 triệu đồng. Riêng gà giống,
năm ngoái, anh xuất bán 10.000 con,
đem lại nguồn thu khoảng 250 triệu đồng.
Những lứa gà đã mang lại cho gia đình
nguồn thu nhập ổn định, vững chắc. Để
tiếp tục khẳng định và vươn ra thị trường
lớn, anh Tụ mở thêm một gia trại mới với
diện tích 10.000m2 để nuôi 3.000 con gà

ri lai tại tổ 6, thị trấn Vinh Quang. Ngoài ra,
huyện hỗ trợ 300 triệu đồng theo Đề án
tái cơ cấu ngành Nông nghiệp để mua máy
ấp trứng và mua giống gà bố mẹ nhằm
nhân rộng và phát triển mô hình nuôi gà
ra địa bàn toàn huyện.
Theo đánh giá của Phòng NN&PTNT
huyện Hoàng Su Phì, gia trại chăn nuôi
gà của anh Tụ là gia trại chăn nuôi theo
hướng hàng hóa tập trung, phát triển bền
vững. Ngoài ra, huyện còn có thêm gia trại
chăn nuôi gà ở xã Bản Péo với quy mô
4.000 con. Với mục tiêu thúc đẩy ngành
chăn nuôi, phấn đấu đàn gia cầm phát
triển 15%/năm, duy trì mức tổng đàn của
toàn huyện năm 2018 đạt 388.000 con.
Để khắc phục tình trạng thiếu hụt thực
phẩm và con giống, Phòng NN&PTNT tiếp
tục cùng các ngành chức năng triển khai
có hiệu quả Nghị quyết số 209 và số 86
của HĐND tỉnh đến với người dân. Cùng
với đó, đẩy mạnh chương trình cho vay
đầu tư có thu hồi; hàng năm tổ chức đào
tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi
cho bà con, nhằm tạo ra bước đột phá mới
trong sản xuất để tạo thành hàng hóa.

Gia trại chăn nuôi gà của gia đình anh Phan Hữu Tụ, tổ 3, thị trấn Vinh Quang
có quy mô lớn nhất huyện Hoàng Su Phì.
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HỢP TÁC XÃ SU SU CÔNG THÀNH (HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG)

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT

RAU AN TOÀN

T

Trên 120 ha sản xuất,
gồm 5 ha nhà kính, 3
ha nhà lưới, còn lại là
diện tích ngoài trời
được liên kết với 60
hộ nông dân tại địa
phương để trồng rau. Bên cạnh đó,
HTX còn được trang bị nhà sơ chế
hiện đại theo chuẩn chứng nhận quản
lý thực phẩm an toàn cho lĩnh vực sơ
chế rau tươi... Đó là thành quả sau hơn
nửa năm xây dựng của Hợp tác xã Su
Su Công Thành (TT Nam Ban) và trở
thành thương hiệu rau Đà Lạt
“Đà
Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành“ được
nhiều người biết đến.

Có việc làm nhà nước ổn định, song
anh Nguyễn Thành Công (SN 1980) lại
quyết định rẽ sang lối đi khác ít ai ngờ
tới: thành lập HTX trồng rau an toàn.
Dù công việc của anh đem lại nguồn
thu nhập tốt, và lĩnh vực nông nghiệp
lại hoàn toàn xa lạ với anh, nhưng anh
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Sao thần nông

HTX Su Su Công Thành (thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng) được thành lập tháng 6/2016, từ một cơ sở
thu mua rau nhỏ. Giám đốc HTX Su Su Công Thành - anh
Nguyễn Thành Công cho biết: Dù thành lập HTX sản xuất,
kinh doanh rau củ quả các loại, nhưng vẫn giữ 2 chữ su su
trong tên HTX để nhắc nhớ những ngày đầu khởi nghiệp
vất vả.

Vườn cà chua công nghệ cao

lại luôn suy nghĩ con đường kinh doanh
riêng cho bản thân mình. Được sự ủng
hộ của bạn bè, cùng với ý chí làm giàu,
anh quyết định chọn hướng trồng rau
an toàn để khởi nghiệp. Anh chọn lựa
những sản phẩm khác biệt so với thị
trường hiện có để phát triển. Với diện
tích đất sẵn có của gia đình, anh tiến
hành trồng ngọn su su và ngọn bí, mức
tiêu thụ mặt hàng này khá cao và thấy
thị trường tiềm năng. Vừa đúc kết kinh
nghiệm, vừa học hỏi, anh lựa chọn 4 hộ
gia đình và thuyết phục họ chuyển đổi
trồng ngọn su su. Ban đầu, họ còn có ý
e ngại nhưng khi thấy anh làm có hiệu
quả, họ cũng tiến hành phá bỏ một
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phần diện tích cà phê để trồng. Đến
nay, diện tích người dân liên kết trồng
ngọn su su đã lên đến 2 ha.
Anh chia sẻ, ban đầu làm “nghề”, tôi
cứ nghĩ mãi là phải “đi” loại hàng nào có
thời gian sinh trưởng ngắn ngày và dễ
trồng nhất. Thế là chọn đọt su. Nhưng,
thay vì cứ bỏ cho dây bò lăn lóc, tôi
hướng dẫn nông dân “úp sọt” vào gốc
cây, ngọn túa lên trên, vừa tăng được
diện tích tiếp xúc của dây, vừa sạch chống sâu bệnh từ đất, không bị đất
bắn lên, tư thế thu hoạch cũng thoải
mái - không bị mỏi lưng, chùn gối…
Rồi tăng thêm diện tích trồng su,
rồi dần dần thêm các “món” khác, công
việc cứ mỗi ngày phát triển lên. Sau
3 năm, anh Công nâng được quy mô
thành HTX Su Su Công Thành… Đến
nay, Công Thành có gần 50 mã hàng
rau củ quả cao cấp sản xuất theo quy
trình VIETGAP, tập trung vào các sản
phẩm baby và các loại rau củ su su, dưa
leo, bông bí, bí bao tử, tiêu xanh, củ cải
đỏ, cà chua, mướp non, bầu đất, trà dây,
xà lách thủy canh… Sản phẩm của Công
Thành đủ tiêu chuẩn vào siêu thị, nhà
hàng, cửa hàng tiện ích ở khu vực phía
Nam, với khoảng 3-4 tấn/ngày…
Phương châm kinh doanh của anh
là lấy lợi ích người nông dân lên hàng
đầu. Ông Chữ Văn Thành (54 tuổi, khu
phố Đông Anh 1, TT Nam Ban) cho biết:
“Ông đầu tư 3 sào nhà kính từ năm
2009 để trồng rau hoa công nghệ cao,
trước đây, những mặt hàng nông sản
ông làm ra đều phải chở ra Đức Trọng
để bán và thường xuyên bị thương lái
ép giá. Từ khi tham gia liên kết trồng
rau an toàn với anh Công, tôi khá yên
tâm đầu ra cho nông sản. Dù trồng
rau VietGAP khó hơn trồng rau truyền
thống nhưng được cái lợi nhuận cao
hơn hẳn. HTX Su Su Công Thành thật
sự trở thành điểm tựa để người nông
dân yên tâm sản xuất”, ông Thành nói.
Sau bao năm trồng cà phê nhưng lại
không có sự tiến triển, người nông dân
cảm thấy chán nản và muốn tìm hướng
đi mới. Nắm bắt được nhu cầu đó, anh
Nguyễn Thành Công đã có quyết định

Sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc
thành lập HTX để phát triển trồng rau,
cũng đồng thời thay đổi thói quen lao
động của người nông dân và tận dụng
những thời gian nhàn rỗi của họ, giúp
họ nâng cao thu nhập.
Chọn su su làm điểm khởi đầu nhưng
anh lại mạnh dạn đa dạng hóa mặt hàng
nông sản để đáp ứng tốt hơn nhu cầu
của thị trường. Mỗi ngày, HTX Su Su
Công Thành xuất bán ra thị trường 10
tấn rau và sản phẩm rau của HTX đã
được công nhận rau Đà Lạt theo tiêu
chuẩn VietGAP. Ngoài ra, HTX đầu tư 2,2
tỷ đồng cho nhà sơ chế hiện đại được
chứng nhận đạt tiêu chuẩn HACCP. Khi
liên kết với các hộ nông dân HTX Công
Thành hỗ trợ đầu tư ban đầu cho người
dân, coi như là sự cam kết giữa người
sản xuất và nơi tiêu thụ sản phẩm.
Trong những năm qua, HTX tham
gia thực hiện chương trình khuyến
nông chuyển giao công nghệ trồng rau
theo hướng công nghệ cao. Hiện tại
HTX có 29 ha rau trong nhà kính của
thành viên và hộ nông dân liên kết, tất
cả đều được áp dụng kỹ thuật tưới tiêu
bằng hệ thống tưới hiện đại như tưới
phun, tưới nhỏ giọt, thủy canh hồi lưu.
Bên cạnh đó, HTX còn tham gia các
chương trình quảng bá thương hiệu,
tìm kiếm thị trường, đa dạng sản phẩm,
xây dựng thành công thương hiệu rau
an toàn Đà Lạt trên thị trường đảm bảo
uy tín chất lượng đến người tiêu dùng.
Để có được thế chủ động đó, HTX đã

tìm cách liên kết, liên doanh, đẩy mạnh
khâu tiêu thụ, tìm kiếm và giữ chân
khách hàng nhờ uy tín. Sản phẩm
nông nghiệp của HTX hiện được xuất
bán ra các thị trường TP Hồ Chí Minh
và một số tỉnh lân cận khá thuận lợi...
Ngoài liên kết với nông dân, HTX còn
giải quyết cho hơn 50 lao động người
địa phương với mức lương từ 4-5 triệu
đồng/tháng.
Sau hơn 02 năm đi vào hoạt động
HTX đã tổ chức được mạng lưới sản xuất
và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn. HTX
thường xuyên nghiên cứu thị trường,
chủ động tìm kiếm các đối tác, giải quyết
đầu ra cho sản phẩm, đảm bảo ổn định
đời sống cho thành viên, hộ liên kết và
người lao động; Góp phần vào việc phát
triển kinh tế xã hội địa phương thông
qua việc sản xuất kinh doanh.
Tuy được thành lập chưa lâu, nhưng
Hợp tác xã Su su Thành Công đã khẳng
định được thương hiệu của mình. Đây
cũng là một trong những chỉ tiêu, tiêu
chí của chương trình mục tiêu Quốc gia
xây dựng nông thôn mới rất hiệu quả
trên địa bàn, phát huy nội lực của người
dân là chính, đưa người nông dân từ
sản xuất theo truyền thống, thu nhập
bấp bênh sang chuyên nghiệp hơn,
giúp họ làm giàu một cách bền vững.
Nhưng quan trọng nhất là người tiêu
dùng được sử dụng các sản phẩm rau
an toàn và chất lượng.
Thu Phương

95

ĐIỂM SÁNG

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

XÃ VĨNH TÚ, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT,
NÂNG CAO THU NHẬP, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

T

Vườn tiêu trên địa bàn xã Vĩnh Tú

rước khi triển khai xây
dựng Nông thôn mới, xuất
phát điểm của Vĩnh Tú rất
thấp, mới có 8/19 tiêu chí
đạt chuẩn. Đất đai rộng,
dân số hơn 3.000 người
nhưng bao đời nay người dân Vĩnh Tú còn
rất chật vật bởi sự khắc nghiệt của thiên
nhiên. Các loại cây nông sản trồng truyền
thống đã được sản xuất từ lâu đời trên
vùng đất này như lúa, lạc, sắn, khoai..
không có loại nông sản nào được xem là
bền vững và có tính cạnh tranh trên thị
trường. Đối với các loại cây công nghiệp
có giá trị kinh tế cao như hồ tiêu, cao su
thì diện tích chưa nhiều và năng suất
cũng thấp hơn các xã khác trong huyện,
đời sống của những người dân “bán mặt
cho đất, bán lưng cho trời” vẫn không
khấm khá lên. Năm 2010 thu nhập bình
quân đầu người của Vĩnh Tú chưa đầy
10 triệu đồng, hộ nghèo và cận nghèo
có 185/918 hộ, chiếm trên 20%, trong
đó hộ nghèo trên 12,7%. Những giọt mồ
hồ, nước mắt, những ánh mắt hằn lên
nổi lo âu “cơm, áo, gạo, tiền” của những
con người cần cù sương gió càng làm cho
những người làm công tác “phục vụ nhân
dân” băn khoăn trăn trở.
Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia về xây
dựng Nông thôn mới Đảng ủy, Ủy ban
nhân dân (UBND) xã Vĩnh Tú đã xác định
việc phát triển sản xuất nâng cao thu
nhập cho người dân được xác định là mục
tiêu trọng tâm của chương trình xây dựng
Nông thôn mới trên địa bàn xã, để thực
hiện có hiệu quả công tác này ngay từ
bước lập Đồ án quy hoạch xây dựng Nông
thôn mới Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tú đã
định hướng cho các thôn trên địa bàn mỗi
thôn lựa chọn một địa điểm quy hoạch
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Mô hình nhà màng HTX nông nghiệp Huỳnh Công Tây.

khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư,
nhờ vậy với 34 ha đất quy hoạch nhiều
hộ gia đình trên địa bàn xã đã mạnh dạn
phát triển các mô hình chăn nuôi theo
hướng trang trại, gia trại quy mô lớn, đầu
tư chuồng trại và trang thiết bị hiện đại
vào chăn nuôi đem lại hiệu quả cao nhờ đó
nhiều hộ gia đình đã vươn lên trở thành hộ
khá, hộ giàu.
Đối với các loại cây trồng có giá trị
kinh tế cao như Cao su, Hồ tiêu để khai
thác hiệu quả tiềm năng lợi thế đất đai của
địa phương UBND xã đã định hướng nhân
dân đầu tư phát triển mở rộng diện tích
như cây Hồ tiêu trên địa bàn HTX Mỹ Tú
và HTX Huỳnh Công Tây, nhờ vậy từ diện
tích cây Hồ tiêu là 31 ha năm 2010 đến
cuối 2017 đã phát triển lên 54,5ha, hàng
năm đem lại thu nhập từ 7 - 8 tỷ đồng cho
nhân dân trên địa bàn xã.
Đối với các loại cây đặc sản truyền
thống của địa phương như ném, lạc, dưa
hấu... UBND xã đã quy hoạch lại vùng sản
xuất theo hướng tập trung và đưa các
giống có chất lượng, năng suất cao vào sản
xuất như mô hình trồng ném tập trung tại
HTX Huỳnh Công Tây, mô hình thâm canh
lạc trên địa bàn HTX Trường Kỳ, và đặc
biệt là cây dưa hấu một cây trồng truyền
thống đã được người tiêu dùng trên địa
bàn trong và ngoài huyện ưa chuộng và
đánh giá rất cao đã được tập trung phát
triển mạnh về diện tích đồng thời giao cho
HTX Huỳnh Công Tây làm đại diện đăng
ký nhãn hiệu để đưa sản phẩm dưa hấu
Vĩnh Tú được nhiều người tiêu dùng biết
đến hơn nữa.
Ngoài những mô hình phát triển sản
xuất các loại cây, con truyền thống UBND
xã cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân
trên địa bàn mạnh dạn thực hiện các cây

mô hình sản xuất áp dụng công nghệ cao
như dự án “Trồng dưa lưới, dưa hấu công
nghệ cao trong nhà màng tại HTX nông
nghiệp Trường Sơn”, dự án “Trồng rau, củ,
quả sạch trong nhà màng tại HTX nông
nghiệp Huỳnh Công Tây” đây là các mô
hình áp dụng công nghệ cao vào sản xuất
nông nghiệp đầu tiên trên địa bàn huyện
Vĩnh Linh, bước đầu các mô hình này đã
hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất và
bắt đầu đưa sản xuất, hứa hẹn tạo ra một
hướng phát triển sản xuất mới đầy triển
vọng cho nhân dân trên địa bàn xã.
Sau hơn 6 năm thực hiện chương
trình, bộ mặt nông thôn Vĩnh Tú đã có
nhiều khởi sắc, thu nhập của người từ gần
10 triệu/người/năm đến cuối năm 2017
là hơn 31 triệu đồng/người/năm. Người
nông dân càng thêm phấn chấn, tích cực
lao động hăng say làm giàu cho gia đình,
góp phần xây dựng quê hương ngày càng
khang trang, văn minh.
Để đạt được những thành quả đó, cán
bộ và nhân dân xã Vĩnh Tú đã hóa thách
thức thành cơ hội, với truyền thống cách
mạng anh dũng, kiên cường, sự quyết tâm
của cả hệ thống chính trị mà đặc biệt là sự
lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng của Đảng ủy,
UBND xã trong việc quy hoạch phát triển
sản xuất, đưa các mô hình sản xuất phù
hợp với điều kiện của nhân dân cũng như
khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa
phương từ đó đưa kinh tế của xã nhà ngày
một phát triển, đời sống vật chất, tinh
thần của nhân ngày càng được nâng cao.
Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Vĩnh Tú
nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn
mới trong những năm tiếp theo, hướng tới
xây dựng Vĩnh Tú vững về chính trị, giàu
về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc
phòng, an ninh./.
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Phát triển nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện Sơn La
góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và giảm nghèo
bền vững cho người dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La
và xây dựng nông thôn mới

T

Đc Tòng Thị Phóng, Ủy viên bộ Chính trị,
Phó chủ tịch Quốc hội thăm xã nông thôn mới
Chiềng Bằng (ảnh Đình Hải)

Huyện Quỳnh Nhai
nằm ở phía Tây Bắc
của tỉnh Sơn La, là huyện
nghèo của tỉnh Sơn La, nằm
cách trung tâm tỉnh 62 km
về phía Tây Bắc, có tổng
diện tích tự nhiên 105.600
ha. Toàn huyện có 11 đơn
vị hành chính xã, 196 bản
với 64.990 nhân khẩu trên
13.000 hộ, 7 dân tộc anh em
cùng sinh sống. Là huyện
trọng tâm thực hiện Dự
án di dân tái định cư thuỷ
điện Sơn La. Sau khi tích
nước lòng hồ, huyện Quỳnh
Nhai có diện tích lòng hồ là
10.527,4 ha, với chiều dài
là 72 km.

rước năm 2010, huyện
Quỳnh Nhai chưa thực hiện
dự án di dân tái định cư,
đời sống nhân dân còn gặp
nhiều khó khăn, cơ sở hạ
tầng còn hạn chế, đường
giao thông nhỏ hẹp, duy nhất có một con
đường đi vào huyện, chủ yếu đi lại qua phà
làm hạn chế phát triển kinh tế của huyện,
hệ thống trường lớp học, trạm y tế bị
xuống cấp, có nguy cơ bị phá huỷ sau mỗi
mùa mưa lũ. Đời sống kinh tế còn thấp, nền
sản xuất nông nghiệp chủ yếu là tự cung
tự cấp, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, mang
kinh tế hộ gia đình, chưa hình thành hợp
tác xã kiểu mới. Nhân dân chủ yếu trồng
lúa nước và ngô sắn theo phương thức thủ
công dùng sức lao động là chính chưa áp
dụng nhiều các phương thức cải tiến đặc
biệt chưa thực hiện ứng dụng công nghệ
cao vào sản xuất nông nghiệp.
Sau năm 2010 đến nay, toàn huyện
thực hiện công tác di dân tái định cư
nhường đất cho Dự án thuỷ điện Sơn La.
Toàn huyện phải di chuyển đến các điểm
khác trong và ngoài huyện. Trong đó, trung
tâm hành chính của huyện chuyển đến địa
điểm xã Mường Giàng. Khu trung tâm của
huyện được Trung ương và các bộ ngành
xem xét, quy hoạch đảm bảo bố trí các
cơ sở hạ tầng (trung tâm hành chính, các
trường học, bệnh viện, các cơ quan đơn
vị đóng trên địa bàn, khu vui chơi giải trí,
trung tâm văn hoá ....). Nhờ có nhiều chính
sách được ban hành như chính sách hỗ trợ
di dân tái định cư ổn định đời sống dân cư,

chính sách hỗ trợ Nghị quyết 30a-NQ/CP
ngày 27/12/2008 về chương trình hỗ trợ
giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61
huyện nghèo hỗ trợ nhân dân sản xuất quy
mô lớn hơn, đầu tư các giống mới có giá trị
kinh tế cao, tăng năng suất, chất lượng,
tổng đàn trâu, đàn bò đều tăng so trước.
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW
ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành trung
ương về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp
hành trung ương khoá X về nông nghiệp,
nông dân, nông thôn và Nghị quyết của
Tỉnh uỷ Sơn La về lãnh đạo chỉ đạo về
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Huyện
Quỳnh Nhai đã xác định thực hiện phát
triển kinh tế vùng lòng hồ, là điều kiện
tiên quyết trong phát triển kinh tế xã
hội và hoàn thành chương trình xây dựng
nông thôn mới.
Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai
lần thứ XIX nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã xác
định 4 định hướng để tập trung chỉ đạo
phát triển kinh tế xã hội của huyện gồm:
Phát triển kinh tế rừng, trong đó tập trung
quy hoạch trồng và phát triển cây cao su
trên địa bàn các xã các khu vực phù hợp,
thuận lợi, thích nghi với cây cao su, phát
triển trồng rừng phòng hộ gắn với dự án
chương trình MTQG; phát triển chăn nuôi
đại gia súc theo mô hình nuôi nhốt gắn
với trồng cỏ, tận dụng, lồng ghép nhiều
nguồn vốn để thực hiện, đảm bảo an toàn
dịch bệnh; phát triển chăn nuôi thủy sản,
thủy cầm ở vùng lòng hồ Sông Đà theo
hướng từng bước hình thành các vùng

Nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La
(ảnh Nguyễn Thiệu)
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Đc Hoàng Văn Chất và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Hội chợ cá
Sông Đà Quỳnh Nhai năm 2018 (ảnh Nguyễn Thiệu)
nuôi chuyên canh quy mô HTX, áp dụng
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất,
xây dựng hệ thống cơ sở sơ chế, bảo quản
tại chỗ; hình thành và phát triển vùng du
lịch gắn với lòng hồ Sông Đà, lấy lễ hội đua
thuyền truyền thống làm hạt nhân, gắn
với khôi phục, phát triển các làng nghề
truyền thống, bản văn hóa dân tộc thái
trắng, phát triển du lịch sinh thái và du lịch
cộng đồng.
Xác định nông nghiệp chiếm vị trí quan
trọng trong cơ cấu kinh tế của huyện,
trong thời gian qua huyện Quỳnh Nhai đã
xây dựng và ban hành nhiều chương trình,
đề án, nghị quyết chuyên đề về phát triển
nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Đẩy
mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn
với xây dựng nông thôn mới, tập trung
khai thác tiềm năng, lợi thế vùng lòng hồ
thủy điện Sơn La vào nuôi trồng và khai
thác thủy sản góp phần phát triển kinh tế,
ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng ven
lòng hồ thuỷ điện Sơn La.
Từ mô hình 4 lồng nuôi cá trên lòng
hồ thủy điện Sơn La được triển khai thực
hiện tại xã Chiềng Bằng năm 2011, đến
nay toàn huyện có 46 HTX tham gia nuôi
trồng thủy sản, 6.817 lồng nuôi. Trong đó
có 4.000 lồng nuôi có hiệu quả, trung bình
cho thu nhập 9 triệu đồng/lồng có diện
tích 36m2 trong chu kỳ nuôi từ 7 tháng
đến 1 năm tương đương với thu nhập 2,5
tỷ đồng/ha. Bên cạnh đó, việc khai thác
đánh bắt thuỷ sản hàng năm trung bình
600 tấn/năm mang lại nguồn thu lớn cho
một số hộ gia đình. Nhận thấy nghề nuôi
cá lồng mang lại hiêu quả kinh tế cao,
trong thời gian qua các hợp tác xã, hộ gia
đình đã đẩy mạnh phát triển nuôi cá lồng,
đầu tư thay thế các lồng tre bằng lồng
sắt, lưới dù, phi nhựa đảm bảo chắc chắn
chống được thiên tai lũ bão gây ra; đưa các
loài cá nuôi có giá trị kinh tế cao được thị
trường ưa chuộng như cá tầm, cá Lăng, cá
Nheo... Có thể nói phát triển nuôi trồng
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thủy sản đã mang lại hiệu quả kinh tế cao,
ổn định đời sống, xóa đói, giảm nghèo cho
người dân tái định cư vùng ven lòng hồ
thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn
mới.
Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh huyện Quỳnh Nhai thành lập Liệp
hiệp hợp tác xã thủy sản sông Đà Sơn
La để liên kết, hỗ trợ các hợp tác xã từ
khâu lựa chọn giống, chăm sóc đến tiêu
thụ sản phẩm, kết nối hợp tác xã với các
thị trường tiêu thụ. Thành lập Tổ tư vấn
thủy sản, trực tiếp hỗ trợ, tư vấn dẫn kỹ
thuật nuôi cá lồng cho các hợp tác xã, tư
vấn các hợp tác xã tổ chức sắp xếp lại bộ
máy hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm
2012; hướng dẫn các hợp tác xã lập báo
cáo thuế, báo cáo tài chính; hỗ trợ bao
tiêu sản phẩm cho các hợp tác xã. Đẩy
mạnh quảng bá sản phẩm cá sông Đà, phối
hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức
thực hiện xây dựng nhãn hiệu sản phẩm
cá sông Đà Sơn La; xây dựng mô hình
liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá
trị; mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản
phẩm; hỗ trợ kết nối các hợp tác xã với
những cửa hàng thực phẩm tại Hà Nội và
các tỉnh thành khác. Tổ chức hội chợ cá
sông Đà Quỳnh Nhai gắn với Tuần thể văn
hóa, thể thao và du lịch năm 2018, với
20 gian hàng và 30 hợp tác xã thủy sản
tham gia. Hỗ trợ các hợp tác xã tham gia
các hội chợ, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm
nuôi thuỷ sản, đặc biệt đã tổ chức thành
công tuần hội chợ cá sông Đà Quỳnh Nhai
gắn với Lễ hội truyền thống đua thuyền
huyện Quỳnh Nhai, tạo điều kiện cho sản
phẩm cá sông Đà được quảng bá đến tay
người tiêu dùng và được người tiêu dùng
đón nhận và ưa chuộng với các sản phẩm
phẩm như cá lăng, cá trắm, các sản phẩm
khai thác cá tép dầu, tôm tép, cá qua sơ
chế....Dần đã khẳng định thuỷ sản đóng
vai trò chính trong việc thực hiện tái cơ
cấu ngành nông nghiệp của huyện.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện
gặp không ít những khó khăn như trình độ
người dân ở mức thấp, người dân chưa qua
đào tạo kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản, chưa
có kinh nghiệm trong quá trình nuôi, chưa
có kiển thức quản trị và hoạch toán kinh
tế. Giá vật tư đầu vào như nguyên vật liệu
làm lồng, con giống còn cao so các tỉnh lân
cận do đó giá thành sản phẩm nuôi cao so
giá thị trường cũng là nguyên nhân khó
khăn cho thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó
diễn biến thời tiết bất thường, mưa lũ, gió
lốc thường xuyên xảy ra gây thiệt hại về
lồng và sản lượng cá làm ảnh hưởng không
nhỏ tới thu nhập người nuôi.
Để khai thác lợi thế về tiềm năng mặt
nước, điều kiện tự nhiên sinh thái, nguồn
giống thuỷ sản vào phát triển nuôi trồng
đánh bắt thủy sản trên lòng hồ thủy điện
Sơn La tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế
cao trở thành hướng phát triển kinh tế
chính, trong thời gian tới huyện Quỳnh
Nhai tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương
thức sản xuất, nâng cao sản lượng, năng
suất và giá trị sản phẩm gắn với sản xuất
đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao
mang tính đặc hữu của vùng (cá lăng, cá
tầm, cá nheo, cá chép), gắn sản xuất với
chế biến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm
theo chuỗi liên kết sản xuất, chế biến tiêu
thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu sản
phẩm thủy sản Sông Đà, chứng nhận chỉ
dẫn địa lý cá Sông Đà Sơn La; phát triển
nuôi trồng, đánh bắt thủy sản gắn với bảo
vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo đa dạng
sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái;
phát triển nuôi trồng, đánh bắt thủy sản
đi đôi với chế biến, tiêu thụ sản phẩm;
gắn phát triển nuôi trồng, đánh bắt thủy
sản với phát triển du lịch sinh thái lòng
hồ thủy điện Sơn La; thực hiện các chính
sách khuyến khích các hợp tác xã, doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh
vực nuôi trồng thủy sản.
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HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
THEO HƯỚNG CHẤT LƯỢNG CAO

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2016-2020, Huyện Đông Anh đã sớm triển khai, cụ thể hóa bằng Chương trình số
02-CTr/HU ngày 01/12/2015 của về “Phát triển nông nghiệp chất lượng cao, xây dựng
nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”. Qua 3 năm thực
hiện đã đạt được một số kết quả nổi bật.

T

ổng diện tích đất nông
nghiệp trên địa bàn
Huyện bình quân hàng
năm là 9.500 ha; diện
tích gieo trồng cả năm
bình quân là 17.999
ha; Giá trị sản xuất nông nghiệp bình
quân đạt 2.441 tỷ đồng/năm; Cơ cấu
nội ngành: trồng trọt 41,5%; chăn nuôi,
thủy sản 58,5%; Giá trị sản phẩm thu
hoạch trên 1 ha đất nông nghiệp đạt
248 triệu đồng.

- Về cơ cấu cây trồng: Lúa:
12.293 ha/năm (trong đó: lúa hàng
hoá chất lượng cao 1.200 ha); Rau
các loại: 1.080 ha (trong đó diện
tích trồng rau an toàn 800 ha); Ngô:
1.028 ha, Đậu tương 44 ha, Cây lạc
99 ha, cây hàng năm khác 187 ha;
Hoa, cây cảnh: 571 ha; cây ăn quả
đạt 527 ha. Trung bình hàng năm
toàn huyện chuyển đổi cơ cấu cây
trồng được 110 ha, chủ yếu sang
trồng rau an toàn, hoa cây cảnh và
cây ăn quả cho thu nhập cao.
- Lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn
Huyện đã có nhiều chuyển biến tích
cực, từ chăn nuôi nhỏ lẻ đã chuyển
sang hướng chăn nuôi tập trung,
theo vùng. Hiện tại, Huyện có tổng
đàn gia súc, gia cầm lớn trong các
đơn vị dẫn đầu toàn Thành phố,
trong đó chăn nuôi lợn và gia cầm
là chăn nuôi trọng điểm của Huyện.
Tổng đàn gia cầm của Huyện đạt
2.035.300 con; chim cút 2.888.500
con; tổng đàn lợn 85.332 con; tổng
đàn trâu, bò 6.400 con; duy trì 600
ha nuôi trồng thủy sản.

- Để động viên, khuyến khích
nhân dân phát triển sản xuất, hàng
năm ngân sách Huyện đã hỗ trợ từ
20-25 tỷ đồng để đầu tư phát triển
sản xuất nông nghiệp bằng nhiều
hình thức như: Hỗ trợ thóc giống,
thuốc diệt chuột, diệt ốc bươu vàng;
thuốc trừ sâu sinh học cho sản xuất
rau an toàn; thực hiện đề án cơ giới
hóa, đề án phát triển nghề trồng
nấm rơm…
- Đã hình thành một số mô hình
trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng
công nghệ cao trong sản xuất cho
doanh thu hàng tỷ đồng/năm như:
HTX sản xuất rau hữu cơ Tiên
Dương; HTX Sông Hồng sản xuất
rau an toàn, diện tích 6000m2, có
2000m2 nhà màn lắp đặt hệ thống
tưới theo công nghệ Israel; Mô hình
sản xuất rau an toàn ứng dụng
công nghệ tưới Israel 5.000 m2 của
ông Nguyễn Minh Chuyên, xã Liên

Hà; trang trại ông Nguyễn Văn Hiệu
(xã Tiên Dương) nuôi gà đẻ trứng,
gà thương phẩm; Trang trại nuôi gà
đẻ trứng của ông Hoàng Minh Ngọc
(xã Liên Hà); Chăn nuôi gia súc lớn
(trâu, bò) tập trung tại công ty
Đông Thành (xã Xuân Nộn).
Tập trung xây dựng nhãn hiệu
tập thể để tăng tính cạnh tranh và
thương hiệu hàng hóa: Đã xây dựng
02 nhãn hiệu tập thể là lúa nếp cái
hoa vàng Đông Anh, đồ gỗ mỹ nghệ
Vân Hà và đang xây dựng 02 nhãn
hiệu tập thể là quất Tàm Xá, bún
Mạch Tràng.
Với sự nỗ lực cố gắng và những
kết quả tích cực đó, năm 2016,
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
huyện Đông Anh vinh dự đón Bằng
công nhận Huyện đạt chuẩn nông
thôn mới trong dịp kỷ niệm 140 năm
ngày thành lập huyện Đông Anh.
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HUYỆN QUỲ CHÂU, TỈNH NGHỆ AN:
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỪ THÔN, BẢN HƯỚNG ĐI BỀN VỮNG

Do đặc thù của huyện miền núi cao, ngày 1/6/2017 UBND tỉnh Nghệ An đã ban
hành bộ tiêu chí thôn, bản NTM áp dụng cho các xã miền núi trên địa bàn tỉnh
Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020. Trong năm 2017, huyện Quỳ Châu đã có 5 bản
đăng ký về đích NTM, đây là kết quả của sự cố gắng nỗ lực của các cấp chính quyền
thôn, bản trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Quỳ Châu trong năm 2017.

B

ản Hoa Tiến 2, xã Châu Tiến là một trong 5 bản
về đích NTM trên địa bàn huyện. Để có được
kết quả này, ngay từ đầu năm sau khi đăng ký
về đích bản Hoa Tiến 2 đã thành lập BCĐ ở
cấp xóm, bản, bàn giao chỉ tiêu, kế hoạch phù
hợp với điều kiện cụ thể cho từng tổ chức đoàn
thể của bản. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính
quyền từ huyện đến xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
và sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng NTM.
Cũng là bản miền núi, còn gặp nhiều khó khăn nên tiêu
chí hộ nghèo là tiêu chí khó đạt nhất của bản. Đầu năm 2017,
bản Hoa Tiến còn trên 20% hộ nghèo, thế nhưng đến cuối
năm theo thống kê, rà soát tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn
11,8%. Chia sẻ kinh nghiệm này, anh Vi Văn Hào - Trưởng bản
Hoa Tiến 2 cho biết: Việc xây dựng để hoàn thành các tiêu chí
về đích cuối năm là sự cố gắng nỗ lực của toàn thể nhân dân.
Để đạt được tiêu chí hộ nghèo, Ban quản lý bản Hoa Tiến đã
vận dụng thế mạnh của địa phương để khuyến khích sản xuất
như: chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng mía có
giá trị kinh tế gấp 6-7 lần trồng lúa nước. Bên cạnh đó, dựa vào
nghệ truyền thống khuyến khích chị em trong lúc nông nhàn
thêu, dệt các sản phẩm thổ cẩm để cung cấp cho HTX thổ cẩm
Hoa Tiến... Hiện nay, UBND huyện ưu tiên xây dựng làng du lịch
cộng đồng cũng đã tạo cơ hội cho bản có thêm thu nhập, nâng
cao cuộc sống. Với việc xây dựng tiêu chí hộ nghèo cũng đã
kéo theo tiêu chí lao động có việc làm thường xuyên cao lên.
Hiện toàn bản có 462 người trong độ tuổi lao động thì có 445
lao động có việc làm thường xuyên”.
Anh Hào cũng phấn khởi cho biết: Trước đây, các tuyến
đường thôn, bản chưa được bê tông hóa thì việc đi lại gặp nhiều
khó khăn. Nhưng với sự hỗ trợ xi măng của UBND tỉnh, 4.02 km
đường nội thôn và 1,2 km đường trục thôn có đường liên xã
đi xã Châu Bính cũngd dược xây dựng sạch đẹp. Bên cạnh xây
dựng các tiêu chí trên, ban quản lý thôn, bản cũng có chú trọng
xây dựng đồng bộ 15 tiêu chí và đã hoàn thành về đích NTM
trong sự vui mừng của chính quyền và toàn dân.
Trong quá trình xây dựng NTM huyện Quỳ Châu cũng đã
lồng ghép nhiều chương trình để xây dựng. Trong năm 2017,
thực hiện chương trình 135, huyện Quỳ Châu đã bố trí đầu tư
xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án hỗ trợ sản xuất, dự án hỗ trợ
nâng cao năng lực cán bộ cộng đồng và cơ sở. Trong đó, đầu
tư xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2017, trong đó Huyện phân
bổ kinh phí trả nợ cho 38 công trình với hơn 2,6 tỷ đồng, đầu
tư xây mới 20 công trình với tổng mức đầu tư được phê duyệt
là hơn 10,9 tỷ đồng. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất với tổng
kinh phí thực hiện gần 4,7 tỷ đồng do Ban phát triển nông thôn
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Làng nghề hương trầm Quỳ Châu hiện có hơn 200 hộ gia đình
làm nghề hương trầm, tạo nên một làng nghề truyền thống có
tiếng ở xứ Nghệ. Ảnh: HQ
miền núi huyện là đơn vị được giao thực hiện với hai dự án:
Chăn nuôi dê địa phương và Dự án chăn nuôi bê cái địa phương
với 240 hộ được thụ hưởng. Cùng với đó, huyện đã xây dựng
các mô hình dựa vào thế mạnh của địa phương như: Xây dựng
HTX chăn nuôi trâu, bò với quy mô trên 150 con; thay đổi
giống mía kém chất lượng sang các giống mới cho năng suất;
độ đường cao như giống KK3. Bên cạnh đó, huyện cũng đã
định hướng cho ngườid ân chuyển đổi các diện tích dất trồng
keo thích hợp sang trồng cây cam để nâng cao giá trị kinh tế.
Năm 2017, năm đầu tiên xây dựng bản NTM. Toàn huyện
Quỳ Châu có 14 bản đăng ký về đích. Tuy nhiên, đến hết tháng
11 chỉ có 5 bản được thẩm định và công nhận hoàn thành
15/15 tiêu chí được UBND tỉnh đưa ra.
Theo ông Nguyễn Hải Lý - Phó chánh văn phòng xây dựng
NTM, Trưởng phòng NN&PTNT Quỳ Châu cho biết: Việc Quỳ
Châu 9/15 bản đã đăng ký nhưng không về đích theo kế hoạch
là do: các thôn, bản trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó
khăn, xuất phát điểm của thấp. Trong đó, có những tiêu chí
khó đạt đó là: Tiêu chí số 7 về hộ nghèo, tiêu chí số 6 về thu
nhập, tiêu chí số 5 về nhà ở... Với các tiêu chí này, Văn phòng
xây dựng NTM cùng với chính quyền các xã, Ban quản lý thôn
bản tổ chức nhiều cuộc họp, đưa ra giải pháp để tháo gỡ khó
khăn theo lộ trình.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn
huyện miền núi Quỳ Châu nói riêng và các huyện miền núi tỉnh
Nghệ An nói chung còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với hướng
đi xâyd ựng NTM từ thôn, bản sẽ là động lực mới, đích mới hiện
hữu hơn để người dân nỗ lực thực hiện với mục tiêu có nhiều
thôn, bản đạt chuẩn NTM sẽ có nhiều xã nông thôn mới.
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TẠI THÔN, BUÔN CỦA CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
TỈNH ĐẮK LẮK
1. Tình hình chung
Tỉnh Đăk Lăk là tỉnh miền núi có
vị trí địa lý ở trung tâm của vùng Tây

vùng đồng bỏa dân tộc thiểu số. Để đạt

tục được củng cố, thu nhập của người

được mục tiêu xây dựng nông thôn mới,

dân được cải thiện và từng bước nâng

phải huy động kinh phí rất lớn.

cao... Tháng 6/2018, toàn tỉnh có 30 xã

Nguyên. Tỉnh có 13 huyện, 1 thị xã và 1

Trước khi chưa triển khai chương

thành phố, có 184 xã, phường, thị trấn.

trình xây dựng nông thôn mới, hầu hết

Vùng nông thôn có 152 xã với diện

các xã của tỉnh đều ở xuất phát điểm

tích 97,6% diện tích toàn tỉnh, với gần

rất thấp so với mặt bằng chung toàn

309.000 hộ, 1.335.000 khẩu, chiếm

quốc, toàn tỉnh mới có 3 xã dạt từ 0-12

79,3% tổng số hộ, 77,2% số khẩu toàn

tiêu chí nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 2%;

tỉnh. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn

51 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, chiếm tỷ lệ

có vai trò vị trí rất quan trọng trong

34%, 81 xã đạt dưới 5 tiêu chí, chiếm tỷ

phát triển nền kinh tế, xã hội tỉnh Đắk

lệ 53%, toàn tỉnh có mới đạt 508/2.888

Lắk.

tiêu chí, chiếm tỷ lệ 17,6%; bình quân

Là tỉnh miền núi nên có những khó
khăn do địa hình phức tạp, địa bàn rộng,
diện tích xã bình quân của tỉnh là hơn
8.300 ha/xã; dân cư phân tán, thưa

toàn tỉnh chỉ mới đạt 3,34 tiêu chí/xã.
Nhiều xã ở vùng đồng bào dân tộc thiểu
số, ở các huyện nghèo, biên giới chỉ đạt
1-2 tiêu chí.

cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã
dạt 16 - 18 tiêu chí, 30 xã đạt 13-15 tiêu
chí, 33 xã đạt 10 - 12 tiêu chí, 42 xã đạt
5-9 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 5 tiêu
chí. Toàn tỉnh đạt 1.952 tiêu chí/2.888
tiêu chí, bằng 67,6% tăng 1.444 tiêu chí
so với năm 2011, bình quân toàn tỉnh
đạt 12,84 tiêu chí/xã, tăng 9,5 tiêu chí/
xã so với năm 2011.
2. Tình hình thực hiện tiêu chí 17 về
môi trường và an toàn thực phẩm trong
xây dựng nông thôn mới
2.1. Văn bản chỉ đạo về việc triển
khai thực hiện tiêu chí Môi trường và an
toàn thực phẩm trong xây dựng nông

thớt nên việc thực hiện các tiêu chí về

Sau 7 năm thực hiện chương trình

xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn là

nông thôn mới, Đắk Lắk cũng đã dạt

khó thực hiện đạt chuẩn (do kinh phí

được những kết quả quan trọng. Bộ mặt

UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành các

đầu tư quá lớn). Đồng thời, là tỉnh còn

nông thôn mới ở nhiều nơi đã được đổi

Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày

nghèo, việc huy động vốn để xây dựng

mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu từng bước

05/05/2017 về việc ban hành Bộ tiêu

nông thôn mới là rất khó khăn, nhất là

được nâng cấp, hệ thống chính trị tiếp

chí về xã nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk

thôn mới.

giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số
2627/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 về
việc Quy định chế độ báo cáo thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 2020; Quyết định số 2664/QĐ-UBND
ngày 26/9/2017 về việc ban hành Kế
hoạch truyền thông, thông tin tuyên
truyền thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số
2687/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 về
việc ban hành bảng chấm điểm tiêu chí
nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, gia đoạn
2017 - 2020.
Đoàn viên, thanh niên thu gom rác thải ven các trục đường giao thông
tại xã Ea Wy, huyện Ea H’leo

2. Phân công các đơn vị hướng
dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực
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hiện các tiêu chí thuộc tiêu chí môi
trường và an toàn thực phẩm.
+ Sở NN&PTNN chủ trì, hướng dẫn
UBND các huyện thị xã Buôn Hồ và
thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện
các chỉ tiêu 17,1; 17,3, 17,7.
+ Sở Tài nguyên và Môi trường chịu
trách nhiệm triển khai, hướng dẫn UBND
các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố
Buôn Ma Thuột thực hiện các chỉ tiêu:
17,2; 17,5; 17,6 là cơ quan tổng hợp và
thẩm định tiêu chí 17.
+ Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn
UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ và
thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện
các chỉ tiêu 17,4;
+ Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn UBND
các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố
Buôn Ma Thuột thực hiện các chỉ tiêu
17,8.
Các Sở, ban ngành được phân công
hướng dẫn, thực hiện các chỉ tiêu
thuộc tiêu chí môi trường và an toàn
thực phẩm đã có văn bản yêu cầu
UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ và
thành phố Buôn Ma Thuột tăng cường
thực hiện các chỉ tiêu đã được phân
công thực hiện tiêu chí 17 về môi
trường và an toàn thực phẩm trên địa
bàn tỉnh.
Đến nay, toàn tỉnh đã có 66/152
xã đạt được tiêu chí 17 về môi trường
và an toàn thực phẩm, chiếm tỷ lệ
43,4%. So với các tiêu chí khác, tiêu chí
môi trường và an toàn thực phẩm còn
đạt kết quả chưa cao, do đó cần tiếp
tục tuyên truyền vận động nhân dân
tích cực tham gia công tác bảo vệ môi
trường trogn xây dựng nông thôn mới.
- Sản xuất nông nghiệp chạy theo
nhu cầu, lợi nhuận dẫn đến việc sử
dụng hóa chất bảo vệ thực vật ngày
càng nhiều. Chất thải phát sinh trong
quá trình sử dụng phân bón hóa học
và thuốc bào vệ thực vật không được
thu gom triệt để gây mất vệ sinh môi
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trường, tiềm ẩn nhiều loại dịch bệnh,
ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
3. Giải pháp đẩy mạnh cải tạo cảnh
quan môi trường ở thôn, buôn của các
xã khó khăn trong xây dựng nông
thôn mới tỉnh Đắk Lắk
Để cải thiện tiến tới đạt được tiêu
chí về môi trường thuộc Chương trình
nông thôn mới nói chung, cải tạo cảnh
quan môi trường ở thôn, buôn của các
xã khó khăn nói riêng cần tiếp tục thực
hiện một số giải pháp sau:
3.1. Trước hết cần tuyên truyền,
nâng cao nhận thức của người dân.
Chính quyền và các đoàn thể cần tăng
cường vận động nhân dân thực hiện các
biện pháp vệ sinh môi trường khu dân
cư, khử trùng tiêu độc khu vực chuồng
trại, đường làng ngõ xóm, khơi thông
cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải và
xây dựng các công trình nước sạch, công

phát động chiến dịch mùa hè xanh, phối
hợp tổ chức duy tu, sửa chữa đường
giao thông, kênh mương nội đồng, dọn
dẹp vệ sinh, trồng cây xanh tại các khu
vực công cộng...
3.3. Bên cạnh sự vào cuộc của chính
quyền địa phương, rất cần ý thức tự giác
của chính người dân trong việc thu gom
rác thải, tránh để rác bừa bãi hoặc ô
nhiễm quanh khu vực gia đình cư trú, sử
dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách,
vỏ lọ, bao gói thuốc cần được thu gom
tập kết vào một nơi quy định. Tại một
số địa phương, chính quyền đang phát
động người dân xây dựng các bể xử lý
rác quy mô hộ gia đình với chi phí thấp.
Đây là cách làm mới, tuy nhiên để đạt
hiệu quả cao, người dân cần được hướng
dẫn cụ thể để việc xử lý rác trong các
bể chứa không gây hại tới môi trường.
3.4. Mỗi địa phương cần có biện

trình vệ sinh đúng tiêu chuẩn. Cùng với
đó, nơi tập kết, xử lý rác tập trung cần
được tiến hành phù hợp với thực tế và
quy hoạch chung của địa phương.

pháp giám sát thực hiện quy chế quản

3.2. Việc cải tạo cảnh quan môi
trường ở thôn, buôn cần được phối
hợp triển khai đồng bộ và tận dụng tốt
nguồn lực từ các chương trình, dự án
khác. Lồng ghép các nội dung cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện
hương ước - quy ước trong giữ gìn vệ
sinh môi trường nông thôn. Vận động
nhân dân thực hiện nếp sống văn minh,
xây dựng gia đình văn hóa, khuyến
khích phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn
với bảo vệ môi trường (tiêu biểu như
làm bể biogas để xử lý chất thải chăn
nuôi); đẩy mạnh công tác trồng, chăm
sóc bảo vệ rừng, tạo môi trường trong

thông, tuyên truyền, vận động thực

lành và cảnh quan xanh - sạch - đẹp,
phát động các phong trào chỉnh trang
đường làng ngõ xóm, khuôn viên gia
đình và xây dựng các công trình vệ sinh
kiên cố, đạt chuẩn. Ngoài ra cần phân
công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan,
đoàn thể như: Đoàn thanh niên cac cấp

lý nghĩa trang và các hình thức mai táng
phù hợp với điều kiện của các vùng
miền. Hỗ trợ các hoạt động truyền
hiện nếp sống văn minh trong mai táng
đối với đồng bào dân tộc ít người, vùng
còn những tập quán mai táng lạc hậu,
xây dựng các nghĩa trang mẫu để phổ
biến áp dụng.
3.5. Xây dựng chỉ tiêu đánh giá về
vệ sinh môi trường đối với từng loại
cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề.
Tăng cường công tác thanh kiểm tra và
thực hiện các biện pháp tài xử phạt đối
với cơ sở gây ô nhiễm môi trường.
Môi trường là yếu tố tác động trực
tiếp đến chất lượng cuộc sống của người
dân và bộ mặt nông thôn. Do vậy cấp
ủy chính quyền cơ sở vào cuộc, chỉ đạo
sát sao để các tầng lớp nhân dân thấy
rõ được trách nhiệm của mình trong cải
tạo cảnh quan môi trường ở thôn, buôn
của các xã khó khăn nói riêng và công
cuộc xây dựng nông thôn môi trường
nói chung.
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HÀ GIANG

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI
CẤP THÔN, BẢN, ẤP THUỐC XÃ KHÓ KHĂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
Hà Giang là một tỉnh vùng cao, biên giới cực Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến
lược đặc biệt quan trọng. Đến nay, Hà Giang vẫn là một tỉnh đặc biệt khó khăn,
kém phát triển nhất so với cả nước. Toàn tỉnh có 7 huyện biên giới, trong đó có 6
huyện nghèo được hưởng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với
61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. Toàn tỉnh có 136 xã
thuộc diện đặc biệt khó khăn, trong đó có 32 xã biên giới. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo
trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn còn cao, trong đó, tại 6 huyện
nghèo, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 50%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 toàn tỉnh là 34,2%;
riêng các huyện, xã 30a tỷ lệ giảm nghèo trên 6%.

T

rong những năm qua,
với sự quan tâm giúp
đỡ của Trung ương,
sự lãnh đạo, chỉ đạo
của Đảng bộ tỉnh, sự
nỗ lực cố gắng của chính quyền và
nhân dân các dân tộc trong tỉnh,
tình hình an ninh chính trị, quốc
phòng ở cơ sở khu vực các xã biên
giới tỉnh Hà Giang đã từng bước
được củng cố, góp phần quan
trọng vào ổn định trật tự an toàn
xã hội, an ninh biên giới và lãnh
thổ quốc gia, diện mạo kinh tế xã hội từ nông thôn đến thành thị
của tỉnh có sự thay đổi đáng kể.
Thực hiện chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2010 - 2020, từ năm
2011 Hà Giang đã tổ chức triển
khai chương trình xây dựng nông
thôn mới tại 177 xã trên địa bàn
toàn tỉnh. Đến hết năm 2017, tỉnh
Hà Giang có 23 xã được cộng nhận
đạt chuẩn nông thôn mới và tháng
10/2018 công nhận thêm 1 xã,
nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 24
xã và toàn tỉnh không còn xã nào
đạt dưới 5 tiêu chí. Tính bình quân
toàn tỉnh hiện nay mỗi xã dạt 10,3
tiêu chí.

Hỗ trợ y tế cho người dân vùng biên giới

Tỉnh Hà Giang có tổng số 32
xã biên giới, trong đó số xã đặc
biệt khó khăn biên giới, theo
Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày
21/10/2018 của Thủ tướng Chính
phủ là 28 xã (số tiêu chí đạt từ
5-9 tiêu chí). Các tiêu chí đạt được
chủ yếu là: Tiêu chí số 1 về Quy
hoạch, tiêu chí số 8 về Thông tin
và truyền thông, tiêu chí số 12 về
lao động có việc làm, tiêu chí số
13 về tổ chức sản xuất, tiêu chí
số 15 về y tế, tiêu chí số 18 về hệ
thống chính trị và tiếp cận pháp
luật, tiêu chí số 19 về quốc phòng
và an ninh. Nhìn chung, đối với xã
biên giới, các tiêu chí khó đạt đó

là tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu
chí số 5 về trường học, tiêu chí số
6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu
chí số 9 về nhà ở dân cư, tiêu chí
số 10 về thu nhập và tiêu chí số
11 về hộ nghèo.
Trong quá trình xây dựng nông
thôn mới tại các xã vùng đặc biệt
khó khăn, biên giới của tỉnh Hà
Giang thường gặp rất nhiều khó
khăn, trong đó nổi bật là:
- Các xã biên giới hầu hết xa
trung tâm huyện, đường giao
thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ
tầng không đồng bộ, địa hình phức
tạp, độ dốc lớn, nguy cơ sạt lở cao,
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thống văn hóa dân tộc vào xây dựng
tiêu chí nhà ở dân cư, nhà văn hóa
cộng đồng...

thiếu đất sản xuất và đất ở, khí
hậu khắc nghiệt, cư dân chủ yếu
là người dân tộc thiểu số, trình độ
dân trí thấp so với mặt bằng chung
và không đồng đều, ý thức tự vươn
lên của một bộ phận nhân dân còn
hạn chế;
- Tỷ lệ hộ nghèo của các xã còn
ở mức cao, nền kinh tế chủ yếu là
sản xuất nông nghiệp với quy mô
sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún,
không có sản phẩm nông nghiệp
chủ lực và có sức cạnh tranh lớn,
sản phẩm nông nghiệp hàng hóa
tiêu thụ chủ yếu phụ thuộc thị
trường trong tỉnh;
- Nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở
hạ tầng rất lớn trong khi nguồn lực
xây dựng nông thôn mới rất hạn
chế, chủ yếu trông chờ vào sự hỗ
trợ từ ngân sách trung ương. Việc
huy động sự đóng góp từ nhân dân
cũng rất nhỏ do tỷ lệ hộ nghèo
cao, thu nhập đầu người thấp.
- Chưa có cơ chế chính sách
về nguồn vốn, biện pháp đặc thù
để hỗ trợ thực hiện Chương trình
xây dựng nông thôn mới cho các
xã biên giới và các xã đặc biệt khó
khăn khác của tỉnh.
Từ những điều kiện cụ thể của
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địa phương, việc tổ chức thực hiện
chương trình xây dựng nông thôn
mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang
(nhất là tại các xã vùng đặc biệt
khó khăn, biên giới) ngoài việc vận
dụng sáng tạo những chủ trương,
chính sách do Nhà nước ban hành
cần có những phương thức, cách
làm riêng phù hợp với điều kiện
kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Ngay từ khi bắt đầu thực hiện
Chương trình, UBND tỉnh đã chỉ đạo
xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí xã
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà
Giang giai đoạn 2011 - 2015, có chia
ra chỉ tiêu theo từng vùng như các
huyện vùng cao phía Bắc, các huyện
vùng cao phía Tây. Đến giai đoạn
2016 - 2020, căn cứ Quyết định số
1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016
của Thủ tướng Chính phủ, UBND
tỉnh có Quyết định số 592/QĐUBND ngày 11/4/2017 ban hành
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hà
Giang giai đoạn 2016 - 2020 có chia
ra chỉ tiêu theo từng vùng như các
xã vùng 135 và các xã còn lại. Hiện
nay tỉnh đang chỉ đạo ngành chuyên
môn xây dựng bộ tiêu chí thôn nông
thôn mới các xã vùng khó khăn, biên
giới vùng núi. Đồng thời vận dụng
các phong tục tập quán và truyền

Trong quá trình tổ chức triển
khai thực hiện Chương trình nông
thôn mới, tỉnh đã ban hành các quy
định hướng dẫn thực hiện tiêu chí
cho toàn tỉnh, trong đó hướng dẫn
cụ thể các xã xây dựng NTM vùng
biên giới và các xã đặc biệt khó
khăn. Cụ thể như Quyết định số
870/QĐ-UBND ngày 17/5/2013
của UBND tỉnh Hà Giang ban hành
quy định về quản lý, lập dự án,
thanh quyết toán các công trình
thuộc Chương trình xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Hà Giang giai đoạn 2017 - 2020,
trong đó các định mức nhà nước
hỗ trợ để thực hiện các công trình
đường bê tông nông thôn, kênh
mương, cấp nước, nhà văn hóa
thôn... cũng được áp dụng riêng
định mức Nhà nước hỗ trợ cho
các xã, thôn khu vực đặc biệt khó
khăn (các xã hầu như được hỗ trợ
100% chi phí trực tiếp) các xã còn
lại chỉ được hỗ trợ khoảng 70%.
Nhằm từng bước hình thành và
hoàn thiện các cơ chế chính sách
đối với vùng đặc biệt khó khăn của
tỉnh, ngày 10/6/2014 UBND tỉnh
Hà Giang đã ban hành Quyết định
số 1133/QĐ-UBND phê duyệt Đề
án thí điểm cơ chế đặc thù xã phát
triển toàn diện vùng đặc biệt khó
khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang
giai đoạn 2014 - 2016. Đề án được
thực hiện trên địa bàn 21 xã, gồm
các xã nghèo đặc biệt khó khăn,
biên giới và các xã điểm xây dựng
nông thôn mới.
Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động bằng nhiều hình
thức khác nhau như: các chương
trình của đài phát thanh và truyền
hình được dịch và phát sóng bằng
tiếng dân tộc thiểu số, trong các
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buổi họp thôn tuyên truyền vận
động người dân bằng tiếng địa
phương; các tờ rơi, tờ gấp các hình
minh họa sinh động, dễ hiểu... Bên
cạnh đó, tại các xã biên giới và
các xã đặc biệt khó khăn, tỉnh Hà
Giang thường xuyên thực hiện tốt
công tác tuyên truyền vận động
giáo dục, thuyết phục để đội ngũ
cán bộ đảng viên, đặc biệt là các
tầng lớp, nhân dân nhận thức rõ về
chủ quyền an ninh biên giới quốc
gia, mục đích ý nghĩa và tầm quan
trọng của chương trình xây dựng
nông thôn mới.
Trong giai đoạn 2016 - 2020,
tỉnh Hà Giang phấn đấu có 33 xã
đạt chuẩn nông thôn mới, không
còn xã dưới 5 tiêu chí, phấn đầu
hàng năm mỗi xã tăng bình quân
từ 1 tiêu chí trở lên. Trong tổng
số 28 xã thuộc khu vực đặc biệt
khó khăn, biên giới, có xã Lũng Cú,
huyện Đồng Văn trong kế hoạch
phấn đấu đạt chuẩn trong giai
đoạn 2016 - 2020. Để có thể hoàn
thành kế hoạch xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
của toàn tỉnh nói chung và tại
các xã biên giới nói riêng, tỉnh Hà
Giang xác định một số biện pháp,
giải pháp chính như sau:
- Tiếp tục nâng cao năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp
ủy Đảng, chính quyền các cấp, đặc
biệt là nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của cả hệ thống chính trị
và toàn xã hội về vai trò chỉ đạo,
cách thức tổ chức, sự định hướng
và nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ
xã, vai trò chủ động và tích cực
tham gia của cộng đồng dân cư địa
phương trong quá trình xây dựng
NTM. Đẩy mạnh việc hình thành
kiện toàn và phát huy vai trò của
tổ chức cộng đồng, của người có uy
tín trong dân cư thực hiện tuyên
truyền vận động xây dựng nông

thôn mới và giảm nghèo bền vững.
Chú trọng công tác vận động xây
dựng và tổ chức thực hiện quy ước,
hương ước của cộng đồng dân cư
vào xây dựng nông thôn mới.
- Xác định mục tiêu phù hợp với
điều kiện thực tế của từng xã để
tạo động lực cho các xã vươn lên,
từng bước vượt qua tâm lý ỷ lại,
thụ động trông chờ hoàn toàn vào
sự hỗ trợ của Nhà nước. Tìm tìm,
vận dụng những cách làm, cơ chế,
chính sách để thực sự đảm bảo vai
trò chủ thể của người dân nông
thôn và cộng đồng, trong việc hỗ
trợ xóa đói giảm nghèo, xây dựng
nông thôn mới hướng tới sự phát
triển hài hòa, bền vững.
- Thống nhất mục tiêu của
Chương trình giảm nghèo và
chương trình xây dựng nông thôn
mới, nhằm thực hiện một mục tiêu
chung. Tập trung ưu tiên đầu tư
cho các lĩnh vực phát triển sản
xuất, tạo sinh kế để nâng cao thu
nhập, giảm nghèo bền vững, nâng
cao dân trí, phát triển cơ sở hạ
tầng thiết yếu phục vụ sản xuất
của đời sống dân sinh.
- Đẩy mạnh nghiên cứu, tổng
kết thực tiễn và vận dụng sáng
tạo các chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước vào thực tiễn
xây dựng nông thôn mới trên địa
bàn xã biên giới đặc biệt khó khăn,
tiếp tục ban hành các cơ chế chính
sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện
kinh tế - xã hội và khả năng cân đối
ngân sách của tỉnh.
- Chú trọng đến công tác rà
soát, đánh giá kết quả thực hiện
các dự án hỗ trợ phát triển sản
xuất của các chương trình đã đầu
tư ở xã biên giới. Mặt khác, cần
tăng cường công tác tuyên truyền,
thường xuyên, sâu rộng, thiết thực
với nhiều hình thức khác nhau

đến mọi tầng lớp nhân dân, phổ
biến cho người dân hiểu rõ về chủ
trương, cơ chế chính sách, quyền
lợi và nghĩa vụ của mỗi cá nhân,
cộng đồng thôn trong quá trình
xây dựng MTN tại địa bàn.
- Chủ động trong việc ưu tiên
triển khai thực hiện các tiêu chí dễ,
cần ít kinh phí, không trông chờ ỷ
lại vào nguồn vốn phân bổ từ cấp
trên. Lấy nội lực là căn bản, hiểu kỹ
nội dung, phương pháp, cách làm,
tự tin đứng lên làm chủ, tự giác
tham gia và sáng tạo trong tổ chức
thực hiện với phươgn châm dân
biết, dân bàn, dân làm, kiểm tra và
dân hưởng lợi.
- Thực hiện phân công cụ thể
cho từng cán bộ, tổ chức trong việc
chỉ đạo thực hiện chương trình xây
dựng NTM, từ đó góp phần đưa các
xã biên giới rút ngắn khoảng cách
với các xã nội địa trên lộ trình xây
dựng nông thôn mới.
- Tăng cường công tác khuyến
công và xúc tiến thương mại,
quảng bá giới thiệu các sản phẩm
của các xã biên giới. Phát triển các
mặt hàng địa phương xuất khuẩu,
hoàn thiện các thủ tục pháp lý về
quản lý cửa khẩu, lối mở biên giới
tạo điều kiện thuận lợi thu hút các
doanh nghiệp có năng lực tham gia
hoạt động xuất nhập khẩu.
Xây dựng nông thôn mới tại
địa bàn như tỉnh Hà Giang là một
nhiệm vụ rất khó khăn, gian khổ
và lâu dài, đặc biệt là tại các xã
biên giới. Để có thể thực hiện tốt
và hoàn thành các nhiệm vụ xây
dựng nông thôn mới trên địa bàn
trong giai đoạn tới, ngoài sự cố
gắng phấn đấu chung của Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân các dân
tộc, tỉnh Hà Giang rất cần sự chỉ
đạo, giúp đỡ kịp thời của Chính phủ
và các Bộ ngành Trung ương.
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CÁCH LÀM HAY

TRONG VIỆC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LAI ĐỒNG,
HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ

Đ

ối với xã Lai Đồng sau
5 năm thực hiện xây
dựng nông thôn mới
(NTM), Chương trình
đã đạt được những kết
quả khá rõ rệt... xã đã
tập trung chỉ đạo thực hiện những nội
dung trọng điểm, còn tồn tại trên địa
bàn và có nhiều cơ chế, chính sách linh
hoạt để huy động nguồn lực thực hiện
Chương trình, nhờ đó, tốc độ đạt tiêu
chí NTM của xã tăng lên rõ rệt. Kết cấu
hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và
đời sống người dân được quan tâm xây
dựng, nâng cấp; bộ mặt nông thôn có
nhiều đổi mới, thu nhập của người dân
nông thôn được cải thiện đáng kể; công
tác tổ chức sản xuất được đổi mới thông
qua tăng cường hoạt động của các Chi
hội, tổ chức liên kết sản xuất với mô
hình,sản xuất tập trung, ứng dụng công
nghệ cao… Tuy nhiên, trong quá trình
xây dựng NTM ở xã Lai Đồng còn gặp
nhiều khó khăn như huy động nguồn
vốn và nhân lực.

Xã Lai Đồng có 13,48 km đường giao
thông liên thôn đến nay đã cứng hóa
được 6,25km, đạt 46% còn lại đường là
đường đất gây khó khăn cho người dân
trong sinh hoạt, sản xuất và trao đổi
hàng hóa. Mục tiêu làm cứng hóa đường
giao thông liên thôn được Đảng ủy và
chính quyền địa phương đưa lên hàng
đầu. Tuy nhiên do kinh phí của cấp trên
con hạn chế, nên việc xây dựng đường bê
tông nông thôn chủ yếu theo hình thức
Nhà nước và nhân dân cùng làm, Nhà
nước chỉ hỗ trợ Xi măng còn người dân
thì phải tự đóng góp kinh phí mua nguyên
vật liệu và Công xây dựng.
Căn cứ Quyết định số 7148/QĐ UBND ngày 13/12/2016 của UBND
huyện Tân Sơn về việc phê duyệt kế
hoạch xây dựng đường giao thông nông
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khu dân cư, hướng dẫn kỹ thuật trong
quá trình thi công. Sau khi các khu dân
cư nhận được kế hoạch phân
bổ về làm đường BTXM
nhà nước hỗ trợ xi
Xây dựng nông
măng được đông
Khu Chiềng 1 xây
thôn mới là một
đảo bà con nhân
dựng
được
300m
chương trình trọng tâm
dân vui mừng
đường BTXM loại
của Nghị quyết số 26-NQ/ phấn khởi nhất
B có tổng vốn đầu
TW, Nghị quyết toàn diện trí đóng góp
tư:
205.375.500đ
nhất về phát triển nông
tiền mua vật liệu
, trong đó vốn nhà
nghiệp,
nông
dân,
và
công lao động
nước:
91.528.500đ,
nông
thôn
từ
trước
cùng
nhau xây
vốn nhân dân đóng góp:
tới
nay.
dựng
cho
đường làng
113.847.000đ.
thôn
xóm
đi
lại
thuận lợi
Khu Vường 2 xây dựng được
góp
phần
xây
dựng
làng bản
480m đường BTXM loại B Có tổng vốn
văn
minh
sạch
sẽ
phát
triển
góp
phần
đầu tư: 328.609.800đ trong đó vốn nhà
xây
dựng
nông
thôn
mới.
Các
khu
dân
nước: 146.449.800, vốn nhân dân đóng
cư tiến hành họp khu dân cư để thông
góp: 182.160.000đ.
báo với bà con nhân dân về kinh phí xây
Khu Đoàn xây dựng được 120 m
dựng cụ thể: Số tiền nhà nước hỗ trợ xi
đường BTXM loại B Có tổng vốn đầu tư:
măng còn lại bà con nhân dân đóng góp
328.609.800đ trong đó vốn nhà nước:
tiền mua vật liệu cát; sỏi; đóng góp ngày
36.613.500, vốn nhân dân đóng góp:
công lao động, san nền đường chuẩn bị
45.540.000đ.
mặt bằng; Công đổ bê tông. Các khu chia
Khu Phắt 2 xây dựng được 300 m các hộ thành từng nhóm thay nhau đổ bê
đường BTXM loại B Có tổng vốn đầu tư: tông, mỗi nhóm là 20 hộ gia đình. Còn về
205.375.500đ trong đó vốn nhà nước: khâu kỹ thuật do cán bộ địa chính phụ
91.528.500đ , vốn nhân dân đóng góp: trách xây dựng hướng dẫn và giám sát
113.847.000đ.
việc thi công và xây dựng. Với việc phân
Các đoạn đường sẽ xây dựng hoàn bổ như vậy để tránh việc bà con nhân
thành và đưa vào sử dụng trong năm dân tập trung đông người mà công việc
2017. Nâng tổng số km đường được không hiệu quả gây khó khăn trong việc
cứng hóa là 7,45km đạt 55%. Đồng thời chỉ đạo hướng dẫn. Phương pháp và cách
chỉ tiêu trong bộ tiêu chí xây dựng nông làm này tổ chức thực hiện ở một khu làm
thôn mới cũng tăng lên đạt tiêu chí xây điểm trước và có mời các ông trưởng khu
dựng nông thôn mới năm 2017.
trong diện làm đường BTXM năm nay
Để đạt được kết quả trên UBND đến thăm quan trao đổi, rút kinh nghiệm
xã tiến hành họp dân lắng nghe ý kiến về để truyền đạt lại và tổ chức thực hiện
nguyện vọng của từng khu dân cư và tại khu dân cư mình phụ trách. Với cách
vận động các hộ dân cùng tham gia, các làm này đã được nhân rộng ra trên địa
chi hội cùng vào cuộc để vận động hội bàn xã mang lại hiệu quả cao giúp cho bà
viên của mình. Bên cạnh đó xã đã cử cán con nhân dân phân bổ và sắp xếp được
bộ phụ trách kỹ thuật trực tiếp về từng thời gian lao động.
thôn bằng bê tông xi măng (đợt 1) năm
2016. Xã Lai Đồng được đầu tư xây dựng
1,2km đường BTNT, tại các khu
Chiềng 1; Khu Vường 2; Khu
Phắt 2; Khu Đoàn.
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TỈNH SÓC TRĂNG:

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
BẮT ĐẦU TỪ HỘ GIA ĐÌNH, TỪ XÓM ẤP

Với quyết tâm chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự nỗ lực,
đồng thuận của người dân, sau gần 08 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia
xây dựng nông thôn mới, đến nay Sóc Trăng đã có 27/80 xã (33,75%) đạt 19 tiêu chí
(trong đó có 23 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới), bình quân số tiêu
chí đạt được trên 01 xã là 14,74 tiêu chí. Để đạt được thành tựu này, công tác tuyên
truyền luôn được xem là một trong những nội dung trọng tâm, được thực hiện xuyên
suốt trong quá trình chỉ đạo thực hiện chương trình. Tuyên truyền đã thực sự trở
thành cánh tay đắc lực đưa nông thôn mới từ khi bắt đầu chỉ là - một khái niệm“, đến
nay đã trở thành một phong trào thi đua sôi nổi khắp mọi vùng nông thôn, được người
dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, ở góc độ nào đó, công tác tuyên truyền
vẫn còn tồn tại một số hạn chế, một bộ phận người dân còn lúng túng chưa biết bằng
cách nào, làm thế nào để tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là những hộ còn
khó khăn về điều kiện kinh tế. Từ thực tế đó, đầu năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh
Sóc Trăng đã cho ra đời bộ tiêu chí hộ văn hoá nông thôn mới (15 tiêu chí), ấp văn hoá
nông thôn mới (07 tiêu chí)1. Đây là việc cụ thể hóa các nội dung cơ bản mà người dân
có thể tham gia thực hiện để xây dựng nông thôn mới từ việc chỉnh trang nhà cửa, cải
tạo môi trường, tăng gia sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đến việc đóng góp
đất đai hoa màu, ngày công lao động,... tùy theo điều kiện thực tế của mỗi hộ gia đình.

Người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chung sức xây dựng nông thôn mới
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Q

ua hơn 01 năm phát
động đã có hơn 88,68%
(202.196/
227.999)
hộ dân đăng ký thực
hiện các tiêu chí hộ văn
hóa nông thôn mới và
68,38% (398/582) ấp đăng ký thực ấp
văn hóa nông thôn mới, có nhiều mô hình
hay, nhiều cá nhân đơn vị điển hình tiêu
biểu. Một trong những địa phương nổi bật
có thể kể đến là xã Hưng Phú, huyện Mỹ
Tú. Ngay từ khi phát động, địa phương đã
xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công
tác, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy và các
đảng viên phụ trách từng tuyến đường,
từng tiêu chí, tổ chức đêm văn nghệ gây
quỹ xây dựng nông thôn mới (vận động
được trên 540 triệu đồng để đầu tư, chỉnh
trang các công trình hạ tầng xã hội trên
địa bàn các ấp), định kỳ tổ chức ngày “chủ
nhật xanh” vận động bà con công giáo
trên địa bàn tham gia dọn dẹp vệ sinh,
phát quang bụi rậm, thu gom rác, trồng
hoa trên các tuyến đường nông thôn sau
khi đi lễ nhà thờ,... Ông Nguyễn Văn Đáng
(ngụ ấp Phương Bình 1, xã Hưng Phú) phấn
khởi cho biết “Từ khi địa phương phát tờ
rơi thực hiện 15 tiêu chí hộ văn hóa nông
thôn mới, tôi thấy nó không khó để thực
hiện, tôi đã cùng với bà con xung quanh
bắt tay vào chỉnh trang nhà cửa, trồng
bông, làm hàng rào, đắp taluy lộ... đến nay
bộ mặt nơi đây thay đổi hoàn toàn, sạch
đẹp và khang trang hơn, đặc biệt là việc
thắp sáng đèn trước nhà, không tốn bao
nhiêu tiền mà lại rất hiệu quả, giảm bớt
trộm cắp, tai nạn giao thông, xóm ấp an
ninh hơn rất nhiều”. Đến với Hưng Phú
ngày nay, ai cũng ngỡ ngàng vì sự thay da
đổi thịt của vùng quê này với những vườn
cam sạch xanh ngát, những ngôi nhà mới,
những ngôi trường mới, những con đường
quê vàng rực, ... người dân ngày càng phấn
khởi và càng vững tin vào sự lãnh đạo của
Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.
Không chỉ riêng trên địa bàn xã Hưng
Phú, thực hiện “hộ văn hóa nông thôn mới
- ấp văn hóa nông thôn mới” đã và đang
trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong
khắp quần chúng nhân dân trên địa bàn
tỉnh, đi đến đâu cũng nghe thấy bà con
bàn bạc với nhau những công việc sẽ làm
sắp tới hoặc bắt gặp đâu đó các công trình
cầu, đường do người dân tự hợp sức xây
dựng, hay dễ thấy nhất là việc người dân
tự chỉnh trang lại nhà ở, xây dựng hàng rào
cây xanh, trồng hoa tô đẹp cho các làng
quê nông thôn,... người dân đã ý thức xây
dựng nông thôn mới từ những việc làm nhỏ
nhất, đơn giản nhất ... Chia sẽ với chúng tôi,
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Bà Sơn Thị Chẹo (một hộ dân tộc Khmer
trên địa bàn ấp Trung Nhất, xã Lâm Tân,
huyện Thạnh Trị) bộc bạch: “So với trước
đây, đời sống người dân thay đổi rất nhiều,
được chính quyền địa phương quan tâm
nên bà con ai cũng có điện để thắp sáng,
nước sạch để dùng, con cháu được học ở
những ngôi trường khang trang, mọi thứ
đều rất thuận tiện nên ai cũng phấn khởi,
lo làm ăn phát triển kinh tế gia đình, chiều
chiều rảnh rỗi thì ra trồng bông trồng hoa,
quét dọn nhà cửa sạch đẹp gọn gàng, cuộc
sống vậy mà cũng thấy vui hơn”. Từ những
việc làm chung, tình làng nghĩa xóm ngày
càng được thắt chặt, bà con nông dân đã
cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau đóng góp
ngày công, tiền bạc, đất đai hoa màu ...
ước tính trên 973.000 triệu đồng để cùng
chung tay xây dựng làng quê ngày thêm
giàu đẹp.

Có thể nói, “hộ văn hóa nông thôn mới
- ấp văn hóa nông thôn mới” là một cách
làm sáng tạo riêng trên địa bàn tỉnh Sóc
Trăng, lồng ghép với việc đăng ký, bình
chọn “Gia đình văn hóa - ấp văn hóa”, “hộ
văn hóa nông thôn mới - ấp văn hóa nông
thôn mới” được triển khai thực hiện một
cách khéo léo, không chồng chéo và mang
lại nhiều hiệu quả thiết thực. Sóc Trăng tin
rằng “hộ văn hóa nông thôn mới - ấp văn
hóa nông thôn mới” sẽ là giải pháp tuyên
truyền hữu ích, góp phần thực hiện thắng
lợi Chương trình nông thôn mới đã đề ra./.
___________________
Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày
08/2/2107 của UBND tỉnh Sóc Trăng về
việc ban hành tiêu chí hộ văn hóa nông
thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới trên
địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 20172020.
(1)
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Điểm sáng thôn Xuân Bắc 2 thuộc xã Hoa Thủy - huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình
trong phong trào xây dựng

ĐƯỜNG BÊ TÔNG NÔNG THÔN
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thôn Xuân Bắc 2 đã có bước phát triển đáng ghi
nhận trên lĩnh vực phát triển các mô hình sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng và đã trở thành
điểm sáng của huyện Lệ Thủy.

C

hương trình mục tiêu quốc
gia về xây dựng nông thôn
mới được triển khai ở thôn
Xuân Bắc 2 đã nhận được
sự hưởng ứng nhiệt tình của
nhân dân. Không máy móc,
rập khuôn, sự linh hoạt trong công tác
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực
hiện của cấp ủy, chính quyền thôn đã chủ
trương xây dựng nông thôn mới do dân làm
chủ, rồi trực tiếp thực hiện và phải bắt đầu
từ xây dựng kinh tế địa phương phát triển.
Ngay từ khi triển khai chương trình,
người dân trong thôn đã hưởng ứng một
cách nhiệt tình và phấn khởi. Mọi người đã
hiểu rõ những lợi ích thiết thực mà chương
trình mang lại cho mỗi gia đình, mỗi con
người đang sống trên mảnh đất này.
Một nét độc đáo của cán bộ, nhân dân
thôn Xuân Bắc 2 mà đã trỡ thành một
phong trào mà có lẽ ít nơi có được đó là: Tại
các con đường trong thôn, xóm thuộc khu
dân cư người dân tự kêu gọi hội họp, bàn
bạc để bầu những người có trình độ, năng
lực làm tổ trưởng, tổ phó, thủ quỷ, ban viên
trong ban quản lý và giám sát. Sau khi họ
tự bàn bạc, khảo sát con đường và dự kiến
kinh phí đóng góp, thống nhất thời gian
tiến hành khởi công. Tất cả các kế hoạch
được mọi người đồng thuận nhất trí, họ báo
cáo với Ban quản lý xây dựng nông thôn
mới của xã hỗ trợ về tư cách pháp nhân,
mọi hồ sơ thủ tục, đo đạc kích thước con
đường, đường nơi nào phải phá hàng rào,
lánh vào, lánh ra, đoạn nào phải bù đắp
thêm... các thủ tục hợp đồng mua, bán các
loại vật liệu, hợp đồng thợ và dân công. Khi
đã được chuẩn bị đầy đủ là họ thống nhất
ra quân. Họ tự giác phá bỏ hàng rào, tự giác
hiến đất, toàn bộ nhân dân trong thôn,
xóm đoàn kết chung tay góp sức làm, họ
không tính toán thiệt hơn, trong thôn, xóm
cũng có người giàu người nghèo nhưng khi
thống nhất đóng góp tiền bạc họ không
phàn nàn (trừ trường hợp các gia đình có
hoàn cảnh khó khăn), khi kinh phí còn thiếu
thì những nhà có điều kiện tự giác ủng hộ
thêm, đặc biệt nữa là con em đi làm ăn xa
khi biết được thông tin họ sẳn sàng ủng hộ

Hiến đất để mở rộng nhiều tuyến đường bê tông
ở Xuân Bắc, Hoa Thủy, Lệ Thủy
cả tinh thần lẫn vật chất. Ngoài công việc
theo hợp đồng mà thợ, thầy đã làm, thì số
công việc khác còn lại nhân dân ở đây đều
tự tay làm. Một điều quý hơn hết là tình
cảm giữa hộ dân với thợ, thầy, khi thợ làm
đến cửa của nhà ai thì nhà ấy chuẩn bị một
bữa cơm miễn phí chu đáo thiết đãi, không
có nhà nào tranh giành được, nhà nào thợ
làm nghỉ hay không trúng cửa thì họ ủng
hộ hàng quà, nước uống giữa buổi. Cứ như
thế ngày này qua ngày khác tình cảm giữa
thợ và dân được gắn kết và nhân lên, động
viên khuyến khích, cùng nhau làm việc,
quên hết mệt nhọc.
Với phương châm Nhà nước và nhân
dân cùng làm, hơn 2 năm qua, từng “tấc
đất - tấc vàng” đã được người dân thôn
Xuân Bắc 2 hiến tặng để mở rộng đường
theo tiêu chí nông thôn mới. Hộ ít vài mét,
hộ nhiều tới vài trăm mét tất cả đều đồng
lòng, chung sức, góp phần thay đổi diện
mạo quê hương. Từ tường rào, đến cây cối,
thậm chí là một góc vườn, sân, cổng, nhà ở
đều được bà con sẵn sàng tháo dỡ, góp sức
làm đường. Những con đường liên thôn, liên
xóm thẳng tắp, phẳng lỳ, trong đó có cả
những con đường do chính người dân trong
xóm tự nguyện hiến đất. Đã có hàng trăm
mét hàng rào, hàng ngàn mét vuông đất
được dân hiến, cây cối hoa màu được giải
tỏa, dân góp công, góp vật liệu trị giá hàng
tỷ đồng. Mỗi hộ dân đóng góp tiền mặt ít
nhất là 3 triệu đồng mà người cao nhất

Cán bộ thôn Xuân Bắc 2
kiểm tra chất lượng công trình

cũng đến 20 triệu đồng. Đó là tấm lòng
nhân dân với việc xây dựng nông thôn mới.
Khi con đường được hoàn thành, các hộ
gia đình cũng đồng thời hoàn thiện hàng
rào nhà mình theo hàng lối, hệ thống điện
sáng cũng được lắp đặt, những đoạn khó
khăn có lực lượng Đoàn thanh niên hỗ trợ,
công tác vệ sinh môi trường ,các loại rác
thải được thu gom đưa về nơi tập kết ,thôn
phát động trồng các loại hoa, cây cảnh, cây
bóng mát hai bên đường, cứ như thế tất cã
các con đường của thôn rộng rãi thoáng
mát và sạch, đẹp.
Cứ phát huy phong trào này không bao
lâu Thôn Xuân bắc 2 sẽ nhanh chống băng
băng về đích xây dựng nông thôn mới và
trở thành điển hình (nơi đáng sống) của xã
Hoa Thủy.
Mô hình thực tế trên đã được Lãnh đạo
xã, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới
xem xét và phổ biến tuyên truyền qua các
Hội nghị chuyên đề về xây dựng nông thôn
mới để các thôn khác xem xét và áp dụng.
Từ đó tạo được phong trào thi đua không
những xây dựng đường bê tông nông thôn
mà tất cả các phong trào khác trong công
cuộc xây dựng nông thôn mới
Qua thời gian triển khai áp dụng mô
hình từ Thôn Xuân Bắc 2. Những công trình
trong thôn, xóm mà người dân tự nguyên
đóng góp, thực hiện đã cho thấy hiệu quả
xuất phát từ:
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KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TẠI TỈNH BẾN TRE:

TỪ ĐẤT SẠCH ĐẾN RAU SẠCH
Trong nhiều năm qua, chính
quyền địa phương và người dân
có nhiều nỗ lực tập trung phát
triển kinh tế, nâng cao đời sống,
nhất là người nghèo vùng nông
thôn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều
khó khăn do thiếu vốn, thiếu
phương tiện sản xuất, sản phẩm
làm ra tiêu thụ còn bấp bênh do
thị trường luôn bị biến động và
tình trạng biến đổi khí hậu hiện
nay. Dự án Thích ứng với biến đổi
khí hậu vùng đồng bằng sông
Cửu Long tại tỉnh Bến Tre (AMD
Bến Tre), với đối tượng hưởng lợi
ở 30 xã thuộc 8 huyện của tỉnh,
Chăm sóc rau hữu cơ
mục tiêu là xây dựng sinh kế
bền vững cho người nghèo nông chuỗi để nâng cao giá trị gai tăng sản được coi là sản phẩm của mô hình đầu
thôn trong điều kiện môi trường phẩm cung cấp cho thị trường.
tư là cá tổ/nhóm tại nông thôn. Các hộ
khí hậu thay đổi.
chăn nuôi nông thôn được liên kết lại
1. Khái quát
Năm 2017, Công ty sản xuất đất
sạch Phú Hưng Thịnh và Công ty rau
sạch Việt Tâm được dự án AMD Bến
Tre đầu tư qua nguồn Quỹ hợp tác
công - tư (PPP). Thông qua nguồn Quỹ
này, 2 Công ty đã tạo ra chuỗi từ phế
phẩm trong nông nghiệp (phân bò) để
sản xuất đất sạch, đến sản xuất rau
sạch đang được tập trung thực hiện tại
huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Mục tiêu chung là tăng thu nhập
cho người dân nông thôn thông qua
hợp tác đầu tư giữa dự án AMD Bến Tre
với doanh nghiệp. Tận dụng nguồn chất
thải chăn nuôi bò, sản xuất đất sạch để
đi đến sản phẩm rau sạch cung cấp cho
thị trường. Mở rộng vùng trồng rau
theo hướng hữu cơ, giảm thiểu ô nhiễm
môi trường do chất thải trong chăn nôi
và sử dụng phân thuốc hóa học, hướng
người dân nông thôn liên kết mua bán,
sản xuất theo tổ chức/nhóm hợp tác,
tiết kiệm chi phí đầu vào và giảm thiểu
mức độ rủi ro trong quá trình liên kết
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Các hoạt động đầu tư cụ thể là
Công ty đất sạch sẽ ký kết hợp đồng
thu mua phân bò của các tổ nhóm tại
nông thôn, phân sẽ được ủ và xử lý
thành sản phẩm đất sạch. Từ sản phẩm
đất này, Công ty đất sạch Phú Hưng
Thịnh sẽ đầu tư lại một phần đất sạch
hỗ trợ quay vòng cho hộ dân tham gia
liên kết để sản xuất rau sạch. Mặt khác,
thông qua tiếp sức đầu tư và hướng
dẫn kỹ thuật trồng rau màu của Công
ty rau sạch Việt Tâm theo hướng hữu
cơ với từng loại rau màu theo mùa vụ,
đồng thời rau màu của hộ tham gai liên
kết sẽ được Công ty thu mua và tiêu
thụ theo hợp đồng.
tốt

2. Sản phẩm tiêu biểu/thực hiện

Qua quá trình đầu tư từ dự án đã có
2 sản phẩm được tạo ra:
Đất sạch Phú Hưng Thịnh: Từ chất
thải chăn nuôi, qua quá trình xử lý bằng
nấm vi sinh, trùng quế và ủ với mụn
dừa trong thời gian nhất định đã cho ra
sản phẩm đất sạch. Một phần tất yếu

với nhau hoạt động của nhóm là thu
gom và bán phân bò cho công ty đát
sạch thông qua ký kết hợp đồng với số
lượng phân và giá cả ổn định. Các tổ/
nhóm này sẽ được Công ty đầu tư lại
sản phẩm đất sạch phục vụ trồng rau
sạch.

Rau sạch Việt Tâm: Qua quá trình
sản xuất và đầu tư đất sạch, tổ nhóm
nông thôn đã triển khai trồng rau sạch
theo hướng hữu cơ. Sản phẩm rau sạch
được Công ty rau sạch Việt Tâm thu
mua theo hợp đồng được ký kết với tổ
nhóm. Ngoài cung cấp đất sạch, Công
ty Việt Tâm tiếp tục hỗ trợ tập huấn kỹ
thuật, hướng dẫn người nông dân cách
trồng, phổ biến thời điểm giao giống,
xử lý dịch bệnh bằng phương pháp hữu
cơ. Sản phẩm rau scahj Việt Tâm đã có
mặt tại thị trường Bến Tre và Thành
phố Hồ Chí Minh với giá thành ổn định
và cao hơn các mặt hàng rau củ khác.
3. Ảnh hưởng (tác động)
Hiện Công ty Phú Hưng Thịnh và
Công ty Việt Tâm đã liên kết được với
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người nông dân và đi vào giai đoạn ổn
định. Đa có 158 hộ hưởng lợi và ký kết
hợp đồng với Công ty Phú Hưng Thịnh,
92 hộ hưởng lợi và ký hợp đồng bao
tiêu sản phẩm rau sạch với Công ty
Việt Tâm. Từ nguồn vốn hợp tác của dự
án và doanh nghiệp đã tạo ra một chuỗi
giá trị từ chất thải chăn nuôi đến đất
sạch, rau sạch. Sản phẩm sạch, thân
thiện hòa nhập với môi trường, an toàn
sức khỏe cho người dùng và tạo thu
nhập ổn định cho người dân nông thôn.
Như vậy, chuỗi giá trị sản phẩm
theo mô hình chuỗi ngắn liên tục, đầu
ra của tác nhân này là đầu vào của tác
nhân tiếp theo trong chuỗi để đưa sản
phẩm đất sạch, rau sạch đến tay người
dùng, đây thật sự là chuỗi giá trị có sự
tham gia của người nghèo rõ nét hơn
một số sản phẩm, ngành hàng khác. Dự
kiến trong thời gian tới, dự án và doanh
nghiệp sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình
đến các địa phương trên địa bàn tỉnh.
4. Các yếu tố thuận lợi/thử thách
- Điểm mạnh: Ô nhiễm môi trường
nông thôn từ chất thải chăn nuôi đang
là vấn đề rất cần được giải quyết trên
địa bàn tỉnh Bến Tre. Với số lượng chất
thải chăn nuôi nhiều và giá bán phân
bò không ổn định của các thương lái,
đó là điều kiện cần và đủ cho Công ty
Phú Hưng Thịnh tạo liên kết thu mua
nguyên liệu thông qua hợp đồng với
số lượng và giá cả ổn định. Nhu cầu
thị trường hiện nay về sản phẩm sạch,
không hóa chất độc hại, hướng dẫn kỹ
thuật cùng với một vài chính sách ưu
đãi cho người dân và đã tạo cho Côn
gty Việt Tâm điều kiện liên kết thu mua
rau sạch.
- Điểm yếu: Một số thương lái thu
mua phân bò vùng nông thôn thường
tăng giá đột biến khi có nhu cầu lớn,
làm cho người dân hoang mang về hợp
đồng thu mua của Công ty và liên kết
thành nhóm buôn bán là khá mới với
người dân nông thôn. Điểm yếu thứ hai
là người dân nông thôn đã quen dùng
phân thuốc hóa học để trồng trọt.
- Cơ hội của chuỗi giá trị này được
thực hiện tại vùng dự án AMD Bến Tre
hỗ trợ, đầu tư, được sự quan tâm của
chính quyền địa phương vì đây là yếu
tố xây dựng chuỗi giá trị. Nhu cầu thị
trường về sản phẩm sạch và giảm nhẹ

ô nhiễm môi trường. Thách thức đối với
chuỗi là kêu gọi người dân nông thôn
liên kết buôn bán và kiên quyết không
sử dụng phân thuốc hóa học trong sản
xuất rau sạch.
5. Bài học kinh nghiệm
- Công ty cần có sự minh bạch các
điều khoản trong hợp đồng buôn bán,
liên kết với người dân nông thôn và các
chính sách ưu đãi cần có.
- Sự quan tâm của chính quyền địa
phương trong việc vận động cũng là
yếu tố quan trọng quyết định tính liên
kết của người dân.
- Dự án và các doanh nghiệp cần
thấy được các nguyện vọng thiết thực
của người dân, đầu tư đúng mục đích
để tạo giá trị tăng cho sản phẩm nông
nghiệp sạch.
- Quan tâm công tác tuyên truyền
và hướng dẫn người dân trong việc
thành lập tổ. nhóm, cách thức sinh hoạt
và quản lý nhóm.
- Ý thức của người dân kiên quyết
và nỗ lực trong việc nói không với phân
thuốc hóa học.
- Quản lý đầu vào của nguyên liệu
và đầu ra của sản phẩm trong chuỗi.
6. Kiến nghị, đề xuất
- Dự án tiếp tục hỗ trợ Công ty quảng
cáo sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu
thụ sản phẩm, tuyên truyền cho người
dân nông thôn về chuỗi sản phẩm và
nâng cấp, chế biến sản phẩm mới theo
nhu cầu thị trường.
- Các cấp chính quyền cần quan
tâm hỗ trợ nhiều hơn các tác nhân
trong chuỗi, nhất là hộ dân nghèo
trong việc mở rộng chuỗi ra nhiều địa
bàn trong và ngoài tỉnh, từng bước
tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
- Hướng người dân sản xuất và sử
dụng các sản phẩm hữu cơ.
- Dự án AMD Bến Tre và IFAD quan
tâm và đầu tư nhiều hơn về trong các
lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo
hướng hữu cơ, gairm thiểu ô nhiễm môi
trường cũng là một phần tất yếu trong
giảm nhẹ biến đổi khí hậu, hỗ trợ nâng
cấp hoạt động và hình ảnh của Công ty,

tạo sự khác biệt trong việc đa dạng hóa
và nâng cao chất lượng sản phẩm, xúc
tiến thương mại - mở rộng thị trường và
nâng cao năng lực cạnh tranh.
7. Định hướng phát triển
- Tiếp tục mở rộng vùng nguyên
liệu thu mua phân bò để tạo điều kiện
cho cán bộ nông dân vùng dự án tham
gia vào chuỗi cung ứng nguyên liệu, với
mục tiêu là xây dựng chuỗi giá trị đàn
bà Ba Tri vững mạnh. Tăng số lượng hộ
tham gia từ 150 hộ lên 350 hộ trong
năm 2018 - 2019, ưu tiên hộ nghèo
và cận nghèo khi tham gia vào chuỗi
cung ứng.
- Tiếp tục thực hiện các chương
trình hỗ trợ sản phẩm của dự án cho
tổ hợp tác để từng bước nâng cao chất
lượng nông sản, liên kết thêm doanh
nghiệp tiêu thụ nông sản trong tỉnh.
Mục tiêu là vừa tạo điều kiện cho hộ
dân ứng dụng sản phẩm sạch, hữu cơ
của tiểu dự án vào canh tác, vừa đảm
bảo đầu ra nông sản cho tổ hợp tác.
- Đầu tư hệ thống máy móc, nhà
xưởng để sản xuất thêm các loại sản
phẩm mới, đăp ứng các phân khúc thị
trường cao cấp và xuất khẩu. Gia tăng
chuỗi sản phẩm đầu tư từ 2 loại sản
phẩm lên 6 dòng sản phẩm, đa dạng về
chủng loại, mẫu mã để đảm bảo bắt kịp
thị trường và tính hiệu quả kinh doanh
lâu dài của tiểu dự án; nghiên cứu phát
triển thị trường, nhất là thị trường có
tiềm năng về phát triển đô thị xanh,
nông nghiệp đô thị trong và ngoài nước.
- Tiến hành nghiên cứu, sản xuất
thử nghiệm và thương mại hóa sản
phẩm. Đất phù sa để ứng dụng vào
canh tác nông nghiệp trong và ngoài
tỉnh, trong đó nguồn nguyên nhân
chính để sản xuất là bùn đáy ao, hiện
nay vẫn chưa được xử lý triệt để và
thường xuyên xả thải gây ô nhiễm cho
môi trường. Với mong muốn TDA sẽ là
mô hình điểm để nhân rộng, vừa góp
phần giải quyết ô nhiễm môi trường,
vừa tạo ra lợi nhuận thêm cho người
dân từ nguồn phế phẩm, đồng thời tạo
được mối liên kết phát triển bền vững
cho ngành nông nghiệp và thủy sản
trong tỉnh.
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NHÂN RỘNG MÔ HÌNH
HỢP TÁC XÃ TRỒNG RỪNG Ở VỊ XUYÊN, HÀ GIANG

Đ

ược thành lập đầu tiên
vào đầu năm 2016
tại xã Kim Thạch, với
tên gọi HTX Dân quân
trồng rừng (DQTR) xã
Kim Thạch; các thành
viên là lực lượng dân quân và Chỉ huy
trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã là Chủ
tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
HTX. HTX DQTR xã Kim Thạch được giao
80 ha đất lâm nghiệp để trồng rừng kinh
tế. Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, HTX
đã phát huy hiệu quả; phủ xanh toàn bộ
đất trống, đồi núi trọc được giao và tạo
công ăn, việc làm cho các thành viên. Từ
thành công bước đầu, huyện Vị Xuyên đã
trực tiếp kiểm tra, đánh giá và chỉ đạo
nhân rộng mô hình HTX DQTR tại một
số xã trên địa bàn và đổi tên thành HTX
trồng rừng; lực lượng chính vẫn là các
thành viên dân quân. Từ đây, HTX Trồng
rừng xã Bạch Ngọc, Ngọc Minh, Thuận
Hòa lần lượt được thành lập và đi vào
hoạt động hiệu quả.
Tại xã Bạch Ngọc, 35 ha cây keo úc
của HTX Trồng rừng xã Bạch Ngọc đang
bước vào tuổi thứ 2, thứ 3. Nhờ sự phối
hợp, hỗ trợ của Ban Quản lý rừng phòng
hộ huyện Vị Xuyên, Trạm Kiểm lâm km
21, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng;
phòng, chống sâu, bệnh… đến nay, rừng
cây đều sinh trưởng và phát triển tốt,
chiều cao cây trung bình từ 2,5 m - 3 m,
đường kính trung bình 5 - 6 cm.
Đồng chí Vi Quang Võ, Chỉ huy Trưởng
Ban Chỉ huy Quân sự xã, Giám đốc HTX
Trồng rừng Bạch Ngọc dẫn chúng tôi lên
tận đỉnh núi để ngắm cho “đã mắt” thành
quả của HTX trong hơn 2 năm qua. Chỉ
tay về phía những rừng keo đang vươn
lên mạnh mẽ, Giám đốc Võ chia sẻ: “Trước
đây, chỗ này toàn là cây bụi, trảng cỏ, lau
lách, không có đường đi; người dân trong
thôn ngại khó nên không ai nhận trồng
rừng. Nếu không có quyết tâm, thì HTX
cũng không làm được, bởi để có một diện
tích rừng như hiện nay, các thành viên
HTX đã bỏ rất nhiều công sức. Ngoài việc
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Rừng keo Úc 2 tuổi của HTX Trồng rừng xã Bạch Ngọc đang phát triển tốt.

Là địa phương có diện
tích rừng lớn, những
năm qua, để tăng độ che phủ
rừng, cải thiện môi trường
sinh thái và giúp người dân
có thêm sinh kế từ rừng;
huyện Vị Xuyên đã thành
lập và nhân rộng Mô hình
Hợp tác xã (HTX) trồng rừng
tại một số địa phương có lợi
thế về đất lâm nghiệp như:
Kim Thạch, Bạch Ngọc, Ngọc
Minh, Thuận Hòa.
phát dọn thực bì, đào hố trồng cây, chúng
tôi phải vác từng bao tải phân, từng cây
giống leo đường núi dốc đứng để trồng
rừng. Khi mới thành lập, HTX có 52 thành
viên, nhưng chỉ góp được hơn 12 triệu
đồng tiền vốn điều lệ, vì các thành viên
đều rất khó khăn; đến nay, vốn điều lệ đã
tăng lên trên 100 triệu đồng, diện tích
trồng rừng cũng tăng từ 5 ha lên 35 ha
sau hơn 2 năm HTX đi vào hoạt động; dự
kiến đến hết năm 2018, HTX tiếp tục mở
rộng diện tích thêm 15 ha”.
Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Ngọc
Giàng Seo Nhì, cho biết “Sự thành công
bước đầu của HTX trồng rừng không chỉ

giúp tăng độ che phủ rừng của xã mà còn
giúp người dân thay đổi nhận thức và tích
cực trồng rừng. Trong năm 2017, toàn xã
đã tăng thêm 200 ha rừng kinh tế, độ
che phủ rừng đat 68,8%. Thành lập HTX
để phát triển kinh tế, nhưng lực lượng dân
quân luôn bố trí thời gian hợp lý để phân
công các thành viên chăm sóc, bảo vệ
rừng; luôn có lực lượng trực sẵn sàng chiến
đấu, hoàn thành các nhiệm vụ được giao”.
Tại hội nghị đánh giá, nhân rộng các
mô hình điển hình kinh tế nông nghiệp
trên địa bàn huyện Vị Xuyên, nhiều đại
biểu đặc biệt quan tâm và đánh giá cao
hiệu quả Mô hình HTX trồng rừng; việc
nhân rộng mô hình này không chỉ mang
lại giá trị kinh tế cao, giúp các thành viên
nâng cao thu nhập, mà còn mang ý nghĩa
xã hội lớn, làm thay đổi nhận thức của
người dân địa phương về phát triển kinh tế
rừng, tăng độ che phủ rừng và giữ gìn môi
trường sinh thái; phát huy tinh thần xung
kích của lực lượng dân quân địa phương
trong phát triển kinh tế. Trong giai đoạn
tiếp theo, để đạt mục tiêu về phát triển
kinh tế lâm nghiệp, huyện Vị Xuyên tiếp
tục nhân rộng các HTX trồng rừng tại
các địa phương có lợi thế đất lâm nghiệp;
trong đó, chú trọng phát triển rừng chất
lượng cao để nâng cao giá trị sản xuất.
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẮC NINH
HIỆU QUẢ TÍCH CỰC TỪ NHỮNG MÔ HÌNH
THÀNH CÔNG MÔ HÌNH

“LÀNG/KHU PHỐ 3 SẠCH”
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã bám sát vào sự chỉ đạo của Đoàn chủ tịch TW Hội
LHPN Việt Nam và Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh thực hiện
tốt cuộc vận động xây dựng 5 không, 3 sạch; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển
khai mô hình điểm “Làng 3 sạch/khu phố 3 sạch”, “Đường hoa phụ nữ” tại 8 huyện, thị
xã, thành phố… Thông qua những mô hình này tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận
thức, hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân. Trong đó, nổi bật là phong
trào xanh – sạch – đẹp, bảo vệ môi trường đã được nhiều địa phương, đơn vị triển khai
thực hiện làm đẹp cảnh quan nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới phát triển
bền vững.

L

Ngay sau khi triển khai
thực hiện chương trình,
8/8 huyện/thị xã/thành
phố đã tổ chức ra mắt
điểm 8 mô hình “làng
3 sạch/khu phố 3 sạch” tại Phường
Đông Ngàn (TX Từ Sơn), xã Trừng Xá
(huyện Lương Tài), xã Nội Duệ (Tiên
Du), xã Đông Cứu (Gia Bình), xã Ninh
Xá (Thuận Thành), xã Đông Thọ (Yên
Phong), xã Bồng Lai (Quế Võ), Phường
Suối Hoa (TP Bắc Ninh). Tỉnh Bắc Ninh
cũng đã chỉ đạo các chi hội xây dựng
quy chế hoạt động của mô hình, tổ
chức cho các tổ phụ nữ ký cam kết với
chi hội; các hộ giai đình trong thôn ký
cam kết với chi hội gia đình thực hiện
3 tiêu chí “Sạch nhà, sạch ngõ, sạch
đồng”. Đối với các phường cam kết
“Sạch khu phố” gắn biển làng 3 sạch/
khu phố 3 sạch để nhân dân đều biết
và cam kết thực hiện.
Thực tế, qua hơn 1 năm triển
khai thực hiện, mô hình “làng 3 sạch”;
“Đường hoa phụ nữ” do Hội Phụ nữ Bắc
Ninh phát động đã tạo thành phong
trào, có sức lan tỏa sâu rộng đến các
địa bàn dân cư trong toàn tỉnh, thu
hút sự tham gia vào cuộc của cấp ủy

chính quyền đại phương và không chỉ
giới hạn ở chị em phụ nữ. Từ mô hình
điểm, các huyện/thị xã/thành phố,
phong trào đã được nhân rộng tới các
xã, địa phương cơ sở. Đến hết tháng
6/2018, toàn tỉnh đã có 87 “Làng/khu
phố 3 sạch” được gắn biển ở 82/126
xã/phường. Toàn tỉnh đã thu hút được
hơn 100.000 hộ gia đình tham gia cam
kết thực hiện 3 sạch. Một số huyện và
cơ sở đã huy động được kinh phí hỗ
trợ, khích lệ các hộ gia đình bằng cách
tặng các hộ gia đình tham gia mô hình
thùng đựng rác, mua thẻ bảo hiểm y tế
cho phụ nữ trong tổ thu gom rác thải…,
phát động hàng tuần chọi em tham gia
quét dọn đường làng, ngõ xóm, duy trì
công tác VSMT, chủ nhật xanh, đoạn
đường phụ nữ tự quản, huy động khơi
thông mương máng, vận động hội viên
thu gom bỏ bao thuốc BVTV, thuốc
trừ sâu, trồng rau an toàn, công tác
VSATTP. Hội Phụ nữ tỉnh đã tổ chức
29 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho
gần 5 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ về
thực hiện mô hình “3 sạch” và các tiêu
chí của cuộc vận động xây dựng gia
đình 5 không 3 sạch, qua đó góp phần
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường,

cải thiện tiêu chí môi trường trường
trong thực hiện chương trình quốc gia
xây dựng NTM, đô thị văn minh tại địa
phương.
Qua triển khai thực hiện, các thôn
xóm được làm điểm “Làng 3 sạch” đã
có sự chuyển biến tích cực, các hộ gia
đình đã thực hiện nghiêm túc trong
việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong gia
đình, tham gia quét dọn đường làng,
ngõ xóm, có ý thức bảo vệ môi trường
và tham gia các hoạt động cộng đồng
tích cực hơn trước. Cảnh quan môi
trường ở địa phương được cải thiện rõ
rệt.
Mô hình “Đường hoa phụ nữ”
Song song với việc thực hiện mô
hình “Làng 3 sạch”, Hội Liên hiệp Phụ
nữ tỉnh Bắc Ninh đã sáng tạo, chủ
động triển khai thực hiện mô hình
“Đường hoa phụ nữ” tại 15 xã điểm
của 8 huyện/thị/thành; phát động
trồng hoa trên các tuyến đường
liên thôn, liên xã, tạo cảnh quan môi
trường xanh - sạch - đẹp và được chị
em hội viên phụ nữ, chính quyền địa
phương, nhân dân đồng tình ủng hộ,
đánh giá cao. Đến tháng 5/2018, toàn
tỉnh có 137.043m, 12.500 cây xanh
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Với sự chỉ đạo sát sao và quyết tâm cao của Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh, nhiều mô hình hoạt động hiệu
quả trong thực hiện cuộc vận động và tham gia xây dựng
nông thôn mới được hình thành, duy trì và nhân rộng phù
hợp với tình hình địa phương. Những kết quả đạt được, đã
tiếp tục khẳng định vai trò của phụ nữ trong việc giữ gìn
nền tảng hạnh phúc gia đình và xã hội, đồng thời là tiền
đề nâng cao chất lượng phong trào toàn dân xây dựng
đời sống văn hóa và góp phần từng bước hoàn thành
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
tại 106 xã/phường/thị trấn. Một số địa
phương thực hiện có hiệu quả mô hình
là huyện Quế Võ, Lương Tài, Gia Bình,
Tiên Du, Thuận Thành…
Mô hình “Hỗ trợ phụ nữ phát
triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”
Mô hình này được duy trì ở 100%
cơ sở Hội, thu hút sự tham gia đóng
góp của cả cộng đồng. Hiện các cấp
Hội đang quản lý trên 1.205 tỷ đồng
từ Ngân hàng csXH, Ngân hàng Đông
Á, Quỹ TYM…cho 46.647 lượt hội viên
phụ ữ vay, phát triển kinh tế gia đình.
Hoạt động tiết kiệm tại chi/tổ và gắn
với thực hiện an sinh xã hội vẫn được
duy trì thường xuyên. Đến hết tháng
5/2018 có 42.546 hội viên tham
gia các loại hình tiết kiệm với số dư
41.083 triệu đồng. Phong trào phụ
nữ giúp nhau phát triển kinh tế được
duy trì ở các cơ sở Hội. 6 tháng đầu
năm 2018 có hơn 10.000 chị kinh tế
khá giúp hơn 3.000 chị khó khăn bằng
hình thức cho vay tiền, con giống, vật
tư nông nghiệp, ngày công… với tổng
giá trị gần 21 tỷ đồng. Hội tiếp tục
phối hợp tổ chức 263 lớp tập huấn
chuyển giao khoa học kỹ thuật về
phòng, chống bệnh cho lúa, nuôi thủy
sản, bón phân vi sinh và chăn nuôi
gà sinh học cho 36.540 cán oboj, hội
viên… Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh
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đã góp phần cùng toàn tỉnh giảm tỷ lệ
hộ nghèo từ 2,59% năm 2016 xuống
còn 2,06% năm 2017.
Mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
BTH Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã xây
dựng kế hoạch triển khai trong hệ
thống Hội nhằm phát động hội viên
nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo để hình
thành ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh.
Các cấp tỉnh đã thành lập Hội đồng
tư vấn và thẩm định ý tưởng khởi sự
kinh doanh, khởi nghiệp, Sau 3 tháng
triển khai, Hội đã nhận được 475 ý
tưởng khởi nghiệp chủ yếu về các lĩnh
vực: dịch vụ, xây dựng, tiểu thủ công
nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm… Qua
chấm sơ khảo đã lựa chọn 29 ý tưởng
đạt yêu cầu vào vòng chung khảo. Hội
Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức tập
huấn hướng dẫn kỹ năng xây dựng và
trình bày kế hoạch cho các ý tưởng.
Nhìn chung, các ý tưởng đều có tính
khả thi cao trong triển khai áp dụng
tại cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và
các ngành đánh giá cao về chất lượng.
Bên cạnh đó, các cấp hội đã tổ chức
13 lớp tập huấn cho hơn 1.500 cán bộ
quản lý cấp tỉnh, cán bộ Hội, hội viên,
phụ nữ các cấp về khởi sự kinh doanh,
khởi nghiệp, các hoạt động của tổ chức
Hội giúp phụ nữ khởi nghiệp. Triển khai
thực hiện tốt mô hình, tổ chức Hội
thực sự là cây cầu kết nối giấc mơ khởi

nghiệp, khởi sự kinh doanh cho nhiều
chị em dám nghĩ, dám làm và vươn lên
làm giàu chính đáng.
Bên cạnh các mô hình kể trên còn
có thể nhắc đến các mô hình thành
công khác như: Mô hình “Văn hóa,
văn nghệ, thể dục thể thao, mô hình
“Tổ phụ nữ tiết kiệm tham gia BHYT”
xây dựng NTM, chỉ đạo làm điểm mô
hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch
xây dựng nông thôn mới”… Với những
phong trào đó, thực sự đã tác động
đến nhận thức, thay đổi hành vi, thói
quen của nhiều chị em. Thông qua các
mô hình, chị em đã thấy được hiệu quả
bước đầu và chủ động tham gia, góp
công, góp sức trong việc thực hiện
cuộc vận động xây dựng gia đình 5
không 3 sạch, xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh tại địa phương,
Kết quả thực hiện các mô hình
đã khẳng định sự vận dụng linh hoạt,
sáng tạo của các cấp Hội phụ nữ tỉnh
Bắc Ninh trong triển khai xây dựng và
thực hiện mô hình, tạo dấu ấn, bản sắc
riêng của chị em phụ nữ. Do vậy, nhiều
đơn vị đã vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể,
trong mô hình “Làng 3 sạch” chỉ tiêu
(8 làng), vượt 79 làng, “Đường hoa” chỉ
tiêu (15 xã), vượt 91 xã…
Với sự chỉ đạo sát sao và quyết
tâm cao của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Bắc Ninh, nhiều mô hình hoạt động
hiệu quả trong thực hiện cuộc vận
động và tham gia xây dựng nông thôn
mới được hình thành, duy trì và nhân
rộng phù hợp với tình hình địa phương.
Những kết quả đạt được, đã tiếp tục
khẳng định vai trò của phụ nữ trong
việc giữ gìn nền tảng hạnh phúc gia
đình và xã hội, đồng thời là tiền đề
nâng cao chất lượng phong trào toàn
dân xây dựng đời sống văn hóa và góp
phần từng bước hoàn thành Chương
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng
Nông thôn mới.
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MÔ HÌNH “10 HỘ LIỀN KỀ”
CÁCH LÀM SÁNG TẠO
CỦA HỘI LHPN HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNH

Hương Sơn là huyện miền núi, có diện tích đất tự nhiên
110.414,78 ha,56 km đường biên giới với nước bạn
Lào, có Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, đường Quốc lộ
8A, đường Hồ Chí Minh đi qua, với 32 đơn vị hành chính (30
xã, 2 thị trấn), dân số 117.163 người, trong đó phụ nữ chiếm
gần 52%. Toàn huyện có 33 tổ chức Hội cơ sở (1 tổ chức
hội doanh nghiệp), 272 chi hội thôn, xóm, với 28.603 hội
viên. Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không,
3 sạch” trong thời gian qua các cấp Hội LHPN ở huyện Hương
Sơn đã tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa các tiêu chí để thực hiện
có hiệu quả góp phần tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chính
trị, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh ở các địa phương.
Cách làm sáng tạo…
Xác định được ý nghĩa và tầm
quan trọng của cuộc vận động “Xây
dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và để
góp phần tham gia xây dựng nông
thôn mới, đặc biệt thực hiện Tiêu chí
Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
(Tiêu chí 20 của tỉnh Hà Tĩnh trong
xây dựng nông thôn mới). Đặc biệt,
xây dựng và phát huy hiệu quả Mô
hình “10 hộ liền kề” - Cách làm sáng
tạo trong thực hiện cuộc vận động
“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”
ở huyện Hương Sơn.

sinh con thứ 3 trở lên; không có trẻ
suy dinh dưỡng và bỏ học.

Thứ nhất, 10 hộ gia đình liền kề
nhau (gần nhau).

Thứ ba, các hộ gia đình đảm bảo
3 Sạch, (1) Nhà sạch: Nhà cửa luôn
sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp,
xây dựng bể Bioga hoặc sử dụng chế
phẩm sinh học trong xử lý chất thải
chăn nuôi, che chắn công trình phụ
trợ, có phương án xử lý nước thải sinh
hoạt, nước thải chăn nuôi trong từng
hộ gia đình, không để thải trực tiếp
ra vườn hộ, các tuyến đường trong
thôn;(2) Sạch bếp: Nơi đun nấu, nồi
xoong, bát, đĩa, dụng cụ, đồ đựng
thức ăn luôn sạch sẽ, hợp vệ sinh; có
tủ bếp để cấp giữ thức ăn; sử dụng
thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng và
an toàn; (3) Sạch ngõ: ngõ và khu
vực xung quan nhà không có rác,
nước thải, đường làng, ngõ xóm, các
hộ gia đình đảm bảo yêu cầu xanh,
sạch, đẹp; thực hiện phân loại rác thải
tại hộ gia đình; hàng tuần tổ chức ra
quân dọn vệ sinh môi trường trên các
tuyến đường.

Thứ hai, các hộ gia đình đã đạt 5
không: không đói nghèo; không có
người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã
hội; không có bạo lực gia đình; không

Thứ tư, Vườn đẹp: Vườn nhà được
quy hoạch, bố trí, sắp xếp các khu
vực sản xuất hợp lý, hài hòa giữa cây
trồng, vật nuôi, không gian nhà ở và

Năm 2016, trên cơ sở cụ thể
hóa 8 tiêu chí về 5 không, 3 sạch,
Hội LHPN huyện Hương Sơn đã phát
động phong trào thi đua mỗi khu dân
cư xây dựng ít nhất 01 Mô hình “10
hộ liền kề” làm điểm rút kinh nghiệm,
sau đó nhân ra diện rộng. Mô hình
10 hộ liền kề cần thực hiện 4 tiêu chí
như sau:

công trình phụ trợ; vườn được ưu tiên
diện tích cây trồng chủ lực để tạo ra
sản phẩm có giá trị kinh tế, tăng thu
nhập cho các hộ gia đình.
Để thực hiện hiện có hiệu quả việc
xây dựng Mô hình “10 hộ liền kề” nhằm
cụ thể hóa các tiêu chí 5 không, 3 sạch”
góp phần xây dựng Khu dân cư nông
thôn mới kiểu mẫu, ngoài việc khảo sát
chi tiết, xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ
chức phát động phong trào thi đua sâu
rộng trong các tổ chức hội, cán bộ, hội
viên, phụ nữ cần tập trung thực hiện 5
nội dung như sau:
Thứ nhất, Mạnh dạn đăng ký phần
việc cụ thể với cấp ủy, chính quyền để
Hội LHPN đảm nhận tiêu chí 3 sạch tại
các hộ gia đình, khu dân cư thôn xóm,
khối phố trong thực hiện xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh.
Thứ hai, Phân công các đồng chí
trong BCH, BTV hỗ trợ các chi hội
với phương châm rõ người, rõ việc,
rõ trách nhiệm, rõ kết quả; sâu sát,
cụ thể, linh hoạt, sáng tạo. Ngoài việc
ban hành các văn bản để chỉ đạo,
giao ban định kỳ với cơ sở, dự sinh
hoạt với cơ sở, các chi hội; trực tiếp
phụ trách các mô hình, tuyến đường,
cụm dân cư, khu dân cư, các thôn,
khối; thành lập các Câu Lạc bộ vệ sinh
môi trường, hỗ trợ các gia đình thùng
đựng, phân loại rác thải...
Thứ ba, Thường xuyên tuyên
truyền về mục đích, ý nghĩa, các
tiêu chí của cuộc vận động gắn với
thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa
phương, xây dựng đời sống văn hóa
khu dân cư và cuộc vận động toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh với hình thức
đa dạng, phong phú thông qua phát
tài liệu, sinh hoạt tổ chức hội, trên
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hệ thống truyền thanh, trang tin của
địa phương, Cổng thông tin điện tử,
Đài TT-TH, Bản tin Hương Sơn; tổ hái
hoa dân chủ, hội thi viết, thi sân khấu
hóa về nông thôn mới trong đó có nội
dung trọng tâm là 5 không, 3 sạch...
Thứ tư, Các tổ chức Hội LHPN đã
tăng cường công tác phối hợp MTTQ
và các đoàn thể Nhân dân cùng cấp:
phối hợp với Hội Nông dân trong cải
tạo vườn, trồng cây ăn quả để xây
dựng các hộ gia đình có nhà sạch,
vườn đẹp, tăng thu nhập; phối hợp
với đoàn thanh niên xây dựng, trồng,
chăm sóc đường hoa, xây dựng các
tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp;
phối hợp với cựu chiến binh trong
trồng, chăm sóc cây xanh, hành rào
xanh; phối hợp với Công đoàn xây
dựng nhà sạch, vườn đẹp trong cán
bộ, đoàn viên, người lao động; phối
hợp với Ban Công tác Mặt trận, ban
cán sự thôn, xóm làm vệ sinh môi
trường hàng tuần.v.v…
Thứ năm, chú trọng cả làm “điểm”
và “nhân ra diện rộng” từ làm điểm
10 hộ gia đình sau đó nhân rộng toàn
cụm dân cư, khu dân cư và thôn xóm.
Quá trình tổ chức thực hiện có đánh
giá rút kinh nghiệm, thường xuyên
hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ, kiểm tra,
giám sát việc thực hiện.
Phát huy hiệu quả “10 hộ liền
kề” trong xây dựng nông thôn mới
Điều quan trọng từ mô hình “10
hộ liền kề” đã tạo sức lan tỏa lớn trong
cộng đồng dân cư không chỉ thực hiện
tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình
5 không, 3 sạch” mà góp phần quan
trọng thực hiện tốt Tiêu chí về môi
trường, văn hóa, thu nhập, hộ nghèo,
đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn
hộ, xây dựng vườn mẫu, Khu dân cư
nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng
đời sống văn hóa của khu dân cư. Từ
năm 2016 đến nay, 100% thôn, khối
phố trong huyện đã xây dựng được
mô hình “10 hộ liền kề”, thực hiện cải
tạo vườn tạp 14.491 vườn hộ; trồng
được 116,9 km hàng rào xanh, phủ
cây xanh; di dời 599 chuồng trại, xử
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Mô hình “10 hộ liền kề” thôn Khe Năm, xã Sơn Kim 1- Xã biên giới đầu tiên
trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới

lý 3867 chuồng trại chăn nuôi bằng
chế phẩm sinh học; có trên 75% gia
đình đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch;
thành lập 5 CLB 5 không, 3 sạch hoạt
động có hiệu quả; có 80% chi hội duy
trì thường xuyên phong trào vệ sinh
môi trường hàng tuần; xây dựng 4,34
km bồn hoa, 21,2 km đường hoa; xây
dựng 12 thôn điểm về 5 không, 3
sạch (thôn Đạt tiêu chí Khu dân cư
nông thôn mới kiểu mẫu). Toàn huyện
có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới,
bình quân mỗi xã đạt 14,97 tiêu chí,
không còn xã dưới 11 tiêu chí; tốc độ
tăng trưởngkinh tế bình quân hàng
năm trên 15%. Năm 2017, tổng sản
phẩm bình quân đầu người (GRDP)
đạt 42,38 triệu đồng /người; tỷ lệ gia
đình văn hóa đạt 79,7%, có 231/272
thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa
đạt tỷ lệ 84,93%; tỷ lệ hộ nghèo
còn7,9%, sau khi trử đối tượng bảo
trợ xã hội còn 4,61%;
Phát huy hiệu quả mô hình “10
hộ liền kề” trong thực hiện Cuộc vận
động “Xây dựng gia đình 5 không, 3
sạch” một cách rõ nét, đóng góp tích
cực trong xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh Hội LHPN huyện
Hương Sơn rút ra một số kinh nghiệm
sau đây:
Thứ nhất, Tăng cường và đổi
mới công tác tuyên truyền, phổ
biến, thực hiện tốt các nội dung của

cuộc vận động xây dựng gia đình 5
không, 3 sạch bằng nhiều hình thức,
tiếp tục nhân rộng mô hình 10 liền
kề trong tất cả các khu dân cư, thôn
xóm, khối phố.
Thứ hai, Xác định xây dựng Mô
hình “10 hộ liền kề” đạt tiêu chí 5
không, 3 sạch là nhiệm vụ trọng tâm
công tác hội, là tiêu chính để đánh giá
xếp loại thi đua giữa các đơn vị; góp
phần tích cực thực hiện xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh.
Thứ ba, Xây dựng chương trình,
kế hoạch triển khai thực hiện phong
trào với cách làm sáng tạo, có mục
tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho từng giai
đoạn, chú trọng tham mưu cấp ủy,
chính quyền có sự chỉ đạo, phối hợp
nhằm đem lại hiệu quả thiết thực,
bền vững.
Thứ tư: Tăng cường hướng dẫn,
hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra, giám sát;
định kỳ hàng tháng giao ban soát xét
công việc, hàng quý, 6 tháng sơ kết,
cuối năm tổng kết, đánh giá, kịp thời
biểu dương, khen thưởng những tổ
chức, cá nhân có cách làm hay, sáng
tạo, hiệu quả; phê bình nhắc nhở
những hạn chế, yếu kém, bổ sung
nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong
từng thời điểm, ở từng địa phương, tổ
chức hội.
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HỘI LHPN TỈNH THANH HÓA

VẬN ĐỘNG, HỖ TRỢ PHỤ NỮ
THỰC HIỆN MÔ HÌNH XÂY DỰNG NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH
Trước đây, do tập quán sinh hoạt, việc xây dựng nhà tiêu không được chú trọng nên gây
ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, tác động tiêu cực đến sự phát
triển của kinh tế - xã hội. Thêm vào đó, để xây dựng một nhà tiêu HVS cũng phải tốn kém
vài triệu đồng. Đây là điều khó khăn cho nhiều gia đình, nhất là những hộ nghèo, hộ đồng
bào dân tộc thiểu số. Xuất phát từ thực trạng đó, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy
mạnh tuyên truyền cán bộ, hội viên, phụ nữ xây dựng nếp sống mới, nhất là xây dựng nhà
tiêu HVS theo tiêu chí “5 không, 3 sạch”; chủ động xây dựng kế hoạch, đề án, dự án, huy
động các nguồn lực từ các dự án quốc tế (dự án CHOBA số tiền 12 tỷ 551.996.779, quỹ vệ
sinh quay vòng 9.238.024.980đ) để hỗ trợ hội viên, phụ nữ đặc biệt là phụ nữ nghèo, cận
nghèo xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, các công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn của Bộ y tế;
vận động chị em xây dựng tổ nhóm tiết kiệm- tín dụng hỗ trợ nhau xây dựng nhà tiêu hợp
vệ sinh; tín chấp ngân hàng cho hội viên, phụ nữ vay nguồn vốn Nước sạch, vệ sinh môi
trường…. Kết quả đến nay, đã hỗ trợ xây dựng được 22.194 nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn
được đưa vào sử dụng.

X

ã Thiệu Chính, huyện
Thiệu Hóa là một trong
58 xã của 5 huyện gồm:
Thiệu Hóa, Thọ Xuân,
Đông Sơn, Hà Trung và Yên Định được
thực hiện dự án “Cải thiện vệ sinh
cộng đồng dựa trên kết quả đầu raCHOBA”. Với cách làm “đi từng ngõ,
gõ từng nhà” để khảo sát thực trạng
nhà vệ sinh của các hộ dân, truyền
thông trực tiếp từng hộ gia đình, nhất
là các hộ nghèo, nhằm tăng tỷ lệ tiếp
cận nhà tiêu hợp vệ sinh và nước sạch,
đồng thời tập trung các nguồn lực vốn
đối ứng của địa phương. Sau 4 năm
thực hiện dự án CHOBA , Hội LHPN
xã đã vận động xây dựng được 452
công trình nhà vệ sinh đảm bảo tiêu
chuẩn, tăng 33% so với khảo sát ban
đầu, trong đó có 163 hộ nghèo, hộ
cận nghèo, khó khăn được nhận tiền
thưởng của dự án với số tiền trên 91
triệu đồng, xã đạt được gói thưởng
CCT1 là 64 triệu đồng để phục vụ các
hoạt động vệ sinh môi trường, hỗ trợ
hộ nghèo nhất trong những hộ nghèo

Hội nghị tập huấn cho Tuyên truyền viên dự án CHOBA tại huyện Thiệu Hóa

xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Hiện
nay, trên địa bàn xã đã có 90% hộ có
công trình nhà vệ sinh đảm bảo tiêu
chuẩn của Bộ y tế quy định.

còn khó khăn trong khi đó với kinh phí

Để đạt được kết quả như trên, thời
gian đầu triển khai dự án các cấp Hội
cũng gặp không ít khó khăn, thách
thức. Theo tính toán, một NTHVS có
chi phí khoảng 6-7 triệu đồng, đây là
số tiền không nhỏ đối với hộ kinh tế

nhà tiêu hai ngăn sinh thái là 400

hỗ trợ từ dự án rất thấp, thưởng cho
người dân khi hoàn thành nhà tiêu
hợp vệ sinh chỉ có 560 nghìn đồng,
nghìn đồng, số tiền còn lại các hộ phải
đối ứng. Vì vậy, khi triển khai dự án
gặp trở ngại trong truyền thông thay
đổi nhận thức và hành vi xây dựng, sử
dụng nhà tiêu hợp vệ sinh…
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Từ thành công của dự án trên địa
bàn, Hội LHPN huyện Thiệu Hóa đã
xây dựng chuyên đề “phụ nữ và cộng
đồng chung tay xây dựng nhà tiêu hợp
vệ sinh” với nguồn kinh phí thực hiện
1,2 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 2.400 nhà
tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn huyện
Thiệu Hóa.
Xã Hà Đông, huyện Hà Trung là
một trong những xã tham gia dự án
CHOBA từ những ngày đầu tiên triển
khai dự án tại tỉnh. Với cách làm kết
hợp giữa hoạt động tuyên truyền
một cách thường xuyên, liên tục với
tư vấn trực tiếp đến từng hộ gia đình,
từng đối tượng thì Hội LHPN xã Hà
Đông, huyện Hà Trung đã triển khai
thực hiện thành công dự án CHOBA,
đạt 2 gói thưởng của dự án trị giá
94 triệu đồng và vượt chỉ tiêu đã
ký kết với dự án, đến nay hơn 90%
hộ dân trên địa bàn xã đã có nhà vệ
sinh đạt tiêu chuẩn của Bộ y tế được
đưa vào sử dụng. Bằng các hình thức
tuyên truyền đa dạng, phong phú,
sinh động mang những nét đặc thù
của phụ nữ như: sinh hoạt CLB, họp
nhóm, tổ, lồng ghép các hoạt động
khác của Hội để nâng cao nhận thức
cho hội viên, phụ nữ và người dân về
xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn
góp phần bảo vệ môi trường và xây
dựng NTM tại địa phương. Hội phụ nữ
xã với vai trò là đơn vị chủ trì, tham
mưu, tổ chức thực hiện dự án đã tham
mưu cho cấp ủy đưa tiêu chí xây dựng
nhà tiêu hợp vệ sinh vào công tác thi
đua, bình xét cuối năm giữa các thôn
xóm, ban ngành, đoàn thể; tổ chức
các cuộc họp giao ban mở rộng để
quán triệt và chỉ đạo thực hiện dự
án, nắm tình hình tiến độ, đôn đốc,
để tháo gỡ những khó khăn vướng
mắc trong thực hiện dự án tại địa bàn
thôn, xóm và phân công trách nhiệm
cụ thể cho các thành viên ban quản
lý. Đặc biệt, các chị đã tham mưu cho
BQLDA tạo điều kiện cho các gia đình
có nhu cầu xây dựng nhà tiêu hợp vệ

118

sinh được vay vốn nước sạch vệ sinh
môi trường, tín chấp với cửa hàng vật
liệu xây dựng để người dân được mua
trả chậm, giá hữu nghị, giới thiệu cho
người dân được tiếp cận với đội thợ
xây của dự án để được hỗ trợ kỹ
thuật, công xây dựng, hạch toán kinh
phí. Trạm y tế xã hỗ trợ trong tập
huấn, truyền thông kiến thức, giám
sát các công trình đảm bảo đúng kỹ
thuật, hướng dẫn người dân cách sử
dụng và bảo quản nhà tiêu.

03 mái ấm tình thương; có 134 hộ

Với cách làm trên, sau 4 năm thực
hiện dự án, người dân xã Thiệu Chính
và xã Hà Đông cùng cán bộ, hội viên,
phụ nữ các địa phương trong tỉnh đã
thay đổi nhận thức, hành vi trong việc
xây dựng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ
sinh, bảo vệ môi trường sống, góp
phần trong thực hiện mục tiêu nước
sạch vệ sinh môi trường nông thôn,
tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn
mới. Đối với hộ nghèo, cận nghèo, khó
khăn là các hộ gia đình thuộc diện yếu
thế đã có ý thức thực hành tiết kiệm
để có nguồn lực chủ động giải quyết
các vấn đề cơ bản, thiết yếu của gia
đình họ.

đổi hành vi, thói quen vệ sinh, đảm

Sau 04 năm thực hiện dự án, mặc
dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới
sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quan
tâm tạo điều kiện của chính quyền,
sự phối kết hợp giữa các ban ngành
đoàn thể; đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng
hết mình của các cấp Hội phụ nữ từ
tỉnh đến cơ sở với phương châm “đi
từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”.
Đến nay, Hội LHPN Thanh Hóa đã xây
dựng được 13.315 nhà tiêu hợp vệ
sinh, có 22 xã nhận được gói thưởng
CCT1 (tăng độ bao phủ lên 30% so
với ban đầu) với tổng số tiền thưởng
là 1.408.000.000 đồng, 02 xã đạt
CCT2 (tăng độ bao phủ lên 75%) với
số tiền là 72.000.000 đồng; 80 hộ
nghèo nhất trong tổng số 12.733 hộ
nghèo được chọn để xây dựng nhà
tiêu hợp vệ sinh miễn phí với số tiền
3.7 triệu đồng/ hộ/ NVS; xây dựng

nghèo, cận nghèo huyện Thiệu Hóa
nhận bồn rửa tay LIXIL.
Trong giai đoạn 2018 - 2022,
cùng với 4 tỉnh Hòa Bình, Nghệ An,
Bến Tre và Trà Vinh, Thanh Hóa tiếp
tục được tổ chức Đông Tây hội ngộ tài
trợ giai đoạn 3 của Dự án. Tuy nhiên,
hiện nay việc xây dựng nhà tiêu HVS
vẫn là một bài toán nan giải đối với
các xã ven biển của tỉnh Thanh Hóa,
nhằm chuyển biến nhận thức và thay
bảo sức khỏe và nâng cao chất lượng
sống cho người dân ở 50 xã ven biển
của các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc,
Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương
và Tĩnh Gia, Hội LHPN tỉnh xây dựng
kế hoạch, đề xuất Thường trực Tỉnh
ủy, UBND tỉnh phê duyệt đề án “Hỗ
trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh ở
các xã ven biển tỉnh Thanh Hóa giai
đoạn 2018 - 2020” với nguồn kinh
phí thực hiện trên 11,4 tỷ đồng.
Đến nay các cấp hội đã thực hiện 56
lớp tập huấn cho 300 tuyên truyền
viên và 2.000 hộ dân tại 50 xã của
6 huyện, thành phố thực hiện đề án,
các hộ gia đình đang thực hiện xây
dựng nhà vệ sinh theo các quy định
của đề án, những nỗ lực cải thiện vệ
sinh môi trường nông thôn thông qua
hỗ trợ xây nhà vệ sinh là việc làm
thiết thực để mỗi hộ dân sẽ góp phần
thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây
dựng nông thôn mới.
Những nỗ lực từ các cấp Hội phụ
nữ trong tỉnh, Thanh Hóa đã và đang
nỗ lực cải thiện vệ sinh môi trường
nông thôn, đảm bảo vệ sinh cá nhân,
vệ sinh môi trường, phòng chống
dịch bệnh cho người dân, bảo đảm
vì cuộc sống tốt đẹp của gia đình và
cộng đồng, để mỗi hộ dân của Thanh
hóa đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3
sạch” góp phần thực hiện thắng lợi
các tiêu chí trong công cuộc xây dựng
nông thôn mới./.
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XÃ PHƯỚC NGHĨA

(HUYỆN TUY PHƯỚC, TỈNH BÌNH ĐỊNH)

Cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp,
bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống dân tộc
giác các hộ dân vứt rác bừa bãi không
đúng nơi quy định.

Đ

ể thực hiện thành công
các nội dung trong
chương trình xây dựng
nông thôn mới, Ban chỉ
đạo xã đã tổ chức phối
hợp với các đơn vị có
liên quan hỗ trợ các điều kiện về nguồn
lực, cơ sở vật chất thực hiện các dự án,
công trình phục vụ cho xây dựng nông
thôn mới. Song song với đó, Ban chỉ đạo
đã định hướng các công trình, phần việc
cho ban phát triển thôn, các đoàn thể
thực hiện sao cho phù hợp với sự chỉ đạo
của cấp ủy, chính quyền và thực tiễn tại
địa phương trong việc tham gia xây dựng
nông thôn mới. Trong đó có mô hình thắp
sáng đường quê; mô hình các Tổ tự quản
bảo vệ sinh môi trường do các Hội đoàn
thể làm chủ.
Năm 2018, tiếp tục duy trì và nâng
cao chất lượng các tiêu chí quốc gia về
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016
- 2020, UBND xã tiếp tục kiện toàn Ban
chỉ đạo xã, Ban quản lý, Ban phát triển các
thôn; đồng thời xây dựng kế hoạch duy trì
và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.
UBND xã cũng đặc biệt chú trọng tiêu chí
17: môi trường, là một tiêu chí khó với
nhiều chỉ tiêu cần thực hiện để đạt theo
yêu cầu đề ra khi mà vấn đề ô nhiễm môi
trường nông thôn đang là vấn đề bức xúc

Giai đoạn 2011 - 2015, xã
Phước Nghĩa được công nhận
đạt chuẩn nông thôn mới là
nhờ vào sự lãnh chỉ đạo của
cấp ủy Đảng, chính quyền
cùng với sự nỗ lực phấn đấu
của các ban ngành, đoàn thể,
nhân dân xã nhà.
của toàn xã hội. Thông qua những việc
làm và hành động cụ thể, Ban chỉ đạo xây
dựng nông thôn mới phối hợp với 04 Hội
đoàn thể xã lồng ghép vào các hoạt động,
sự kiện của địa phương, tuyên truyền đầy
đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc
xây dựng nông thôn mới nhất là những
tiêu chí người dân tham gia thực hiện về
cảnh quang, môi trường, rác thải; chỉ đạo
bộ phận Địa chính tham mưu xây dựng kế
hoạch xử lý, thu gom rác thải; phối hợp với
các Hội đoàn thể vận động nhân dân mở
rộng địa bàn thu gom; xử lý các trường
hợp gây ô nhiễm môi trường chăn nuôi,
các trường hợp vứt rác thải ra môi trường.
Ngoài ra còn chỉ đạo ngành Công an phát
huy tối đa hiệu quả mô hình Camera an
ninh, góp phần đảm bảo công tác ANTT
mà còn phục vụ trong việc phát hiện, tố

Thông qua kết quả thống kê, rà soát
các tuyến đường trên địa bàn xã cần được
dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm để
có giải pháp vận động và lựa chọn mô
hình phù hợp thực tiễn dễ áp dụng, dễ làm
không tốn nhiều chi phí. Trên tinh thần
“Chung tay xây dựng nông thôn mới”, Mặt
trận, các hội đoàn thể: Thanh niên, Phụ nữ,
Cựu chiến binh, Nông dân đều xây dựng kế
hoạch và ra mắt mô hình “Các tổ tự quản
bảo vệ môi trường”. Đáng chú ý nhất là
mô hình “3 sạch” do Hội liên hiệp Phụ nữ
phát động với chiều dài trên 500m, chủ
yếu vận động làm cỏ, trồng hoa theo hàng
rào, cổng ngõ; vệ sinh môi trường: sạch
nhà, sạch bếp, sạch ngõ,…Góp phần đem
lại thành công cho mô hình “Cảnh quang
môi trường, sáng, xanh, sạch, đẹp” trên
tuyến đường này.
Qua công tác chỉ đạo, điều hành, triển
khai, tuyên truyền vận động, phối kết hợp
với các mô hình của Hội đoàn thể, đến nay
có 100% hộ dân đã tự giác ký cam kết và
tham gia mô hình; 95% hộ gia đình được
sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 78%
số hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ
sinh. Nhờ đó, hiệu quả từ mô hình mang
lại làm cho làng quê sạch đẹp, các tuyến
đường thông thoáng, không che khuất tầm
nhìn, bảo đảm tốt cho người tham gia giao
thông, yên tâm đảm bảo tài sản, hạn chế
phòng chống kẻ gian đột nhập trộm cắp.
Giai đoạn 2016 - 2020, để tiếp tục
duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu
chí xây dựng nông thôn mới, xã Phước
Nghĩa chú trọng nâng cao tiêu chí số 17:
môi trường. Thảo luận và đề ra nhiều giải
pháp tăng cường công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai
trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ
môi trường, nâng cao năng lực quản lý và
đào tạo nguồn nhân lực, góp phần chuyển
dịch kinh tế theo hướng thân thiện với
môi trường trong đó chú trọng áp dụng
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất;
khắc phục, phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái
môi trường./.
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“CẢI TẠO CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN MỚI

TẠI KHU NAM NHẠC - XÃ CAO XÁ - HUYỆN LÂM THAO - TỈNH PHÚ THỌ
Khu dân cư Nam Nhạc
thuộc xã Cao Xá nằm
ở phía Đông của xã,
giáp ven đê Tả thao. Khu có
tổng số 120 hộ gia đình và
349 nhân khẩu. Nam Nhạc
là khu luôn đi đầu trong các
phong trào mà địa phương
phát động, đặc biệt là phong
trào “Cả nước chung sức
xây dựng nông thôn mới”, là
khu dân cư nhiều năm liền
đạt khu dân cư Văn hoá cấp
tỉnh, cấp huyện; Nhân dân
trong khu dân cư Nam Nhạc
phần lớn làm nghề nông,
luôn chấp hành tốt mọi chủ
trương của Đảng, chính sách
pháp luật của nhà nước
cũng như các quy định, quy
ước và hương ước của địa
phương. Chính vì vậy, Nam
Nhạc luôn là một điểm sáng
trong công cuộc xây dựng
Nông thôn mới giai đoạn
2010-2015 mà xã Cao Xá đã
phát động.
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Trong những năm qua khu dân cư
Nam Nhạc đã cùng nhau chung sức,
chung lòng xây dựng NTM, nổi bật là đã
xây dựng, cải tạo được cảnh quan môi
trường xanh, sạch, đẹp; bảo tồn, phát
huy được những nét đẹp truyền thống
văn hoá của dân tộc theo đúng tiêu chí
xây dựng NTM đã đề ra.
Với chủ trương nhà nước và nhân
dân cùng làm, đã vận động nhân dân
góp sức người và vật chất để tôn tạo,
xây dựng lại nhà văn hoá với tổng số
tiền huy động được là 160 triệuđồng.
(Trong đó nguồn kinh phí do nhà nước
hỗ trợ là 20 triệu đồng, do nhân dân
đóng góp là 140 triệu đồng.)
Xây dựng đường bê tông với nguồn
kinh phí huy động được là 230 triệu
đồng ( Nhà nước hỗ trợ xi măng, Nhân
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Nhà văn hoá khu dân cư Nam Nhạc

dân đóng góp tiền và ngày công).
Lắp đặt hệ thống nắp rãnh đậy
rãnh thoát nước tạo môi trường sạch
đẹp, không gây ô nhiễm môi trường do
nước thải gây ra, với nguồn kinh phí
huy động được là 160 triệu đồng (nhà
nước hỗ trợ xi măng, Nhân dân đóng
góp tiền và ngày công).
- Vận động nhân dân đóng góp ngày
công và tiền để xây dựng công trình
cổng làng với nguồn kinh phí 100% do
nhân dân đóng góp và xã hội hoá với số
tiền huy động được là 176 triệu đồng.
- Phong trào vệ sinh đường làng,
ngõ xóm: Hàng ngày khu dân cư phát
động nhân dân làm tổng vệ sinh đường
làng, ngõ xóm vào các buổi sáng trong
ngày để đường làng, ngõ xóm luôn
phong quang, sạch đẹp.
- Bằng nguồn xã hội hoá, khu dân cư
đã lắp đặt hệ thống ghế đá trong khuôn
viên cổng làng để làm chỗ nghỉ ngơi cho
nhân dân đi tập thể dục vào buổi sáng
và buổi tối.
- Bên cạnh đó, phong trào thể dục,
thể thao của khu Nam Nhạc luôn đựoc
duy trì và phát triển bóng đá, bóng bàn,
bóng chuyền luôn là một trong những

môn thể thao thế mạnh của khu. Ở môn
bóng đá khu đã đạt được 02 giải nhất
năm 2012- 2013, giải nhì năm 2014 do
UBND xã tổ chức.
Cán bộ và nhân dân khu dân cư Nam
Nhạc luôn cố gắng thực hiện tốt các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của nhà nước, các cuộc vận
động, phong trào thi đua yêu nước của
MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp
phát động. Dưới sự lãnh chỉ đạo của cấp
uỷ Đảng, chính quyền các cấp, sự nỗ lực
phấn đấu và tinh thần trách nhiệm của
đội ngũ cán bộ khu dân cư và sự đồng
thuận của nhân dân, trong thời gian tới
cán bộ và nhân dân khu dân cư Nam
Nhạc sẽ tiếp tục đổi mới phương thức
hoạt động đề ra kế hoạch cụ thể, các
hoạt động thiết thực nhằm giữ vững và
nâng cao các tiêu chí của xã Nông thôn
mới góp phần vào công cuộc phát triển
kinh tế - xã hội, giữ vững An ninh quốc
phòng tại địa phương.
BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Để đạt được 19 tiêu chí về xây dựng
Nông thôn mới và giữ vững, nâng cao
các tiêu chí trong các năm tiếp theo cần
có sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của
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Đường bê tông trong khu dân cư

các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và
các tổ chức thành viên nhằm đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động các
tầng lớp nhân dân tham gia, làm cho
người dân hiểu rõ vai trò chủ thể của
mình trong xây dựng nông thôn mới,
lấy nội lực làm căn bản, tự giác tham gia,
sáng tạo trong tổ chức thực hiện; lấy
phương châm “Dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” làm
mục tiêu định hướng cho các nội dung
tuyên truyền vận động nhân dân xây
dựng nông thôn mới.
Thông qua công tác tuyên truyền
các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể
giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên,
nhân dân hiểu và chuyển biến căn bản
nhận thức về tính tất yếu, yêu cầu của
việc xây dựng nông thôn mới. Đồng thời
tạo được sự thống nhất cao trong công
tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình triển
khai thực hiện với phương châm huy động
sức mạnh nội lực của địa phương, sử dụng
có hiệu quả nguồn vốn của nhà nước và
bên ngoài, phát huy tính sáng tạo của
cán bộ cơ sở và toàn dân, dấy lên được
phong trào thi đua toàn dân chung tay,

Vệ sinh đường làng, ngõ xóm

chung sức xây dựng nông thôn mới. Phát
huy tốt vai trò của MTTQ và các tổ chức
thành viên trong công tác tuyên truyền
vận động dưới mọi hình thức, đặc biệt
là công tác tuyên truyền miệng để mọi
người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng
của chương trình mục tiêu Quốc gia xây
dựng Nông thôn mới và giữ vững, nâng

cao các tiêu chí đã đạt được trong những
năm tiếp theo.
Trên đây là báo cáo điểm sáng khu
dân cư trong phong trào xây dựng Nông
thôn mới của khu Nam Nhạc, Xã Cao
Xá, huyện Lâm Thao trong việc thực
hiện phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương.
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TUỔI TRẺ QUẢNG TRỊ
xung kích bảo vệ môi trường

Với nhiệt huyết trẻ, tinh thần tiên phong, thanh niên
Quảng Trị là lực lượng nòng cốt trong các phong trào
thi đua xây dựng quê hương văn minh giàu đẹp. thực hiện
phong trào “Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng nông
thôn mới” tuổi trẻ Quảng Trị với nhiều cách làm hay, sáng
tạo đã ghi dấu ấn tốt đẹp trong tham gia xây dựng nông thôn
mới, nổi bật là các hoạt động xung kích bảo vệ môi trường
cải tạo cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp.

V

ới phương phâm: “Mỗi
đoàn viên thanh niên
mỗi việc làm cụ thể,
mỗi cơ sở Đoàn một
công trình, phần việc
thiết thực chung tay
bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan
môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp”
, bám sát hướng dẫn của Ban Thường
vụ Tỉnh Đoàn trong tham gia xây dựng
nông thôn mới, 100% các huyện, thị,
thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã cụ
thể hóa, triển khai các nội dung đến
tận cơ sở. Chủ động tham mưu cho các
cấp ủy Đảng trong việc đảm nhận các
phần việc tham gia cải tạo môi trường
nông thôn, các hoạt động được sức lan
tỏa, thu hút sự quan tâm, tham gia
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của đông đảo đoàn viên thanh niên,
người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó,
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị
đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối
hợp với sở Tài nguyên & Môi trường và
các ngành liên quan đồng thời chỉ đạo
các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp với
phòng ban có liên quan ở địa phương
xây dựng các kế hoạch liên ngành triển
khai các phần việc cụ thể tạo phong
trào thi đua sôi nổi trong bảo vệ môi
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Để góp phần tác động tới nhận thức
tiến đến thay đổi thói quen, hành vi,
công tác tuyên truyền đóng một vai
trò rất quan trọng, các cấp bộ Đoàn đã
chú trọng triển khai nhiều hình thức

đa dạng, sinh động chuyển tải các chủ
trương, chính sách Đảng, nhà nước và
tỉnh nhà về công tác cải tạo cảnh quan
môi trường cũng như các thông điệp
bảo vệ môi trường, ứng phó với biến
đổi khí hậu cụ thể như: Tuyên truyền
thông qua lồng ghép vào các buổi sinh
hoạt chi đoàn, chi hội; đẩy mạnh truyền
thông trong các đợt cao điểm của chiến
dịch tổng vệ sinh môi trường, Tháng
thanh niên, Mùa hè xanh, Tết trồng
cây, Giờ trái đất, Ngày Môi trường thế
giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch
hơn, hoạt động hưởng ứng Tuần lễ
quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi
trường, tuần lễ Biển và Hải đảo Việt
Nam....; sử dụng có hiệu quả các phương
tiện truyền thông của Đoàn, Hội qua
hệ thống Website Đoàn Thanh niên,
chuyên mục thanh niên trên đài phát
thanh truyền hình tỉnh, đặc san tuổi
trẻ Quảng Trị, hệ thống phát thanh tại
các địa phương, kịp thời có các tin bài,
phóng sự đưa tin đồng thời thông tin
nhanh về tình hình triển khai các cuộc
vận động tại cơ sở phản ánh các gương
người tốt, việc tốt, các mô hình hoạt
động có hiệu quả; tổ chức các hội thảo,
diễn đàn, hội thi với chủ đề “Tuổi trẻ
Quảng Trị xung kích bảo vệ môi trường,
ứng phó với biến đổi khí hậu”, các cuộc
thi vẽ tranh trong thanh thiếu nhi về
đề tài bảo vệ môi trường, thi sân khấu
hóa tuyên truyền về môi trường. Bên
cạnh đó, 100% các huyện, thị, thành
Đoàn đã tổ chức treo băngrôn, panô, các
khẩu hiệu bảo vệ môi trường, làm đẹp
cảnh quan môi trường. Hàng năm, Ban
Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với các
đơn vị liên quan tổ chức nâng cao năng
lực kỹ năng tuyên truyền và hệ thống
luật pháp trong bảo vệ môi trường cho
đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên. Qua
đó, tổ chức được 19 lớp tập huấn cho
hơn 2650 cán bộ đoàn là Bí thư, Phó Bí
thư của các xã và đội ngũ tuyên truyền
viên cấp cơ sở đưa phong trào lan tỏa
rộng rãi đến từng ngôi nhà, đường làng,
ngõ phố.
Các mô hình, công trình, phần việc,
phong trào tình nguyện được phát động
trong toàn Đoàn đang tác động mạnh
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mẽ và làm thay đổi nhận thức, hành
động của đoàn viên, thanh niên và
người dân trong ứng xử với môi trường
theo chiều hướng tích cực, góp phần cải
thiện môi trường nông thôn. Kể từ khi
phát động phong trào đến nay, Đoàn
Thanh niên đã đảm nhận 185 tuyến
đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn
minh - An toàn”; xây dựng 12 bể chứa
rác trên đồng ruộng thông qua mô hình
“Giữ sạch cánh đồng quê hương”; thành
lập 124 đội hình thanh niên xung kích
thu gom rác thải trên địa bàn dân cư với
sự tham gia của 2.964 đoàn viên, thanh
niên và 193 đội thanh niên xung kích,
tuyên truyền măng non bảo vệ môi
trường; triển khai các hoạt động cải tạo,
nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch,
nhà tiêu hợp vệ sinh cho người dân
nông thôn qua đó đã hỗ trợ giúp nhân
dân nâng cấp 05 công trình nước sạch
và nhà tiêu hợp vệ sinh, di chuyển nhà
tiêu không hợp vệ sinh ra xa chỗ ở cho
11 hộ dân; tiến hành khơi thông 95 km
kênh mương nội đồng, trồng và bảo vệ
rừng trên tuyến đường Hồ Chí Minh, bảo
vệ các Khu bảo tồn sinh thái, Khu bảo
tồn thiên nhiên. 100% các cơ sở Đoàn
đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên
ký cam kết bảo vệ môi trường, nguồn
nước, dòng sông quê hương và định kỳ
hàng tháng phát động “Ngày thứ bảy
tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”,
đồng thời, đẩy mạnh gắn các hoạt động
vệ sinh môi trường trong thời gian cao
điểm hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia vệ
sinh môi trường”, “Ngày môi trường thế
giới”, “Chiến dịch làm cho thế giới sạch
hơn” cụ thể với các hoạt động: Phát
động “Phong trào mỗi đoàn viên trồng
và chăm sóc một cây xanh”, vệ sinh
đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý
rác thải, diệt muỗi, bọ gậy, xóa các điểm
đen gây ô nhiễm môi trường, diệt cây
Mai Dương, khơi thông các dòng sông,
kênh, rạch, vận động người dân tôn tạo
hàng rào, vườn tược tạo cảnh quan sạch
đẹp, vận động đoàn viên, thanh niên,
người dân hạn chế sử dụng túi nilon,
bỏ rác đúng nơi quy định, xây dựng
nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn
nuôi đúng quy cách... nổi bật trong các

Mô hình nuôi heo rừng của thanh niên

hoạt động là việc 100% đã đồng loạt ra
quân “Ngày chủ nhật xanh”, vệ sinh môi
trường trong 4 tuần của Tháng Thanh
niên năm 2018 và ngày 3/6 tạo được
khí thế sôi nổi trong toàn Đoàn về công
tác bảo vệ môi trường. Đến thời điểm
hiện tại toàn Đoàn đã tổ chức 178 đợt
ra quân làm đẹp cảnh quan nông thôn,
trồng mới 40,05 ha cây tràm keo, gần
73.305 cây bóng mát.
Trong quá trình thực hiện nổi bật lên
nhiều gương sáng, việc làm tốt của các
đoàn viên, thanh niên và cán bộ công
chức trẻ nhiệt huyết, năng nổ trong
công tác tuyên truyền, vận động thanh
niên, người dân chấp hành các quy định
pháp luật về bảo vệ môi trường, gương
mẫu đi đầu trong việc thực hiện các
phong trào. Các cơ sở Đoàn đã tích cực
giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm
cho nhau, qua đó, nhiều mô hình hay,
cách làm sáng đã được nhân rộng trong
toàn Đoàn.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai
thực hiện cũng không tránh khỏi những
khó khăn, vướng mắc như: Một số đơn
vị còn chưa mạnh dạn tham mưu cho
cấp ủy, chính quyền trong việc đăng
ký đảm nhận các công trình, phần việc
thanh niên; việc xác định đảm nhận các
phần việc của một số đơn vị còn mang
tính dàn trải do đó chất lượng của các
hoạt động chưa cao; nguồn kinh phí cho
còn eo hẹp nên việc tổ chức phong trào
hoạt động còn chưa quy mô; ý thức và
tập quán lạc hậu của một bộ phận người
dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa

ảnh hưởng tới kết quả công tác tuyên
truyền vận động.
Vì vậy, để tiếp tục thực hiện có hiệu
quả các mục tiêu trong công cuộc bảo
vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi
trường nông thôn xanh, sạch, đẹp cần
sự chung tay, vào cuộc phối hợp đồng
bộ, quyết liệt của tất cả các cơ quan,
đoàn thể, tổ chức và sự đồng lòng của
toàn xã hội. Cần đa dạng hóa các hoạt
động, đổi mới hình thức, nội dung tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ
môi trường. Đẩy mạnh tập huấn nâng
cao năng lực, kiến thức và phát triển kỹ
năng cho đội ngũ cán bộ đoàn cấp xã
và lực lượng thanh thiếu nhi nòng cốt
trong công tác bảo vệ môi trường. Duy
trì và mở rộng thành lập các đội thanh
niên tình nguyện xung kích bảo vệ môi
trường, tăng cường đầu tư hơn nữa các
phương tiện, công cụ hỗ trợ, đa dạng
hóa các nguồn lực cho hoạt động bảo vệ
môi trường. Phản ánh kịp thời các gương
người tốt, việc tốt, nhân rộng các mô
hình hay hoạt động có hiệu quả trong
công tác bảo vệ môi trường, động viên,
khen thưởng tạo động thực cho toàn
Đoàn thi đua thực hiện.
Với những hành động cụ thể của
đoàn thanh niên tỉnh Quảng Trị đã góp
phần tích cực trong việc xây dựng thái
độ, tinh thần tự nguyện, tự giác của tuổi
trẻ và cộng đồng trên địa bàn tỉnh trong
việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan
môi trường nông thôn sạch đẹp làm
thay đổi bộ mặt nông thôn thôn.
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DU LỊCH NÔNG THÔN:

HƯỚNG ĐI MỚI

NHÌN TỪ SIN SUỐI HỒ - LAI CHÂU

K

hí hậu và khung cảnh
tự nhiên tươi đẹp nhất
của bản làng này là vào
mùa xuân khi hoa đào,
hoa mận nở rực rỡ các
sắc màu hồng, trắng. Chính quyền
huyện Phong Thổ và người dân cho
biết những lúc trời mưa, Sin Suối Hồ
vẫn thu hút khách du lịch đến từ miền
Nam và khách nước ngoài bằng các
thác nước trong đại ngàn.
Lợi thế về thiên nhiên và tận dụng
đầu tư của Nhà nước phát triển đường
nông thôn đã giúp người Mông ở Sin
Suối Hồ phát triển du lịch khám phá
trong gần 4 năm qua. Hiện nay, cả bản
có 10 hộ gia đình phát triển mô hình
du lịch homestay, đủ khả năng cung
cấp dịch vụ lưu trú cho hơn 100 du
khách/ngày đêm với giá 70.000 đồng/
khách/đêm.
Trưởng bản Vàng A Chỉnh cho biết
nhiều hộ gia đình khác cũng đang tự
đầu tư hoặc nâng cấp nhà nghỉ để phục
vụ nhu cầu ngày càng lớn của khách
du lịch. Bên cạnh đó, Sin Suối Hồ cũng
phát triển mô hình chợ du lịch truyền
thống của người Mông, bán các sản
vật của địa phương như: Thuốc lá, thổ
cẩm, ẩm thực gắn liền với không gian
trình diễn các công đoạn sản xuất đặc
trưng. Thậm chí, một sân khấu được
xây dựng đơn giản ở trung tâm bản để
biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc
sắc và một số nhà hàng của dân bản
xây dựng với đặc sản thắng cố và rượu
ngô phục vụ du khách.
Sin Suối Hồ dần nổi tiếng hơn với
du khách ưa khám phá khi gần 2 năm
nay, cảnh đẹp của đỉnh núi Bạch Mộc
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Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quà cho người dân bản Sin Suối Hồ.

Sin Suối Hồ là một bản làng của 123 hộ người Mông
thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, nằm ngang
lưng đỉnh Sơn Bạc Mây (quanh năm mây trắng tụ),
cách Quốc lộ 4D khoảng 1 giờ xe chạy. Đứng ở Sin
Suối Hồ có thể ngắm toàn thung lũng hoa dã quỳ
vàng ruộm các triền núi, các thửa ruộng bậc thang
và thác Trái tim (thác nước của người Mông có hình
trái tim).
Lương Tử - đỉnh núi cao thứ 3 của cả
nước nằm cách đó không xa - được
“dân phượt” phát hiện và truyền tai
nhau đến chinh phục và bản làng này là
điểm “tập kết” và “xuất phát” lý tưởng.
Ông Hoảng A Sà, chủ của 2
homestay và 1 nhà hàng ở Sin Suối Hồ
cho biết hiện nay địa danh Sin Suối Hồ
chỉ được du khách truyền tai nhau, sắp
tới ông sẽ tổ chức quảng bá mạnh mẽ
trên mạng xã hội và các phương tiện
thông tin đại chúng.
Ngoài du lịch thì bán hoa lan, thảo
quả… là nguồn thu nhập tăng thêm

không nhỏ với đồng bào Mông ở Sin
Suối Hồ. Ông Vàng A Chỉnh cho biết vụ
hoa lan năm 2017 đã mang lại doanh
thu 2 tỷ đồng cho các hộ dân, đồng thời
tạo nên cảnh quan rực rỡ, hỗ trợ cho
phát triển du lịch của bản.
Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Đỗ
Ngọc An cho biết mô hình du lịch của
dân bản Sin Suối Hồ đã lan ra nhiều
bản, làng khác ở Tam Đường và một số
huyện của Lai Châu, tạo ra một không
khí mới trong xây dựng nông thôn mới
gắn với phát triển du lịch ở thôn, bản
của tỉnh.
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Lai Châu có nhiều lợi thế về du lịch
với cảnh quan Tây Bắc hùng vĩ. “Tây
Bắc có 10 ngọn núi cao nhất nước thì
có tới 6 ngọn núi nằm trên địa bàn Lai
Châu. Ngoài việc khuyến khích đồng
bào phát triển du lịch khám phá, Lai
Châu và Chính phủ cũng cần có nghiên
cứu trong dài hạn để thu hút các
doanh nghiệp lớn đủ tâm đủ tầm tới
phát triển tiềm năng này.
trong tổng thu nhập của người
dân nông thôn hiện nay, thu nhập
từ sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm
khoảng 27%, thu nhập từ các hoạt
động sản xuất phi nông nghiệp và dịch
vụ chiếm 73%. Do vậy, để nâng cao
hơn nữa thu nhập cho người dân nông
thôn, ngoài việc tiếp tục thúc đẩy kinh
tế nông nghiệp, cần phải đa dạng hoá
ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ, trong đó phát triển du lịch là một
hướng đi mới, góp phần phát huy lợi
thế của nông nghiệp, nông thôn để
tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thù,
hấp dẫn, vừa góp phần gìn giữ và phát
huy các giá trị văn hoá truyền thống
của người dân nông thôn.
Các loại hình du lịch như: Trang trại
đồng quê, miệt vườn, trải nghiệm làm
nông dân, sinh thái… đã phát triển,
chiếm tỉ lệ ngày càng cao bên cạnh các
loại hình du lịch truyền thống. Sự liên
kết giữa các doanh nghiệp lữ hành và
các đơn vị cung ứng sản phẩm du lịch
nông nghiệp ngày càng phát triển, tạo
ra nhiều tour du lịch độc đáo, hấp dẫn,
bước đầu được du khách đón nhận.
Một số tour đã trở thành thương
hiệu để thu hút khách du lịch trong
và ngoài nước, điển hình như: Tour
một ngày làm nông dân cho du khách
nước ngoài ở làng rau Trà Quế, Hội An
(Quảng Nam); tour du lịch miệt vườn
sông nước Cửu Long; tour thưởng
ngoạn phong cảnh ruộng bậc thang
mùa lúa chín ở vùng cao tại Mù Cang
Chải, Sapa, Pù Luông, Mai Châu; tour
du lịch nông nghiệp công nghệ cao ở

Bản Sin Suối Hồ, Phong Thổ, Lai Châu

Đà Lạt... Dịch vụ homestay (lưu trú tại
gia) được khai thác phổ biến tại nhiều
vùng nông thôn, miền núi (như Quảng
Nam, Lào Cai, Hòa Bình, Hà Giang,
Đồng Tháp, An Giang…). Trong đó, một
số mô hình homestay được đầu tư, vận
hành và kiểm soát chất lượng nghiêm
ngặt, bài bản hướng tới tiêu chuẩn 5
sao (hệ thống homestay được tư vấn
và quản lý bởi các công ty du lịch)…
Tuy nhiên, phần lớn hoạt động du
lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn tại
Việt Nam thời gian qua vẫn còn manh
mún, đơn điệu, chưa có chiều sâu, chưa
chuyên nghiệp và bền vững. Cụ thể,
hầu hết các hoạt động du lịch nông
nghiệp, nông thôn vẫn mang tính tự
phát, nhỏ lẻ, trùng lặp. Cơ sở hạ tầng,
cơ sở vật chất phụ trợ tại nhiều điểm
du lịch nông nghiệp, nông thôn chưa
được đầu tư hoàn chỉnh, hoặc đã được
đầu tư nhưng không bảo đảm chất

lượng. Tính liên kết giữa doanh nghiệp
lữ hành và các điểm đến cung cấp hoạt
động du lịch còn yếu. Nguồn nhân lực
cho phát triển du lịch nông nghiệp,
nông thôn còn hạn chế, đặc biệt là lao
động được đào tạo, có kỹ năng phục
vụ, khả năng quản lý, điều hành cơ sở
du lịch. Việc bồi dưỡng để người dân địa
phương có kỹ năng trình diễn, thuyết
minh, phục vụ khách chưa đáp ứng yêu
cầu. Hoạt động xúc tiến quảng bá cho
du lịch nông nghiệp và nông thôn chưa
được đầu tư đúng mức, chưa chuyên
nghiệp, chưa có hệ thống và chưa đúng
đối tượng…
Những thuận lợi và khó khăn hiện
nay của du lịch nông thôn sẽ được các
địa phương, doanh nghiệp mổ xẻ tại
hội thảo để Chính phủ, các bộ, ngành
và địa phương thống nhất thực hiện
phát triển du lịch ở địa bàn nông thôn
trong thời gian tới./.
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PHÁT TRIỂN DU LỊCH
TỪ LỢI THẾ NÔNG NGHIỆP
TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Là nơi sở hữu tiềm năng du lịch hết sức độc đáo, mang đậm dấu ấn sông
nước, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, những năm gần đây, cùng với
thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thì loại
hình du lịch nông nghiệp xuất hiện tại một số vùng nông thôn bước đầu mang
lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Tuy nhiên, xét về tiềm năng du lịch nông nghiệp
của vùng này trong bối cảnh chung thì thấy còn nhiều vướng mắc, hạn chế cần
sớm khắc phục.
Tiềm năng, lợi thế
Du lịch nông nghiệp là loại hình du
lịch tạo ra sản phẩm, nhằm phục vụ sự
trải nghiệm cho du khách chủ yếu dựa
trên nền tảng của hoạt động sản xuất

kinh tế hộ gia đình nói riêng và kinh

Là vùng sở hữu tiềm năng du lịch

tế của địa phương nói chung cùng phát

đặc thù và hết sức độc đáo, đồng bằng

triển. Điều đáng ghi nhận nữa, đây còn

sông Cửu Long (ĐBSCL) có một hệ sinh

là hướng chuyển đổi nghề nghiệp cho

thái đa dạng, đặc sắc, từ hệ sinh thái

nông dân, gắn sản xuất với du lịch,

biển, đảo, cửa sông, đất ngập nước,

dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả

rừng ngập mặn, cù lao châu thổ, với

nông nghiệp. Về cơ bản, khi du lịch

việc thực hiện Chương trình Mục tiêu

nhiều khu dự trữ sinh quyển, vườn

nông nghiệp phát triển, sẽ thúc đẩy

quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên có
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tính đa dạng sinh học cao, thuộc hàng
quý hiếm: Vườn quốc gia Mũi Cà Mau,
U Minh Thượng, U Minh Hạ, Tràm Chim,
Phú Quốc… Đây chính là những tài
nguyên quý giá cho phát triển du lịch
sinh thái. Bên cạnh đó, với dòng sông
Mêkông bồi đắp phù sa màu mỡ cùng
2 nhánh chính là sông Tiền và sông
Hậu và hệ thống kênh rạch chằng
chịt giao thoa giữa rừng và biển đảo,…
tạo nên một vùng sinh thái đa dạng,
phong phú.
Từ những lợi thế có được, trong
quá trình xây dựng nông thôn mới,
các địa phương nơi đây từng bước khai
thác sáng tạo, cho ra đời một số sản
phẩm, hình thức du lịch có tính đặc thù
riêng, mang đậm dấu ấn sông nước
của vùng châu thổ, hấp dẫn du khách
trong và ngoài nước. Chỉ tính riêng
năm 2017, ĐBSCL đã đón 34.877.247
lượt khách đến tham quan du lịch, tăng
18,7% so với cùng kỳ năm trước, trong
đó, có 2.855.692 lượt khách quốc tế,
tăng 11,1 % so với cùng kỳ; đạt doanh
thu 17.194,9 tỷ đồng, tăng 26,5% so
với cùng kỳ năm 2016.
Với dân số khoảng 18 triệu người,
sở hữu hơn 4 triệu héc-ta đất tự nhiên,
trong đó có 3,8 triệu ha đất nông
nghiệp, ĐBSCL là vùng kinh tế thuần
nông với cơ cấu kinh tế khu vực nông
nghiệp chiếm 40% và cơ cấu lao động
trong nông nghiệp chiếm 52%. Lợi thế
về tài nguyên đất, nước, khí hậu,… tạo
nên nhiều thuận lợi trong phát triển
nông nghiệp, trong khi đó, nguồn lao
động nơi đây dồi dào, người nông dân
nhạy bén trong áp dụng mô hình canh
tác thích nghi theo tiểu vùng sinh thái
như lúa - tôm, rừng - tôm trên vùng
nước mặn, mang lại lợi nhuận cao và
bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, mặt
hàng lúa gạo, thủy sản và cây ăn quả
khu vực ĐBSCL có lợi thế so sánh rất
lớn, không những so với các vùng khác
trong nước, mà cả ở thị trường thế giới.
Đối với hoạt động du lịch nông

nghiệp, ở ĐBSCL hội đủ 4 phương diện
về cảnh quan sinh thái, phương thức
sống, phát triển canh tác và các sản
phẩm sản vật tạo ra từ nông nghiệp
hết sức độc đáo và đa dạng. Trong
khi đó, đối với du khách, đặc biệt là du
khách nước ngoài hoặc một số người
dân sống tại các đô thị lớn ở Việt Nam,
thì những hình ảnh về sinh cảnh, hoạt
động sản xuất nông nghiệp, nông
thôn, là những tiềm năng hết sức quý
giá để phát triển thành sản phẩm du
lịch, tạo cơ hội cho khách du lịch được
gần gũi và hiểu rõ hơn về đời sống sản
xuất, sinh hoạt của người dân nông
thôn ĐBSCL nói riêng và người nông
dân Việt Nam nói chung.
Những bước đi ban đầu đáng
khích lệ
Nắm bắt được xu hướng cũng như
nhu cầu của khách du lịch (đặc biệt
là du khách nước ngoài) muốn trải
nghiệm, thâm nhập vào cuộc sống
nhiều hơn để cảm nhận thêm nhiều
điều mới mẻ trong cuộc sống thông
qua các hoạt động: ở lại nhà của người
dân địa phương, cùng sinh hoạt và ăn
uống, làm ruộng, làm vườn như một
người dân địa phương, hòa mình cùng
với thiên nhiên,… để đáp ứng nhu cầu,
trong những năm gần đây, nhiều nhà
nông ở ĐBSCL đã nhận thấy và bắt
đầu thay đổi cách làm, đó là vừa sản
xuất nông nghiệp, vừa kết hợp làm du
lịch.
Tiền Giang đã xây dựng nhiều sản
phẩm du lịch sinh thái, văn hóa và du
lịch cộng đồng. Hiện nay, điểm du lịch
nổi tiếng nhất của địa phương này là
khu du lịch sinh thái cồn Thới Sơn (xã
Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho). Đây là
khu cồn nổi giữa sông Tiền, với diện
tích trên 1.200 héc-ta, vốn được thiên
nhiên ưu ái về địa hình, khí hậu, đặc
biệt là cù lao có điều kiện liên kết phát
triển du lịch sông nước tốt nhất, không
phải nơi nào cũng có. Các đoàn khách
đến tham quan nơi đây, sau đó qua cù

lao ngắm cảnh vùng sông nước miệt
vườn, đi xe ngựa trên đường quê và đi
xuồng vào kênh rạch nhỏ, tham quan
vườn trái cây, nghe đờn ca tài tử, ghé
thăm nhà cổ, lò sản xuất kẹo dừa, trại
nuôi ong, tát mương bắt cá...
Nhằm thực hiện giải pháp tái cơ
cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng
Tháp giai đoạn 2017 - 2020, với định
hướng chuyển từ tư duy sản xuất nông
nghiệp thuần túy sang tư duy phát
triển kinh tế nông nghiệp đa dạng,
theo cơ chế thị trường, chú trọng về
chất lượng và giá trị gia tăng, vài năm
trở lại đây, tại Đồng Tháp, mô hình làm
du lịch của nhà nông từng bước phát
triển và ngày càng thu hút khách du
lịch trong và ngoài nước, tạo thành
điểm đến quan trọng trong hành trình
khám phá du lịch tại Đồng Tháp, làm
phong phú thêm chương trình du lịch
cho du khách. Các chương trình tour đi
Đồng Tháp xem làng hoa, vườn quýt
hồng, vườn xoài, đồng sen... giờ đã
thu hút khách trong và nước ngoài.
Để phục vụ các tour du lịch, nhiều nhà
vườn ở nơi đây, hằng ngày ngoài việc
chăm lo tưới nước, bón phân, tỉa cành,
bao trái… người dân đồng thời là hướng
dẫn viên cho khách tham quan, làm
thêm các việc như làm đầu bếp, kiêm
nhân viên chạy bàn. Đơn cử, tại điểm
du lịch vườn xoài Thuận Thành thuộc
thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, mỗi
tuần đều có đoàn khách nước ngoài
theo tour du lịch đến trải nghiệm. Vì
thế, chủ nhà vườn nơi đây không chỉ
chăm sóc cho vườn xoài, sản xuất, thu
hoạch mà còn đầu tư hàng trăm triệu
đồng làm đường quanh vườn, đóng
thuyền làm dịch vụ cho khách đến trải
nghiệm, xây những căn nhà bán hàng
trái cây đặc sản của vườn như xoài,
cam, mãng cầu... Mọi thành viên trong
gia đình đều tham gia làm du lịch,
người nấu ăn, người hướng dẫn khách
tham quan, người chạy bàn... Hay tại
huyện Tháp Mười có gia đình chỉ trồng
4 héc-ta sen để làm dịch vụ du lịch như
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Long. Để có được sự phục vụ chuyên
nghiệp, bà con còn tham gia các lớp
tập huấn kỹ năng làm du lịch, văn hóa
ứng xử trong giao tiếp với khách, các
lớp Anh văn thông dụng, ẩm thực Á Âu.

mở quán cho khách đến tham quan,
chụp ảnh cùng sen, thưởng thức các
món ăn từ sen, sau khi trừ các chi phí
thì lãi gấp 2 - 3 lần so với trồng sen để
bán theo kiểu truyền thống.
Tại Cần Thơ, một trong những điểm
đến ở Tây Đô ấn tượng chính là Cồn
Sơn, vùng đất nổi đặc trưng nằm giữa
sông Hậu thuộc quận Bình Thủy. Cồn
có diện tích khoảng 70 ha đất đai màu
mỡ, phù sa bồi đắp quanh năm, không
khí trong lành,… Tại đây, du khách được
thăm vườn chôm chôm, vườn nhãn,
vườn bưởi, tự tay hái quả ăn thỏa thích;
thăm những vườn rau sạch mà người
dân nơi đây trồng, cùng lội sông tát
cá để hiểu được phần nào những công
việc và cuộc sống của nông dân. Và,
dưới sự hướng dẫn của người dân, du
khách sẽ làm món bánh xèo, bánh khọt
hay tự tay đổ bánh dân gian như bánh
bò, da lợn, khoai mì, hoặc tham gia các
hoạt động như tát mương bắt cá, mò
ốc, hái rau,… Hay, địa điểm Lung Cột
Cầu - Bưng Đá Nổi ở xã Nhơn Nghĩa,
huyện Phong Điền là nơi cho những
du khách muốn được trải nghiệm cuộc
sống dân dã, đồng quê, được ăn những
thứ miệt vườn sông nước.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt
động du lịch, tỉnh An Giang đã chọn
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Mỹ Hòa Hưng để thực hiện dự án Du
lịch nông nghiệp (giai đoạn 1: 2007 2009, giai đoạn 2: 2011 - 2014) với
sự tài trợ của Hội Nông dân Hà Lan.
Điều đáng nói là, dự án này được thực
hiện song song với thực hiện Chương
trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng
nông thôn mới, vì vậy, vừa tạo việc làm
cho người nông dân, vừa kích thích sự
phát triển đa dạng đối với hoạt động
kinh tế ở Mỹ Hòa Hưng, mang lại lợi
ích thiết thực cho người nông dân. Mô
hình du lịch nông nghiệp homestay
trên cù lao Ông Hổ thuộc xã Mỹ Hòa
Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh
An Giang, thời gian qua thu hút nhiều
du khách nước ngoài, bởi họ được trải
nghiệm cuộc sống của người nông dân,
đó là: ban ngày thì trồng rau, hái trái
cây, bắt cá, tham quan nhiều di tích,
làng nghề ở địa phương; ban đêm được
quây quần bên nhau nghe đờn ca tài
tử, thưởng thức nhiều món ăn dân dã.
Để thực hiện dự án này, Tổ hợp tác du
lịch nông nghiệp được hình thành với
9 thành viên, trong đó có 5 hộ chuyên
giữ khách, 4 hộ còn lại chuyên về dịch
vụ ăn uống và đưa đón khách du lịch.
Trước khi đến với loại hình du lịch này,
các hộ dân đều được tổ chức đi tham
quan, học tập mô hình du lịch sinh thái
tại Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Vĩnh

Có thể khẳng định, tại các vùng
nông thôn ĐBSCL, mô hình du lịch
nông nghiệp ra đời như thổi làn gió
mới vào nhận thức, góp thêm cách
làm giàu bền vững ngay trên những
mảnh đất giàu tiềm năng. Du lịch nông
nghiệp không chỉ mang lại lợi ích trong
phát triển kinh tế cho người nông dân,
mà còn góp phần bảo vệ môi trường
sinh thái và bảo tồn, phát huy nét văn
hóa độc đáo của địa phương. Với sự
phát triển du lịch nông nghiệp, người
dân địa phương được trực tiếp tham
gia vào các hoạt động du lịch với vai
trò là chủ nhân, là người hưởng lợi trực
tiếp từ mô hình này, thế nên khi thực
hiện có khá nhiều thuận lợi.
Những vướng mắc, hạn chế cần
tháo gỡ
Thực tế cho thấy, du lịch nông
nghiệp đang từng bước trở thành mô
hình khai thác, kinh doanh khá phù
hợp với người nông dân ĐBSCL, góp
phần quan trọng vào sự phát triển
kinh tế hộ gia đình, tạo công ăn việc
làm, ngăn ngừa khuynh hướng ly nông,
giao lưu văn hóa cộng đồng các dân
tộc Việt Nam và giao lưu văn hóa với
khu vực, quốc tế; thúc đẩy hội nhập
văn hóa, trau dồi ngoại ngữ cho nhà
nông. Du lịch nông nghiệp còn thúc
đẩy xuất khẩu tại chỗ những sản
phẩm nông nghiệp làng nghề và thúc
đẩy sản xuất trong các lĩnh vực khác.
Thế nhưng, nhiều nhà nghiên cứu
trên lĩnh vực kinh tế - du lịch cho rằng,
ĐBSCL là vùng đất nhiều tiềm năng
phát triển du lịch nói chung, nhất là du
lịch trải nghiệm nông nghiệp nói riêng,
nhưng hạ tầng phục vụ còn hạn chế,
chưa thu hút được đầu tư để giữ chân
du khách. Thực tế cho thấy, điểm hạn
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chế nhất của du lịch vùng ĐBSCL là sự
trùng lắp, giống nhau về mô hình, cách
thức tổ chức thực hiện, cũng như sản
phẩm du lịch ở các địa phương, khiến
sự cạnh tranh giữa các điểm đến trong
vùng ngày càng gay gắt, trong khi du
khách không có nhiều sản phẩm để
trải nghiệm.
Điều đáng nói nữa là, xét tiềm
năng du lịch nông nghiệp của vùng
này trong bối cảnh chung cho thấy:
Hầu hết các hoạt động du lịch nông
nghiệp chủ yếu mang tính tự phát,
nhỏ lẻ, trùng lắp, thiếu tính liên
kết chiến lược, thương hiệu chưa
được quan tâm. Trong khi đó, người
nông dân chỉ quen sản xuất nông
nghiệp, không có các kỹ năng để
phục vụ khách du lịch theo hướng
chuyên nghiệp,… nên hiệu quả của
lĩnh vực này không cao. Bởi vậy,
việc đánh giá sát, đúng tiềm năng,
lợi thế, chỉ ra những vướng mắc,
hạn chế để gợi ý chính sách, hướng
đi cho hoạt động du lịch nông
nghiệp ở ĐBSCL phát triển hiệu
quả là việc làm cần thiết.
Tính liên kết trong phát triển du
lịch nói chung và du lịch trải nghiệm
nông nghiệp nói riêng ở vùng này còn
nhiều bất cập. Các hoạt động du lịch
nói chung và sản phẩm du lịch nói
riêng ở mỗi địa phương không thể hiện
rõ tính đặc thù, vì vậy, du khách luôn
có cảm nhận có sự na ná giống nhau,
xẩy ra tình trạng: khi du khách đã
trải nghiệm, hay mua sản phẩm ở địa
phương này rồi thì sẽ không còn hứng
thú trải nghiệm hoặc mua sản phẩm ở
địa phương khác.
Để du lịch nông nghiệp vùng
ĐBSCL phát triển theo hướng
bền vững
Việc tham gia một cách chủ động,
trực tiếp và có ý thức của người dân

vào các mô hình du lịch nông nghiệp ở
ĐBSCL trong thời gian qua đã làm sinh
động thêm bức tranh du lịch ở nhiều
địa phương. Tuy nhiên, đó mới chỉ là
bước khởi đầu, vì thế để du lịch nông
nghiệp vùng ĐBSCL phát triển hiệu
quả, theo hướng bền vững trong thời
gian tới cần thực hiện đồng bộ các giải
pháp sau:
Trước hết, để hoạt động du lịch
nông nghiệp phát triển trong bối cảnh
xây dựng nông thôn mới theo hướng
bền vững, đòi hỏi các cấp chính quyền
cần tiến hành khảo sát, đánh giá đầy
đủ về mô hình này trên địa bàn, từ đó
xây dựng quy hoạch, đề ra các chính
sách hỗ trợ phát triển hợp lý, đầy đủ
hơn, nếu thấy phù hợp thì tiến hành
nhân rộng.
Thứ hai, du lịch nông nghiệp là một
hướng đi mới trong xây dựng nông
thôn mới, là lĩnh vực mới mẻ đối với
hầu hết nông dân cho nên cần có sự
đồng tâm, đồng lực của các cấp chính
quyền địa phương trong việc quy
hoạch và phát triển du lịch nông thôn
tại các thôn, xã… và chú trọng chủ
trương “mỗi xã một sản phẩm du lịch”.
Thứ ba, để phát huy những thế
mạnh vốn có về du lịch sinh thái sông
nước miệt vườn, trong thời gian tới,
ngành du lịch nói chung và du lịch
nông nghiệp nói riêng cần có sự liên
kết mạnh mẽ giữa các tỉnh trong khu
vực ĐBSCL với nhau, cũng như với
Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng
những tuyến du lịch, sản phẩm du lịch
đặc trưng của từng vùng, miền; xây
dựng các tour du lịch liên tỉnh Long An
- Tiền Giang - Bến Tre - Vĩnh Long - Trà
Vinh và Đồng Tháp.
Thứ tư, đẩy mạnh sự liên kết
chặt chẽ giữa các bên liên quan (bà
con nông dân, doanh nghiệp lữ hành,
chính quyền địa phương, cơ quan

quản lý du lịch, nông nghiệp, thương
mại) trong mô hình phát triển du lịch
nông nghiệp. Các cơ quan chức năng
cần có chiến dịch triển khai chiến lược,
kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch
theo hướng chuyên nghiệp, có trọng
tâm, trọng điểm, gắn với chiến lược, kế
hoạch phát triển sản phẩm - thị trường
và thương hiệu, bản đồ du lịch nông
nghiệp… góp phần đưa du lịch nông
nghiệp phát triển đột phá, hiệu quả.
Thứ năm, để khắc phục tình
trạng phát triển tự phát nhỏ lẻ, thiếu
chuyên nghiệp trong lĩnh vực du lịch
nông nghiệp như hiện nay, thì việc
cần làm là có kế hoạch tập huấn, đào
tạo nguồn nhân lực nông nghiệp song
song với công cuộc đào tạo cho bà con
nông dân phát triển du lịch một cách
chuyên nghiệp, có hiệu quả hơn.
Thứ sáu, để duy trì tính bền vững,
tăng cường tính hiệu quả các mô
hình, Hội nông dân các cấp cần làm
tốt nhiệm vụ. Có thể thành lập Trung
tâm Du lịch nông dân nhằm đại diện
cho nông dân về mặt pháp lý, tạo điều
kiện cho nông dân hợp tác với nhau,
đào tạo và hướng dẫn nông dân làm
du lịch, quản lý chất lượng, quản lý
việc xây dựng các kế hoạch du lịch
nông nghiệp và khách du lịch giữa các
hội viên nông dân để tránh cạnh tranh
không lành mạnh.
Thứ bảy, cùng với xu hướng phát
triển chung của các loại hình du lịch,
du lịch nông nghiệp tại khu vực nông
thôn, đặc biệt là trong bối cảnh xây
dựng nông thôn mới ở vùng ĐBSCL
đang ngày càng chứng minh được sức
hút đối với du khách cả trong nước và
ngoài nước. Do vậy, việc phát huy và
tận dụng cơ hội này để chuyển đổi
ngành nghề cho nông dân cũng là một
hướng đi, là một giải pháp bền vững
trong xây dựng nông thôn mới./.
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PHÁT TRIỂN DU LỊCH
GẮN XÂY DỰNG CÁC SẢN PHẨM ĐẶC THÙ Ở ĐỒNG VĂN, HÀ GIANG

V

ới tiềm năng, lợi thế lớn,
ngành Du lịch huyện
Đồng Văn có khả năng
phát triển ở tất cả các loại
hình du lịch và tạo nên
những sản phẩm đặc thù
của vùng: Du lịch khám phá, tham quan,
nghiên cứu tại các điểm di tích như Dinh
thự nhà Vương (xã Sà Phìn), Cột cờ Quốc
gia Lũng Cú (Lũng Cú), di tích Đồn cao (thị
trấn Đồng Văn); du lịch trải nghiệm, sinh
thái tại các làng văn hóa cộng đồng, các
homestay, để du khách cùng tham gia
các hoạt động trong đời sống của người
dân; du lịch văn hóa tâm linh với hệ thống
các di tích văn hóa chứa đựng nhiều giá
trị lịch sử, kiến trúc gắn với văn hóa tín
ngưỡng độc đáo, hệ thống lễ hội phong
phú, nhiều hoạt động văn hóa gắn với
đời sống của đồng bào như: Lễ hội Khèn
Mông, Lễ hội Hoa Tam giác mạch, Lễ hội
Gầu tào,... Hiện, Bảo tàng Không gian Văn
hóa các dân tộc vùng Cao nguyên đá tại
thị trấn Đồng Văn đã được xây dựng, trở
thành nơi trưng bày, gìn giữ nhiều nét
văn hóa đặc sắc, phục vụ du khách tham
quan và tìm hiểu. Loại hình du lịch thương
mại tại các cửa khẩu biên giới hay hệ
thống chợ phiên độc đáo, như: Chợ Đồng
Văn, Sà Phìn, Phố Bảng cũng là một trong
những sản phẩm du lịch đặc sắc trên Cao
nguyên đá mà rất nhiều du khách muốn
trải nghiệm.
Mặc dù có thể phát triển các sản phẩm
du lịch ở tất cả các loại hình, tuy nhiên, với
xuất phát điểm người dân trong huyện
chủ yếu làm nông nghiệp nên Đồng Văn
đặc biệt tập trung vào loại hình du lịch
nông nghiệp, phát triển các sản phẩm
nông nghiệp đặc thù phục vụ du lịch. Hiện
nay, trên địa bàn huyện Đồng Văn có 13
cơ sở và 8 làng nghề sản xuất, chế biến
các sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp,
như: Bánh Tam giác mạch, mật ong Bạc hà,
gạo Khẩu Mang, chế biến chè Shan tuyết,
Đậu xị, tinh dầu từ quả Óc chó,… Đây đều là
những sản phẩm đặc trưng thu hút khách
du lịch đến thưởng thức, mua làm quà.
Trong đó, một số loại được huyện chỉ đạo
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Mật ong Bạc hà - sản phẩm du lịch đặc trưng của Cao nguyên đá Đồng Văn
thu hút nhiều người tiêu dùng.

Nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,
huyện Đồng Văn đã có nhiều chính sách thu hút, thúc
đẩy du lịch phát triển, chú trọng khai thác các lợi thế sẵn
có của địa phương. Trong đó, phát triển du lịch gắn với xây
dựng những sản phẩm đặc thù, có chất lượng cao trở thành
thương hiệu sản phẩm du lịch cho Cao nguyên đá Đồng Văn
là một trong những biện pháp tích cực đã và đang triển khai
thực hiện có hiệu quả.
quy hoạch vùng trồng như: Tam giác mạch,
hoa Bạc hà; tiến hành chuyển đổi cơ cấu
cây trồng và có chính sách hỗ trợ, khuyến
khích việc gieo trồng và sản xuất các sản
phẩm từ Tam giác mạch để tăng thu nhập
cho người dân… Từ thực tế, việc phát triển
sản xuất nông nghiệp gắn kết với du lịch
là hướng đi thiết thực trong việc tạo diện
mạo nông thôn mới, góp phần nâng cao giá
trị sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập
cho người dân trên Cao nguyên đá.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Bí thư
Huyện ủy Đồng Văn cho biết: Thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ
XX, nhiệm kỳ 2015- 2020, Đồng Văn đã và
đang triển khai thực hiện nhiều biện pháp
tích cực để thúc đẩy du lịch phát triển.
Trong đó, mỗi vùng sẽ tập trung khai thác
các tiềm năng sẵn có để tạo ra sản phẩm

du lịch đặc thù. Cụ thể: Đối với thị trấn Phố
Bảng, sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch dựa
trên lợi thế là sự đa dạng về ẩm thực và sôi
động về thương mại, dịch vụ; xây dựng các
sản phẩm đặc trưng cho từng vùng, để khi
nhắc đến, du khách có thể nhận biết ngay
ở đó có sản phẩm gì đặc trưng như đặc sản
Gà xương đen ở xã Tả Lủng,… Đồng thời,
huyện cũng có kế hoạch bảo tồn những
sản phẩm du lịch này, như tu sửa, nâng
cấp các điểm di tích; phát triển dựa trên
sự bảo tồn các nét văn hóa phi vật thể; có
nhiều chính sách hỗ trợ về vốn, công nghệ,
nâng cao chất lượng các sản phẩm nông
nghiệp phục vụ du lịch,.. Từ đó, giúp Đồng
Văn hướng đến phát triển du lịch bền vững
và tạo ra được những sản phẩm mang tính
đặc thù, riêng có.
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Gia Bình đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp

HUYỆN GIA BÌNH - BẮC NINH
ỨNG DỤNG CÁC TIẾN BỘ KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MỚI
VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và là cơ hội để tạo bước
chuyển mạnh mẽ trong phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân,
từ năm 2011đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể huyện Gia Bình đã
tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với
nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Huyện
đã tiến hành rà soát, xây dựng, triển khai các nhiệm vụ thực hiện nhóm tiêu chí về
quy hoạch, hạ tầng, về kinh tế và phát triển sản xuất, về văn hoá, xã hội, an ninh quốc
phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

T

riển khai thực hiện
Chương trình mục
tiêu Quốc gia xây
dựng NTM, đến nay,
huyện Gia Bình có
10/13 xã được công
nhận đạt chuẩn NTM. Huyện đã huy
động sự vào cuộc cả hệ thống chính
trị, tạo sự đồng thuận cao và phát
động toàn dân tích cực tham gia
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn

minh”; phong trào “Chung sức xây
dựng Huyện NTM”…
Ngay khi bắt tay vào thực hiện
Chương trình xây dựng NTM, huyện
Gia Bình đứng trước nhiều khó khăn từ
cơ sở vật chất hạ tầng cơ sở còn thiếu
thốn; kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào
sản xuất nông nghiệp; thu nhập bình
quân đầu người chỉ đạt trên 16 triệu
đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên
8%; các thiết chế văn hóa, thể thao

còn hạn chế… Từ thực tế đó, trong
những năm qua, huyện Gia Bình đã
mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
song song với việc tiếp tục giữ vững
phát triển sản xuất nông nghiệp theo
hướng hàng hóa, tăng cường ứng dụng
khoa học kỹ thuật, thực hiện cơ giới
hóa, chuyển đổi bộ giống đã đưa giá trị
sản xuất đạt trên 100 triệu đồng/1 ha
canh tác, liên tục là huyện dẫn đầu về
năng suất lúa của toàn tỉnh. Đây là một
trong những thành tựu quan trọng,
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Các tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng đã được thử
nghiệm và ứng dụng đưa vào sản xuất đại trà như giống
lá Thiên ưu 8, Bác ưu 903-KBL, Bắc thơm số 7 KBL, giống
ngô NK4300, NK6654, HN88, giống rau mới, cà rốt mới...
Điển hình là mô hình sản xuất rau an toàn tại thôn Ngăm
Mạc, xã Lãng Ngâm quy mô 20ha; mô hình rau đạt tiêu
chuẩn VietGAP tại thôn Bùng, xã Bình Dương sản xuất
trong nhà lưới với quy mô 5ha, mô hình sản xuất măng
tây xanh tại xã Thái Bảo quy mô 2ha; mô hình trồng bưởi
da xanh ở Xuân Lai quy mô 20ha, mô hình sản xuất, chế
biến tỏi một nhánh dược liệu ở Xuân Lai với quy mô 06ha;
mô hình sản xuất hoa ở xã Thái Bảo; nuôi trồng 336 lồng
cá trên sông Đuống thuộc các xã Giang Sơn, Song Giang,
Vạn Ninh...
góp phần làm thay đổi diện mạo miền
quê Gia Bình, nâng cao chất lượng đời
sống cho người dân địa phương.
Thực tiễn phát triển sản xuất
nông nghiệp của Gia Bình những năm
gần đây đã có nhiều chuyển biến tích
cực. Năm 2017, tổng giá trị sản xuất
nông, lâm, thủy sản đạt gần 1.365,6
tỷ đồng, là yếu tố quan trọng góp
phần mở ra triển vọng cho sản xuất
nông nghiệp của huyện theo hướng
hàng hóa giá trị cao, với nhiều vùng
chuyên canh và thu hút các dự án đầu
tư vào lĩnh vực này. Nông nghiệp các
địa phương trong huyện dần chuyển
đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất
hàng hóa, hình thành các vùng sản
xuất hàng hóa tập trung như: vùng
rau xanh đạt 300 triệu đồng/ha/năm
ở khu vực Ngăm Mạc, xã Lãng Ngâm,
Bùng, xã Bình Dương..., vùng hoa cây
cảnh đạt hơn 500 triệu đồng/ha tại
hai xã Vạn Ninh, Cao Đức; vùng cà rốt
đạt 120 triệu đồng/ha tại 4 xã: Đại Lai,
Thái Bảo, Vạn ninh, Cao Đức; vùng bí
xanh bí đỏ đạt 60-70 triệu đồng/ha tại
Vạn Ninh, Nhân Thắng...
Các tiến bộ kỹ thuật về giống cây
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trồng đã được thử nghiệm và ứng dụng
đưa vào sản xuất đại trà như giống lá
Thiên ưu 8, Bác ưu 903-KBL, Bắc thơm
số 7 KBL, giống ngô NK4300, NK6654,
HN88, giống rau mới, cà rốt mới... Điển
hình là mô hình sản xuất rau an toàn
tại thôn Ngăm Mạc, xã Lãng Ngâm quy
mô 20ha; mô hình rau đạt tiêu chuẩn
VietGAP tại thôn Bùng, xã Bình Dương
sản xuất trong nhà lưới với quy mô 5ha,
mô hình sản xuất măng tây xanh tại xã
Thái Bảo quy mô 2ha; mô hình trồng
bưởi da xanh ở Xuân Lai quy mô 20ha,
mô hình sản xuất, chế biến tỏi một
nhánh dược liệu ở Xuân Lai với quy mô
06ha; mô hình sản xuất hoa ở xã Thái
Bảo; nuôi trồng 336 lồng cá trên sông
Đuống thuộc các xã Giang Sơn, Song
Giang, Vạn Ninh...
Song song với sản xuất, hệ thống
dịch vụ nông nghiệp cũng đạt những
bước phát triển đáng kể về lượng lẫn
chất. Bên cạnh các hoạt động dịch vụ
truyền thống như: thủy nông, cung
ứng giống, vật tư nông nghiệp... hiện
nay có thêm các dịch vụ cơ giới hóa
như làm đất, làm mạ, chăm sóc, thu
hoạch... Các hợp tác xã nông nghiệp

trên địa bàn đang cung cấp tất cả các
dịch vụ cơ giới nông nghiệp từ làm đất
đến gieo cấy, chăm sóc và thu hoạch
nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân,
giúp họ vừa làm nông nghiệp vừa tranh
thủ thời gian làm thêm nghề phụ.
Đến nay, huyện Gia Bình đã triển
khai thành công nhiều mô hình ứng
dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong
sản xuất nông nghiệp đạt năng suất,
chất lượng đem lại hiệu quả kinh tế
cao, xây dựng các vùng sản xuất hàng
hóa tập trung. Đẩy mạnh phát triển
nông nghiệp theo chiều sâu trên cơ sở
ứng dụng tích cực các tiến bộ kỹ thuật
- công nghệ mới; phát triển nền nông
nghiệp đô thị nông nghiệp sạch. Trong
đó, chú trọng phát triển nông nghiệp
gắn với nhu cầu thị trường, trước hết
là thị trường các khu công nghiệp trên
địa bàn tỉnh, thị trường Hà Nội và vùng
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; coi nông
nghiệp CNC là khâu đột phá để phát
triển nông nghiệp chất lượng, hiệu quả
và bền vững.
Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp
tục tập trung quyết liệt hướng mũi
nhọn là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu
kinh tế và tổ chức các hình thức sản
xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát
triển thương mại dịch vụ, làng nghề.
Trọng điểm là xây dựng các vùng
sản xuất lúa, rau màu, khu chăn nuôi,
thủy sản đạt tiêu chuẩn an toàn; các
mô hình sản xuất nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao, áp dụng tiến bộ
khoa học kỹ thuật để tăng năng suất,
chất lượng, xây dựng thương hiệu sản
phẩm, nâng sức cạnh tranh của nông
sản địa phương; tạo ra môi trường dịch
vụ, việc làm và nâng cao thu nhập, đời
sống cho người lao động khu vực nông
thôn một cách hiệu quả, bền vững.
Đó chính là cái đích cao nhất của một
Huyện nông thôn mới./.
Lâm Bình
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XÂY DỰNG VÙNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU VỀ NÔNG NGHIỆP

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Ðơn Dương là một trong bốn huyện của cả nước được chọn để thí điểm xây dựng mô
hình huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Theo đó, mục tiêu đặt ra là xây dựng vùng
đất trù phú này đạt NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) theo
hướng thông minh giai đoạn 2018 - 2025. Với tiền đề đã đạt được là huyện NTM đầu
tiên của khu vực Tây Nguyên vào năm 2015, mục tiêu đưa ra được kỳ vọng sẽ là hiện
thực ở thời điểm không còn xa...

T

heo Phó Chủ tịch
UBND xã Trương
Quang Kiên, năm
2018, huyện Đơn
Dương xây dựng
được 10 khu dân cư
kiểu mẫu thì Lạc Lâm có tới 4 khu.
Các khu dân cư kiểu mẫu chính là nền
tảng để tiến đến mục tiêu xã NTM
kiểu mẫu vào năm sau.
Có những con số thống kê cho
thấy sự khởi sắc rõ rệt của Đơn
Dương như: Thu nhập bình quân đầu
người toàn huyện đạt 58,02 triệu

đồng. Tổng giá trị sản xuất ngành
nông, lâm, thủy sản đạt trên 7.537,4
tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ.
Diện tích sản xuất rau, hoa ứng dụng
CNC chiếm 86,4% diện tích canh
tác rau toàn huyện (25% sản lượng
nông sản toàn huyện được ký kết
hợp đồng tiêu thụ sản phẩm). Giá trị
thu nhập từ sản xuất rau, hoa ứng
dụng CNC đạt trên 300 triệu đồng/
ha/năm, nhiều mô hình đạt trên 1
tỷ đồng/ha/năm. Số hộ nghèo trên
toàn huyện còn 441 hộ, chiếm tỷ lệ
1,87%. Từ đây, diện mạo nông thôn

huyện Đơn Dương đã khởi sắc rõ rệt,
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được
nâng cao, chất lượng đời sống vật
chất và tinh thần của Nhân dân được
cải thiện đáng kể…
Phát triển nền nông nghiệp
chất lượng cao
Nông nghiệp là lĩnh vực kinh tế
mũi nhọn của huyện Đơn Dương,
đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng
CNC trong sản xuất rau, hoa và chăn
nuôi bò sữa. Trong bối cảnh khoa học
công nghệ đang phát triển mạnh mẽ
và chủ trương về việc đẩy mạnh hơn

Ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất cho nền nông nghiệp sạch, an toàn và hiện đại
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nữa cuộc cách mạng công nghiệp
4.0 trong sản xuất nông nghiệp thì
Đơn Dương hiện có nhiều điều kiện
để tiếp tục đi trước, nhằm hình thành
các mô hình sản xuất nông nghiệp
theo hướng thông minh.
Hiện nay, nếu xét đến tính chất
kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng
CNC thì huyện Đơn Dương đã trở
thành một điển hình tiêu biểu bởi
100% diện tích đất sản xuất nông
nghiệp do các doanh nghiệp đầu tư
trên địa bàn huyện đều đã được ứng
dụng CNC trong quy trình sản xuất,
chế biến sản phẩm. Đối với 3 sản
phẩm chủ lực là bò sữa, rau và hoa do
người dân tự tổ chức sản xuất: 100%
hoạt động chăn nuôi bò sữa đều ứng
dụng CNC trong nhiều khâu sản xuất
(thái cỏ, vắt sữa, chuồng trại, cơ giới
hóa...); 84% diện tích trồng rau, hoa
có ứng dụng CNC (nhà lưới, nhà kính,
thủy canh, cơ giới hóa, tưới nước tiết
kiệm kết hợp với bón phân, tin học
hóa, công nghệ sau thu hoạch...), đem
lại thu nhập bình quân không ngừng
tăng lên mỗi năm.
Với những nhà nông bắt kịp xu
hướng, ứng dụng những thành tựu
của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
vào quá trình sản xuất, những bước
đi đầu tiên không tránh khỏi bỡ ngỡ
nhưng nhờ tinh thần vừa làm vừa
học, tham khảo ở nhiều nơi, dám chấp
nhận thử thách, đối mặt với thất bại,
nhiều mô hình cho thu nhập trên
một tỷ đồng mỗi năm như một minh
chứng cho một hướng đi đúng đắn từ
đây về sau.
Mặc dù vậy, nhìn chung các loại
hình công nghệ áp dụng hiện nay
của các nông hộ được đánh giá là chủ
yếu đang tích hợp các công nghệ đơn
giản. Các công nghệ phức tạp và đầu
tư lớn còn tương đối hạn chế như sản
xuất trong nhà kính, ứng dụng công
nghệ thông tin cùngcác công nghệ
tự động và bán tự động… Hoạt động
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Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp và được sự đồng
thuận hưởng ứng của toàn xã hội , tổng nguồn lực huy
động thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2018
tăng hơn 50% so với năm 2017, trong đó ngân sách địa
phương hỗ trợ trực tiếp đạt 43,8 nghìn tỷ (bằng 1/2 cả
giai đoạn 2011-2015), góp phần đẩy nhanh tiến độ, hiệu
quả thực hiện chương trình và cơ bản xử lý dứt điểm nợ
đọng xây dựng cơ bản theo đúng yêu cầu tiến độ của
Quốc hội.

Theo đánh giá thì với những
yêu cầu về một nền nông nghiệp
thông minh, trong những năm
tới, các doanh nghiệp hay trang
trại lớn sản xuất nông nghiệp
trên địa bàn huyện Đơn Dương
hoàn toàn có thể đáp ứng được
ít nhất 4-5/7 yếu tố, nghĩa là
có tính chất “theo hướng thông
minh” mà Đề án này đặt ra, tích
hợp vào nền tảng nông nghiệp
ứng dụng CNC đã có. Đây cũng
là định hướng của tỉnh về phát
triển nông nghiệp toàn diện,
bền vững và hiện đại giai đoạn
2016-2020 và định hướng đến
năm 2025.
sản xuất nông nghiệp tuy phát triển
mạnh nhưng cần đầu tư cho công
tác tổ chức sản xuất, hình thành các
chuỗi liên kết hiệu quả và bền vững
cũng như vấn đề tiêu thụ nông sản.
Dựa trên những kết quả thực tế
đạt được, Đề án Xây dựng huyện
Đơn Dương đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
về nông nghiệp ứng dụng CNC theo
hướng thông minh giai đoạn 2018 2025 đã được hoàn thành, đang chờ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn thẩm định.
Theo đánh giá thì với những yêu
cầu về một nền nông nghiệp thông
minh, trong những năm tới, các

doanh nghiệp hay trang trại lớn sản
xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện
Đơn Dương hoàn toàn có thể đáp ứng
được ít nhất 4-5/7 yếu tố, nghĩa là có
tính chất “theo hướng thông minh”
mà Đề án này đặt ra, tích hợp vào
nền tảng nông nghiệp ứng dụng CNC
đã có. Đây cũng là định hướng của
tỉnh về phát triển nông nghiệp toàn
diện, bền vững và hiện đại giai đoạn
2016-2020 và định hướng đến năm
2025.
Ông Nguyễn Đình Khoát, Chánh
Văn phòng điều phối Nông thôn mới
cho biết thêm, trên cơ sở thực tế, Ban
Chỉ đạo NTM kết hợp với huyện Đơn
Dương để cùng thống nhất đưa ra các
mục tiêu, kế hoạch triển khai trong
Đề án xây dựng NTM kiểu mẫu ở Đơn
Dương. Là một trong bốn huyện đầu
tiên làm thí điểm, điều quan trọng
hiện nay là chúng ta cần vừa làm vừa
sửa, vừa điều chỉnh các nội dung sao
cho sát với tình hình thực tế tại địa
phương để đảm bảo quá trình xây
dựng được suôn sẻ, phù hợp với khả
năng và nguồn lực của huyện. Định
nghĩa về một nền nông nghiệp thông
minh có nhiều yếu tố, tuy nhiên, thực
tế ở nước ta chưa thể so sánh với các
nước trên thế giới. Trong điều kiện
triển khai cụ thể nào đều rất cần sự
thúc đẩy, đồng hành, hỗ trợ của Nhà
nước, của các cấp, các ngành để mục
tiêu đạt được thành tựu.
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LÀO CAI HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI HÓA
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T

ỉnh Lào Cai được đánh
giá là tỉnh có phong
trào xây dựng nông
thôn mới đứng đầu
các tỉnh Miền núi phía
Bắc,tính đến tháng 8
năm 2018, Lào Cai đã có 36/143 xã đạt
chuẩn nông thôn mới, đạt 72% so với kế
hoạch của Trung ương tại Quyết định số
1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017; tiêu
chí bình quân trên xã đạt 10,09 tiêu chí
tăng 0,7 tiêu chí so với năm 2017. Số
xã dưới 5 tiêu chí còn 9 xã, giảm 30 xã
so với năm 2016 và 87 xã so với năm
2010. Thu nhập bình quân đầu người/
năm khu vực nông thôn đạt 18,32 triệu
đồng/người/năm (năm 2017); tỷ lệ hộ
nghèo còn 29,51% năm 2017 giảm
5,6% so với năm 2016. Tỷ lệ người dân
tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,65%; tỷ
lệ người dân được sử dụng nước sạch
đạt 87%...
Để đạt được những kết quả như trên
đòi hỏi phải có nguồn lực lớn. Trong điều
kiện nguồn ngân sách của Nhà nước
hạn chế thì việc huy động nguồn lực của
toàn xã hội từ nguồn vốn vay tín dụng,
nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, các
tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Đặc
biệt, sự hăng hái, tích cực tham gia của
người dân bằng nhiều hình thức, như:
đóng góp công sức, nguyên - vật liệu tại
chỗ, hiến đất xây dựng các công trình là
rất quan trọng để đảm bảo nguồn lực
cho việc thực hiện chương trình. Trong
8 tháng đầu năm 2018, nhân dân các
địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, các
cơ quan, doanh nghiệp, các đồng chí
lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể
của tỉnh... đã tự nguyện đóng góp tiền
của, công lao động, hiến đất và nhiều
hiện vật khác với tổng giá trị trên 33,04
tỷ đồng (tăng 3,9 tỷ đồng so với CK năm
2017), trong đó có 4,81 tỷ đồng tiền
mặt; trên 82 nghìn ngày công lao động,

Huy động và phân bổ nguồn lực thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
(NTM) có hiệu quả, là một trong những giải pháp đặc biệt
quan trọng để thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông
thôn mới ở Lào Cai. Xây dựng NTM vừa là mục tiêu, yêu
cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, là
chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng. Do đó,
để đảm bảo nguồn lực cho chương trình xây dựng NTM,
Lào Cai luôn chú trọng đến huy động nguồn lực trong đó
nguồn lực xã hội hóa có vai trò quan trọng.
hiến 79.729 m2 đất để làm đường giao
thông nông thôn, các công trình công
cộng và nhiều hiện vật có giá trị khác.
Với xuất phát điểm là tỉnh miền núi
nhiều khó khăn, để thực hiện tốt Chương
trình xây dựng nông thôn mới, ngay từ
đầu Lào Cai đã xác định cần có sự vào
cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham
gia của người dân và các doanh nghiệp.
Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng
bộ nhằm huy động các nguồn lực thực
hiện chương trình. Theo đó, để huy
động được nguồn lực lớn tỉnh Lào Cai
vận dụng linh hoạt, lồng ghép hiệu quả
chương trình xây dựng NTM với các
chương trình mục tiêu quốc gia. Tỉnh đã
phát động phong trào “Lào Cai xây dựng
nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2017-2020” với 6 nội dung
thi đua gồm phát triển sản xuất cho
người dân; xây dựng đường giao thông

nông thôn gắn với duy tu bảo dưỡng
các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn;
xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản
sắc dân tộc; cải tạo vệ sinh môi trường
nông thôn; giữ gìn an ninh trật tự nông
thôn; cải thiện và từng bước nâng cao
điều kiện sống của các hộ nghèo, hộ
cận nghèo, người dân tộc thiểu số nhằm
thúc đẩy, tăng cường sự tham gia, đóng
góp của người dân, doanh nghiệp vào
xây dựng nông thôn mới. Đồng thời,
tuyên dương, khen thưởng kịp thời các
cá nhân, tập thế có thành tích xuất sắc,
có đóng góp lớn trong quá trình thực
hiện xây dựng NTM.
Để huy động tối đa sự vào cuộc của
cả hệ thống chính trị, Lào Cai đã ban
hành Quyết định số 791/QĐ-UBND
ngày 23/3/2016 về việc phân công
lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ
các xã xây dựng nông thôn mới và giảm
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nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn
2016-2020. Công tác rà soát, bổ sung
lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phân
công giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới
được triển khai thực hiện thường xuyên,
kịp thời kiện toàn để các hoạt động giúp
đỡ được triển khai xuyên suốt. Các lãnh
đạo được phân công và các tổ giúp việc
đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân
kỳ thực hiện giúp đỡ từng tháng, quý...,
đồng thời thường xuyên xuống cơ sở
để phối hợp thực hiện giúp đỡ xã, từ
đó góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn
thành các tiêu chí nông thôn mới, nâng
cao chất lượng và duy trì các tiêu chí đã
đạt chuẩn, đây là điểm mới, sáng tạo
của tỉnh Lào Cai trong việc huy động
nguồn lực xã hội hóa. Nhờ vậy, từ đầu
năm 2018 đến nay, các tổ công tác, các
lãnh đạo đã trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ
được tổng giá trị quy ra tiền là 10,7 tỷ
đồng (tăng 5,5 tỷ đồng so với CK năm
2017), trong đó có 421 triệu đồng tiền
mặt, tặng 4.740 xuất quà , 129 tấn xi
măng, 175m3 cát sỏi, 1009 ngày công
lao động, 02km đường giao thông nông
thôn, xây mới 47 nhà ở cho các hộ
nghèo, 2 trường học, với 8 phòng học,
41 xuất học bổng, 25 con trâu giống,
111 nhà vệ sinh, 23 bộ máy tính, 4.997
bộ quần áo, khám chữa bệnh cho trên
1.400 người, 16 máy lọc nước và đồ
dùng gia đình...
Ngoài ra, để tăng cường huy động
nguồn lực cho đầu tư, tỉnh đã ban hành
nhiều chính sách thu hút và phân bổ
vốn đầu tư cho nông thôn. Các chính
sách tập trung vào việc tạo sức hấp dẫn
đầu tư, giảm bớt thủ tục hành chính, ưu
tiên các nguồn vốn ngân sách cho phát
triển kinh tế xã hội nông thôn. Nhìn
chung, các chính sách cơ bản phù hợp
với địa phương, đã phát huy vai trò đòn
bẩy trong việc huy động các nguồn lực
để thực hiện các nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội.
Mặc dù đạt được những kết quả
đáng ghi nhận nhưng nhìn chung thu
nhập của nhân dân ở mức thấp do đó
việc huy động nguồn lực trong dân còn
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Làm mạ cho vụ thu đông

Từ hiệu quả của chương trình Xây dựng nông thôn mới,
nhiều vùng quê ở Lào Cai đang thay đổi từng ngày.

hạn chế; nhiều nơi người dân còn tâm
lý ỷ lại, chỉ dựa vào sự hỗ trợ, đầu tư
của nhà nước, thêm vào đó, một số bộ
phận cấp ủy, chính quyền địa phương
thiếu chủ động, sáng tạo trong quá
trình tổ chức thực hiện nhất là trong
bố trí nguồn lực cho chương trình. Các
doanh nghiệp, doanh nhân chưa mặn
mà với việc đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn.
Trong thời gian tới, Lào Cai tiếp tục
làm tốt công tác tuyên truyền, vận
động người dân chung sức xây dựng
NTM; hoàn thiện cơ chế khuyến khích,
huy động các doanh nghiệp trên địa
bàn tham gia đóng góp thực hiện các

tiêu chí. Đồng thời, lồng ghép các nguồn
vốn đầu tư cho chương trình xây dựng
NTM với các dự án, chương trình mục
tiêu quốc gia... để ưu tiên cho các công
trình thuộc chương trình xây dựng NTM.
Xây dựng NTM là một chủ trương
lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó
chính người dân là chủ thể. Cùng với
cơ chế, chính sách phù hợp là những
việc làm sáng tạo, hiệu quả theo điều
kiện và hoàn cảnh cụ thể của tỉnh, xây
dựng NTM đang trở thành việc làm
thường xuyên, liên tục, một phong
trào lan tỏa rộng khắp các địa phương
trong trong tỉnh./.
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HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG
HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN
MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2018
Huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng là huyện miền núi, được thành lập theo quyết định số
157/QĐ- HĐBT ngày 24/10/1987 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ) trên cơ sở
sát nhập vùng kinh tế mới Hà Nội với một phần diện tích của huyện Đức Trọng, tỉnh
Lâm Đồng. Diện tích tự nhiên 93.023ha. Dân số có 146.502 khẩu trên 36.474 hộ, có
trên 30 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số hơn 20.600 người
chiếm trên 24%. Cơ cấu hành chính có 14 xã và 2 thị trấn. Với truyền thống đoàn kết,
lao động cần cù nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy nội lực, huy động nhiều
nguồn lực tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

C

ó thể khẳng định
trong 8 năm (2010
- 2018), thực hiện
Chương trình mục
tiêu quốc gia về xây
dựng nông thôn mới

với mục tiêu “lấy sức dân lo cuộc
sống cho dân và “người dân là chủ
thể trong xây dựng nông thôn mới”.
Đến nay trên địa bàn huyện Lâm Hà
bộ mặt nông thôn mới có nhiều thay

Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo
đem lại hiệu quả tích cực, xây dựng
nông thôn mới không chỉ dừng lại ở
các nội dung tiêu chí của đề án mà đã
trở thành phong trào có sức lôi cuốn
mạnh mẽ bắt đầu từ lòng dân. Đúng
như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh
“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó
vạn lần dân liệu cũng xong”. Nhiều mô
hình, chương trình được gắn liền với
xây dựng nông thôn mới, mỗi thôn,

đổi, kinh tế xã hội phát triển toàn

bản đều đăng ký mô hình “Dân vận

diện, đời sống vật chất tinh thần của

khéo”, hưởng ứng phong trào “Ngày

người dân được nâng lên đáng kể.

chủ nhật xanh”, phong trào “Toàn dân

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...
mọi thay đổi về tư duy nhận thức được
cụ thể hóa bằng những hành động
thiết thực và hiệu quả.
Với nguồn kinh phí hàng nghìn tỷ
đồng từ ngân sách nhà nước, đóng
góp của nhân dân, hỗ trợ của doanh
nghiệp và các địa phương. Tập trung
xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, văn
hóa xã hội, xây dựng mô hình nông
nghiệp công nghệ cao…
Đến nay huyện Lâm Hà có 10/14
xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 71%;
thu nhập bình quân đầu người đạt
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54 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo chung
còn 4,11%. Đây là thành quả đáng phấn khởi để
huyện Lâm Hà tiếp tục khắc phục khó khăn, vững
tin bước vào năm 2019 với nhiều chủ trương,
quyết sách xây dựng và hình thành những miền
quê đáng sống và là minh chứng xác thực cho mọi
chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước đã
thực sự đi vào cuộc sống, tạo được niềm tin trong
nhân dân.
Hy vọng với sự đoàn kết nỗ lực của các cấp ủy
đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên
địa bàn huyện, cùng vượt qua mọi khó khăn, thách
thức phấn đấu thi đua trong lao động sản xuất,
không ngừng học tập nâng cao trình độ, hoàn
thành thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết trên mọi
lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng cùng
chung sức đồng lòng quyết tâm xây dựng huyện
Lâm Hà trở thành huyện nông thôn mới vào năm
2020./.
Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Tài
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HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH

PHÁT HUY NGUỒN LỰC, NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI DÂN
Nam Định ưu tiên, tập trung tối đa các
nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng
giao thông. Đến nay, nhiều tuyến đường
trên địa bàn huyện được nâng cấp, cải tạo,
hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều
kiện cho người dân phát triển sản xuất,
tăng thu nhập.

Để đáp ứng nhu cầu giao thông đang tăng mạnh,
góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương, huyện đặt mục tiêu tập trung đầu tư cải tạo
nâng cấp những tuyến đường huyện và xã quản lý đã
xuống cấp, nhiều năm chưa được đầu tư cải tạo. Phấn
đấu từ nay đến năm 2020 sẽ hoàn thành việc xây dựng
hệ thống giao thông trục huyện quy mô cấp IV đồng
bằng và các tuyến đường liên xã theo quy mô cấp V
đồng bằng.

H

uyện Nam Trực
có diện tích đất
tự nhiên 164 km,
trong đó diện tích
đất nông nghiệp
10.729 ha, đất phi

18%. Huyện Nam Trực có 20 đơn vị

nông nghiệp 4.026 ha; dân số 194.082

có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai

người trong đó có 114.027 lao động
trong độ tuổi. Cơ cấu lao động phân
theo khu vực kinh tế: Ngành nông
nghiệp và thủy sản có 71.904 lao động
chiếm 63%, ngành công nghiệp và xây
dựng có 21.641 lao động chiếm 19%,
làm dịch vụ có 20.482 lao động chiếm

hành chính cấp xã (19 xã và 1 thị trấn).
Toàn huyện có 20/20 xã, thị trấn đăng
ký xây dựng và được công nhận đạt
chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 01
xã điểm của của tỉnh (xã Nam Hồng);
đoạn 2010-2015 và 17 xã, thị trấn
đạt chuẩn nông thôn mới trong giai
đoạn 2016-2020.
ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
GIAO THÔNG...
Những năm qua, huyện Nam Trực tỉnh

Để phát triển đồng bộ hạ tầng giao
thông, cấp ủy, chính quyền huyện Nam
Trực đã tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương
trình, dự án, tập trung huy động nhân
dân chung sức xây dựng giao thông nông
thôn (GTNT) với phương châm “Nhà nước
và nhân dân cùng làm”. Ban Chỉ đạo Phát
triển giao thông và Ban Chỉ đạo xây dựng
NTM huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn
vị, UBND các xã, thị trấn xác định công tác
tuyên truyền là “khâu đột phá” để nâng
cao trách nhiệm, nhận thức cho cán bộ
và nhân dân, xác định được ý nghĩa của
việc xây dựng hạ tầng giao thông phục
vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương; đồng thời giao các phòng
chuyên môn hướng dẫn UBND các xã, thị
trấn lập dự toán, thiết kế và các thủ tục
đầu tư xây dựng cơ bản trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt, nhất là đối với các dự
án quy hoạch khu đất đấu giá quyền sử
dụng đất để các địa phương có vốn đầu
tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có
làm đường GTNT và giao thông nội đồng
(GTNĐ). Các tuyến đường khi triển khai
xây dựng đảm bảo quy mô mặt đường
theo quy định, việc tổ chức thi công đảm
bảo nguồn vốn và thủ tục đầu tư xây dựng
cơ bản. UBND huyện và xã đẩy mạnh công
tác tuyên truyền về ý nghĩa thiết thực
của làm đường giao thông trên bản tin, hệ
thống đài phát thanh, truyền thanh của
huyện, xã và các thôn, xóm để nhân dân
biết, tham gia làm đường GTNT và GTNĐ.
Thực hiện phương châm “Dân biết, dân
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bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân quản lý
và sử dụng”, cùng với những cơ chế hỗ trợ
của tỉnh trong phát triển GTNT, GTNĐ đã
có tác dụng “kích cầu” cho xã huy động
khai thác các nguồn vốn khác để xây dựng
các tuyến giao thông.
Hiện 100% đường trục xã, liên xã,
trục thôn, xóm, đường ngõ, xóm được
cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật
của Bộ Giao thông vận tải; 57% đường
trục chính nội đồng được cứng hóa đảm
bảo nền 4m, mặt 3m. Còn lại 43%, các
địa phương tiếp tục triển khai cứng hóa.
...TẠO ĐIỀU KIỆN NÂNG CAO ĐỜI
SỐNG CHO NGƯỜI DÂN
Với phương châm “Dân biết, dân bàn,
dân làm, dân giám sát, dân hưởng thụ”, xác
định chủ thể xây dựng NTM là người dân,
lấy dân làm gốc, Nam Trực không trông
chờ nguồn vốn của nhà nước mà phát huy
nội lực, nguồn lực trong dân. Tổng vốn
huy động xây dựng NTM từ năm 2010
đến năm 2017 đạt 1.266 tỷ đồng trong
đó: Vốn NTM 109 tỷ đồng (8,6%), vốn trái
phiếu chính phủ 23 tỷ đồng (1,8%), vốn
chương trình MTQG 13 tỷ đồng (1%), vốn
đóng góp của cộng đồng dân cư 473 tỷ
đồng (37,4%), vốn ngân sách xã 406 tỷ
đồng (32,1%), vốn huy động từ các nguồn
khác 242 tỷ đồng (19,1%). Các hộ nông
dân đã góp trên 300 ha đất làm đường
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giao thông, thủy lợi nội đồng, các công
trình phúc lợi,...
Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục
chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng
công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng
nông nghiệp. Trên địa bàn huyện đã tích
cực chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung ứng
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ
giới hóa, nâng cao chất lượng và giá trị
sản xuất nông nghiệp. Chuyển trọng tâm
từ sản lượng sang chất lượng và hiệu quả.
Chăn nuôi tiếp tục chuyển dịch theo hướng
giảm chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, phát triển
chăn nuôi hàng hóa theo mô hình trang
trại, gia trại phát triển nhanh, ổn định.
Ngành nghề nông thôn phát triển đa
dạng đã góp phần tích cực tạo việc làm,
tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
cơ cấu lao động, xây dựng NTM.Thu nhập
của người lao động đạt bình quân từ 4-5
triệu đồng/người/tháng.
Công tác phát triển giáo dục, y tế,
văn hóa và bảo vệ môi trường cũng đạt
nhiều thành tựu nổi bật. 16/20 xã (80%
số xã) đạt chuẩn tiêu chí số 14 (Giáo dục
& Đào tạo). tỷ lệ lao động qua đào tạo
đạt trên 45%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y
tế toàn dân đạt 82% năm 2017. Công
tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám
chữa bệnh cho nhân dân được quan
tâm. Tỷ lệ người dân nông thôn được sử

dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong
đó 99% dân số nông thôn dùng nước
sạch, 92% hộ gia đình có đủ 3 công
trình vệ sinh theo chuẩn.
Nhà văn hóa trung tâm: có 12/16
xã có nhà văn hóa riêng với trụ sở
UBND xã; 08/16 xã có sân vận động
trung tâm (Nam Mỹ, Hồng Quang, Nam
Hoa, Nam Hùng, Nam Hồng, Nam Thái,
Nam Dương, Nam Hải); đã có 197 nhà
văn hóa/ 296 xóm, tiếp tục triển khai
xây dựng 99 nhà văn hóa. Huyện có
10/16 xã có lò đốt rác thải sinh hoạt, các
xã còn lại có bãi chôn lấp tập trung theo
quy định hoặc ký hợp đồng xử lý rác thải;
đầu tư, nâng cấp hệ thống nhà máy nước
trên địa bàn huyện nhằm nâng cao chất
lượng nước sinh hoạt cho người dân.
Có thể khẳng định, với sự tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự
quản lý điều hành của chính quyền, sự vào
cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã
hội từ huyện đến cơ sở, đặc biệt sự đồng
thuận cao của người dân, sau gần 7 năm
triển khai XDNTM, bộ mặt nông thôn của
huyện Nam Trực đã có nhiều khởi sắc và
chuyển biến theo chiều hướng tích cực.
Cái “được” lớn nhất chính là đời sống vật
chất, tinh thần của người dân ở nông thôn
được nâng lên đáng kể, những vùng quê
vốn nghèo nay đã khởi sắc và ngày càng
phát triển theo hướng giàu hơn, đẹp hơn.
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của các dự án xây dựng NTM. Chỉ tính
trong giai đoạn 2011 - 2016, huyện Phú
Xuyên đã huy động được gần 129 tỷ
đồng để phục vụ xây dựng NTM; trong
đó huy động nguồn vốn doanh nghiệp
là 57,9 tỷ đồng; nhân dân đóng góp và
nguồn xã hội hóa là hơn 82,3 tỷ đồng.
Góp phần về đích xây dựng NTM

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng
thăm mô hình trồng măng tây ở huyện Phú Xuyên.

HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI

Bài học từ huy động sức dân

Là huyện ngoại thành có xuất phát điểm thấp, Phú
Xuyên bắt tay vào xây dựng NTM với khá nhiều khó
khăn. Sau hơn 8 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu
Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Phú
Xuyên đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát
triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã
hội trên địa bàn huyện và xây dựng hệ thống chính trị ở
cơ sở vững mạnh.

X

ác định xây dựng NTM
là một nhiệm vụ quan
trọng của địa phương.
Ngay từ năm 2011,
Huyện ủy Phú Xuyên
đã xây dựng, ban hành
nghị quyết chuyên đề và thành lập Ban
chỉ đạo xây dựng NTM, trong đó Ban
dân vận là một thành viên. Hàng năm,
Ban dân vận Huyện ủy một mặt xây
dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi
đua “Dân vận khéo” để huy động sức
mạnh tổng hợp trong xây dựng NTM;
mặt khác, chỉ đạo đơn vị dân vận các
cấp phối hợp với chính quyền, mặt trận,
đoàn thể làm tốt công tác “Dân vận
khéo” để vận động các tầng lớp nhân
dân chung tay xây dựng NTM. Qua đó
giúp người dân hiểu rõ, có ý thức tự giác
trong tham gia xây dựng NTM bằng

những việc làm thiết thực: tự nguyện
hiến đất làm đường giao thông nông
thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ
sản xuất, sinh hoạt; tự giác tham gia
phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích
cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu
dân cư…
Cùng với công tác thi đua “Dân vận
khéo” trong xây dựng NTM đến các
thôn, xóm, tổ dân cư để làm tốt công
tác tuyên truyền, vận động nhân dân,
doanh nghiệp tham gia đóng góp tiền
bạc, ngày công lao động, hiến đất làm
đường. Huyện ủy Phú Xuyên còn thực
hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo
nguyên tắc người dân phải là chủ thể
được biết, được bàn, tham gia đóng góp
ý kiến và tổ chức thực hiện, giám sát
thi công, trực tiếp thụ hưởng thành quả

Xác định nông nghiệp là đòn bẩy
để xây dựng nông thôn mới, ngay từ
đầu Huyện Phú Xuyên đã tập trung
đẩy mạnh dồn điền đổi thửa, tổng diện
tích dồn điền đổi thửa là 9.060ha, đạt
105,25% so với kế hoạch thành phố
giao. Đã có 2.430ha được chuyển đổi
từ đất trồng lúa kém hiệu quả để hình
thành các vùng chuyên canh sản xuất
tập trung quy mô lớn, cho giá trị kinh
tế cao. Trong đó, 1.506ha chuyển đổi
sang mô hình VAC, nuôi trồng thủy sản
445ha, trồng cây ăn quả 178ha, trồng
rau an toàn 241ha. Sau chuyển đổi, giá
trị sản xuất/1 ha canh tác đạt từ 200230 triệu đồng, có mô hình đạt 400 500 triệu đồng/1 ha.
Tổng giá trị sản xuất nông lâm
thủy sản năm 2017 của Phú Xuyên đạt
1.394,3 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu
người đạt 35,8 triệu đồng/người/năm,
tăng 1,3 lần so với năm 2015. Kết quả
rà soát số hộ nghèo cuối năm 2016 là
4,38%, đến cuối năm 2017 giảm xuống
còn 3,06%. Đến nay, toàn huyện Phú
Xuyên đã có 16/26 xã được công nhận
đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 61.5%).
Nhờ làm tốt công tác quy hoạch, kế
hoạch nhiều vùng sản xuất nông nghiệp
theo hướng hàng hóa được hình thành
trên đồng đất Phú Xuyên, như: trang trại
chăn nuôi ở xã Quang Lãng, Hồng Thái;
rau an toàn Minh Tân, Khai Thái, thủy
sản ở Tri Trung, Chuyên Mỹ, Phú Túc;
vùng trồng lúa chất lượng cao ở các xã
Phượng Dực, Đại Thắng, Tri Trung…Điển
hình như mô hình trồng măng tây của
HTX rau quả Hồng Thái (xã Hồng Thái),
với 2 ha sản xuất theo công nghệ hiện
đại, HTX đang có thu nhập 1,5 tỷ đồng/
ha/năm. Mô hình của HTX đang được
UBND Tp.Hà Nội đặc biệt quan tâm, dự
kiến hỗ trợ mở rộng diện tích lên 120 ha.
Với những kết quả đạt được, Phú
Xuyên đặt mục tiêu phấn đấu đến hết
năm 2018 có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM,
các xã còn lại phấn đấu đạt thêm từ 1 -2
tiêu chí/xã. Mục tiêu phấn đấu đến năm
2020 cơ bản về đích xây dựng nông
thôn mới theo kế hoạch đề ra.
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Thành phố Sông Công nằm
ở phía Nam của tỉnh Thái
Nguyên với tổng diện tích đất
tự nhiên 9.671,41 ha trong
đó có 7.537,8 ha đất sản xuất
nông, lâm nghiệp và thủy sản;
là đầu mối giao thông, giao lưu
phát triển kinh tế xã hội quan
trọng của vùng Đông Bắc Bắc
Bộ. Thực hiện chương trình
Mục tiêu quốc gia xây dựng
Nông thôn mới thành phố
Sông Công đã huy động mọi
nguồn lực xây dựng cơ sở hạ
tầng nông thôn, hỗ trợ người
dân phát triển kinh tế góp
phần thay đổi diện mạo nông
thôn theo hướng đô thị hóa.
Quảng trường Trung tâm hành chính Thành phố Sông Công

THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TỪ NHÂN DÂN

N

ăm 2015, thành phố
Sông Công đã có 4/4
xã, đạt 100% chuẩn
nông thôn mới, các tiêu
chí đều đạt chuẩn theo
quy định, đủ điều kiện
đề nghị các Bộ, Ngành Trung ương thẩm
định trình Thủ Tướng Chính phủ Quyết
định công nhận thành phố hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hồ Ghềnh Chè: Tiềm năng phát triển
thủy sản và Du lịch thuộc xã Bình Sơn

Lắp đặt Trạm biến áp đảm bảo hoàn thành
tiêu chí Điện nông thôn trước năm 2015
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7 năm thực hiện chương trình MTQG
xây dựng Nông thôn mới. Thành phố Sông
Công đã huy động nguồn lực từ nhân dân
đầu tư xây dựng 94 km đường giao thông
đạt chuẩn, 100% số hộ sử dụng điện
thường xuyên, đảm bảo an toàn. 10/10
trường học đạt chuẩn quốc gia, 4/4 xã đều
có trung tâm văn hóa thể thao, trên địa
bàn 4 xã đều có các HTX, tổ hợp tác, mô
hình trồng trọt, chăn nuôi, như: sản xuất
rau - quả, chăn nuôi; sản xuất chè tập
trung; Chăn nuôi thỏ theo mô hình tổ
hợp tác có liên kết bao tiêu sản phẩm...
Từng bước đưa giá trị sản phẩm trên 1
đơn vị diện tích đất nông nghiệp đạt 94
triệu đồng/ ha/ năm. Từ đó, tăng mức thu
nhập cho người dân khoảng 32,6 triệu

đồng/ người/ năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn
6%.
Để đạt được thành tích như ngày hôm
nay, thành phố đã huy động được nguồn
lực xã hội hóa lớn từ doanh nghiệp và
cộng đồng dân cư tham gia chương trình
xây dựng nông thôn mới đạt trên 214, 6
tỷ đồng chiếm 30,21% trong tổng cơ cấu
nguồn lực huy động. Với những kết quả
đạt được tháng 6/ 2018 Thủ tướng chính
phủ đã có quyết định 745 công nhận
thành phố Sông Công hoàn thành nhiệm
vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.
Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng
cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới,
thành phố Sông Công quyết tâm phát
triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu
trên địa bàn các xã, xóm. Đồng thời, triển
khai chương trình xã nông thôn mới kiểu
mẫu tiến tới nhân rộng cũng như phát
triển mô hình đối với các xã còn lại. Xây
dựng xóm Vinh Quang 2 trở thành xóm
nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến
năm 2020 có ít nhất trên 10 xóm của 4
xã đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu và
150 hộ đạt hộ nông thôn mới theo tiêu
chí của tỉnh ./.
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Ngày 05/10/2017, Thủ
tướng Chính phủ ban
hành Quyết định số 1502/
QĐ-TTg công nhận thành
phố Thái Nguyên hoàn
thành nhiệm vụ xây dựng
nông thôn mới năm 2016.
Thành phố Thái Nguyên là
đơn vị cấp huyện đầu tiên
của tỉnh Thái Nguyên hoàn
thành nhiệm vụ xây dựng
nông thôn mới với 8/8 xã
đã đạt 19 tiêu chí xã nông
thôn mới.

T

Mục tiêu xây dựng nông
thôn mới thành phố
Thái Nguyên có kết
cấu hạ tầng kinh tế - xã
hội từng bước hiện đại;
cơ cấu kinh tế và các
hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn
nông nghiệp với phát triển nhanh công
nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông
thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội
nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản
sắc văn hoá dân tộc; môi trường sinh
thái được bảo vệ; an ninh trật tự được
giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần
của người dân ngày càng được nâng cao.
Trong quá trình tổ chức thực hiện
xây dựng nông thôn mới, Thành ủy, Ban
Chỉ đạo, UBND thành phố đã vận dụng
linh hoạt sáng tạo chủ trương chính
sách của cấp trên vào điều kiện thực tế
của thành phố với cơ chế hỗ trợ, khen
thưởng cho các xã có thành tích trong
xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo ra
phong trào thi đua sâu rộng để các xã
phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới,
thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây
dựng nông thôn mới.
Đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên
Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch
UBND thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
Năm 2011 hầu hết 8/8 xã, phường trên
địa bàn thành phố vẫn còn hết sức khó
khăn, chưa có xã nào đạt đầy đủ các
tiêu chí về xây dựng NTM. Thực hiện
sự chỉ đạo của cấp trên, thành phố Thái
Nguyên đã thành lập Ban chỉ đạo thực
hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia
về xây dựng NTM. Theo đó, thành phố
cũng đã xây dựng, tích cực triển khai

Khu dân cư - xã Cao Ngạn

THÀNH PHỐ
THÁI NGUYÊN

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT,
NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI
DÂN LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
thực hiện “Đề án Xây dựng Nông thôn
mới giai đoạn 2011-2015 và đến năm
2020”. Để thực hiện hiệu quả Chương
trình, thành phố Thái Nguyên đặt nhiệm
vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách
của tỉnh, Trung ương về Chương trình
lên hàng đầu để nhân dân đồng thuận
thực hiện.
Với những nỗ lực vượt bậc của
chính quyền và người dân, Thành phố
Thái Nguyên là đơn vị cấp huyện đầu
tiên của tỉnh Thái Nguyên hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với
8/8 xã đã đạt 19 tiêu chí xã nông thôn
mới. Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện
chương trình xây dựng nông thôn mới
trong 06 năm qua của Thành phố Thái
Nguyên là 429,5 tỷ đồng, trong đó,
tổng nguồn ngân sách của trung ương,
địa phương hỗ trợ chiếm khoảng 50%,
còn lại là vốn đóng góp của xã hội và
người dân.
Từ nguồn vốn này, thành phố đã
hoàn thành 60,94 km (100%) đường

trục xã được cứng hóa, bê tông hóa,
nhựa hóa; 65% chiều dài đường nội
đồng; đảm bảo 100% không lầy lội vào
mùa mưa. Mạng lưới giao thông trên địa
bàn thành phố đảm bảo việc đi lại thuận
tiện từ trung tâm thành phố đến tất
cả các xã, phường. Cùng với đó, Thành
phố đã thực hiện việc lồng ghép nguồn
vốn, thành phố đã ưu tiên đầu tư nâng
cấp, sửa chữa, xây dựng mới nhiều công
trình thủy lợi, kênh mương tưới tiêu
phục vụ sản xuất. Tổng chiều dài hệ
thống kênh mương được xây mới, nâng
cấp, sửa chữa kiên cố: 15,847 km; có 26
trạm bơm, 17 hồ và 1 đập. Hiện nay số
km kênh mương của 8/8 xã được cứng
hóa 113,3/155,1 km đạt 73,04%. Gần
100% diện tích đảm bảo phục vụ tưới
tiêu, hệ thống thủy lợi các xã do hợp
tác xã hoặc tổ hợp tác quản lý khai thác
và được bảo vệ; đảm bảo kênh mương,
trạm bơm, hồ đập được vận hành có
hiệu quả, bền vững, phục vụ cho sản
xuất dân sinh góp phần tăng năng suất,
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chất lượng cây trồng, hiệu quả đầu tư,
tạo điều kiện chuyển đổi sản xuất nông
nghiệp làm tăng giá trị sản phẩm nông
nghiệp.
Trong 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí
về xây dựng NTM thì tiêu chí thu nhập
của người dân luôn là tiêu chí thực hiện
khó. Thành phố Thái Nguyên xác định
phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập
cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm,
cốt lõi. Bởi, xây dựng nông thôn mới mà
đời sống của nhân dân không được nâng
cao thì Chương trình không còn ý nghĩa.
Chính vì vậy, Thành phố đã chỉ đạo
các phòng, ban chuyên môn triển khai
các chương trình, dự án đầu tư và hỗ trợ
trong phát triển sản xuất cho các xã
như: hỗ trợ giống gà Mía, gà Đông tảo
(ngân sách nhà nước hỗ trợ 60%, nhân
dân đối ứng 40%); hỗ trợ tôn sao inox,
giàn tưới phun mưa, phân bón, giá giống
cho các hộ dân trồng chè; hỗ trợ mô
hình sản xuất rau trong nhà kính, mô
hình nuôi lợn rừng…Đồng thời, triển khai
nhiều mô hình ứng dụng khoa học và
công nghệ vào sản xuất như: cánh đồng
một giống tại xã Thịnh Đức; mô hình sản
xuất chè an toàn VietGap, UTZ… góp
phần tăng năng suất, chất lượng, nâng
cao thu nhập cho người dân.
Hoạt động của các HTX nông nghiệp
ở thành phố từ sau khi thực hiện Quyết
định 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12
năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát
triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020
cho thấy, mô hình kinh tế hợp tác có
nhiều ưu điểm vượt trội so với làm
ăn riêng lẻ. HTX là đầu mối tiếp nhận
những chuyển giao khoa học, kỹ thuật,
công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất
nông nghiệp. Nhiều mô hình, chương
trình, dự án hỗ trợ phát triển nông
nghiệp của thành phố được triển khai
thông qua HTX. Nhờ đó, nông dân được
tiếp cận, ứng dụng khoa học, kỹ thuật
canh tác mới giúp tăng năng suất, tăng
chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập...
Nông dân được mua giống cây
trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp,
thức ăn chăn nuôi với giá rẻ hơn; đồng
thời có nơi tiêu thụ sản phẩm ổn định
cả về sản lượng và giá bán. Với kỹ thuật
canh tác tiên tiến, sản xuất theo tiêu
chuẩn VietGAP, các HTX nông nghiệp
đang góp phần tích cực trong cung cấp
nguồn lương thực, thực phẩm an toàn
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cho người dân thành phố. Được sự quan
tâm của Chi cục phát triển nông thôn
tỉnh Thái Nguyên nhiều HTX được tham
dự các lớp tập huấn về nâng cao năng
lực quản lý HTX, chuyển giao khoa học
kỹ thuật, các HTX được trực tiếp đi
tham quan, hỏi kinh nghiệm thực tế từ
các HTX trên địa bàn các tỉnh. Ngoài ra
sau khi thành lập các HTX được hỗ trợ
nhiều trang thiết bị, máy móc phục vụ
cho việc sản xuất, tham gia các gian
hàng hội chợ miễn phí nhằm quảng cáo
thương hiệu, thúc đẩy sản xuất và tiêu
thụ sản phẩm như HTX chè Thiên Phú
An, HTX chè Tân Hương,…
Thành phố có 39 làng nghề, chủ yếu
là làng nghề chè truyền thống, tất cả
các làng nghề đã lập phương án bảo vệ
môi trường và được UBND thành phố
xác nhận theo quy định, đồng thời các
làng nghề đã đầu tư xây dựng hệ thống
thu gom và xử lý bao bì hóa chất bảo
vệ thực vật, nước thải theo quy định,
không gây ô nhiễm môi trường.
Nhờ sự chuyển biến rõ nét về
phát triển kinh tế, chất lượng đời sống
của người dân nông thôn cũng không
ngừng được nâng cao. 100% xóm trên
địa bàn các xã đã chủ động xây dựng
các quy ước, thực hiện nếp sống văn
minh, giữ gìn và phát huy thuần phong
mỹ tục, xây dựng môi trường văn hóa
lành mạnh, gắn với việc xây dựng nông
thôn mới, phù hợp với điều kiện của địa
phương, góp phần phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương, tạo niềm tin trong
nhân dân. Đối với lĩnh vực y tế, 100%
các xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, tiếp
tục phối hợp tổ chức tuyên truyền vận
động nhân dân tích cực tham gia các
hình thức BHXH, BHYT để đạt và giữ
vững danh hiệu xã đạt chuẩn quốc gia
về y tế, đến nay tỷ lệ người dân tham
gia bảo hiểm y tế đạt 88%; Tỷ lệ trẻ
em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể
thấp còi (chiều cao theo tuổi) là đạt tỷ
lệ 11,45 %. 8/8 xã có đủ 3 cấp học: Cấp
mầm non, tiểu học, THCS; 8/8 xã có
trường học đạt chuẩn quốc gia ở 3 cấp.
8/8 xã đạt phổ cập giáo dục cấp Trung
học cơ sở. Trên địa bàn thành phố có
100% các xã có quy hoạch nhà văn hóa
và trung tâm thể thao xã, và 100% các
xóm có nhà văn hóa và khu thể thao
xóm được quy hoạch được cấp quyền sử
dụng đất.
Trong 06 năm, xây mới 08 trung

tâm văn hóa thể thao xã, xây mới 14
nhà văn hoá xóm, sửa chữa nâng cấp
111 nhà văn hóa xóm hỗ trợ mua trang
thiết bị văn hóa như âm ly, loa đài, bàn
ghế cho 8 xã. Thành phố cũng tích cực
tuyên truyền, vận động nhân dân thực
hiện phong trào xây dựng đời sống văn
hóa, năm 2016 có 14.383/15.257 gia
đình đạt gia đình văn hóa. Thành phố
đã đầu tư xây dựng mới, cải tạo lưới
điện trung áp, hạ áp và hệ thống công
tơ. Đến nay, công suất sản lượng điện
sử dụng ổn định; 100% số hộ trên toàn
thành phố dùng điện lưới quốc gia.
100% các điểm bưu điện văn hóa xã
được trang bị Internet và máy Fax phục
vụ khách hàng. Hệ thống Internet được
phủ sóng trên toàn địa bàn các xã.
Xác định Xây dựng nông thôn mới
để nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần cho người dân, Thành phố đặt mục
tiêu từ nay đến năm 2020 sẽ xây dựng
ít nhất 2/8 xã đạt “xã nông thôn mới
kiểu mẫu” và 10 xóm đạt “xóm kiểu
mẫu”; thu nhập bình quân đầu người đạt
45 triệu đồng/người/năm (hiện nay mức
thu nhập bình quân đầu người của 8/8
xã đạt trên 32 triệu đồng/ người/ năm);
giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 2%
và nâng giá trị sản phẩm/ha đất trồng
trọt đạt bình quân 135 triệu đồng/ha/
năm.
Được biết vừa qua, thành phố Thái
Nguyên đã được Thường vụ Quốc hội
thông qua mở rộng thêm 5 đơn vị
hành chính cấp xã (gồm xã Sơn Cẩm
thuộc huyện Phú Lương; xã Linh Sơn,
xã Huống Thượng, thị trấn Chùa Hang
thuộc huyện Đồng Hỷ; xã Đồng Liên
thuộc huyện Phú Bình). Những xã này
đều được công nhận là nông thôn mới
và sắp tới đây lãnh đạo thành phố sẽ
chú trọng đầu tư nhiều hơn đến thế
mạnh từng xã nhằm đẩy nhanh quá
trình đô thị hóa, nâng cao đời sống của
người dân.
Với sự quyết tâm, đoàn kết và
tích cực tham gia của cả chính quyền
và người dân, chắc chắn Thành phố
Thái Nguyên sẽ duy trì và nâng cao
những kết quả đã đạt được, xây dựng
địa phương ngày càng phát triển, giàu
mạnh… xứng đáng là vị trí “đầu tàu” của
khu vực trong việc thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng
Nông thôn mới.
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ĐỘI NỮ DÂN PHÒNG XÃ XUÂN PHÚ, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

VÌ SỰ BÌNH YÊN THÔN XÓM

X

uất phát từ tình hình của
địa phương và mong muốn
tham gia đóng góp vào
phong trào “Toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân cư. Vào ngày
6/10/2011, Hội LHPN xã Xuân Phú đã
phối hợp cùng Công an xã thành lập
mô hình “Đội nữ dân phòng vùng đồng
bào dân tộc”. Nhớ lại những ngày đầu
khi mới thành lập mô hình, chị Trương
Thị Ngọc Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN xã
Xuân Phú chia sẻ: “Đội có 15 thành
viên trong đó có 11 chị là người dân
tộc Chơ ro, các chị rất nhiệt tình tham
gia các hoạt động của Đội với mong
muốn đóng góp một phần công sức
nhỏ bé của mình vào công tác đấu
tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ
nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội ở địa phương”.
Mô hình đã góp phần thực hiện hiệu
quả Nghị quyết liên tịch 01 giữa Hội
Phụ nữ và Công an về “Quản lý, giáo
dục người thân trong gia đình không
vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”
và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình
5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng
nông thôn mới tại địa phương.
Qua 8 năm hoạt động, Đội đã phối
hợp lực lượng Công an xã tuần tra sau
20 giờ đêm trên 50 lượt, duy trì phân
công trực thường xuyên hàng đêm
từ 4 - 5 chị; cung cấp cho Công an xã
trên 300 nguồn tin có giá trị; tham gia
giải tỏa hành lang đường bộ tại 2 chợ
Bình Xuân và Bình Hòa được 42 lượt;
phối hợp tham gia bảo vệ hiện trường
52 vụ va chạm giao thông, đưa nạn
nhân đi bệnh viện cấp cứu; cảm hóa,
giáo dục trên 20 vụ thanh thiếu niên
trong độ tuổi đánh nhau, đi xe gây rối
trật tự trong xóm ấp; tham gia xử lý
15 vụ mâu thuẩn gia đình, uống rượu

Đội nữ dân phòng chuẩn bị phát quà trung thu cho trẻ em nghèo.

Xã Xuân Phú nằm ở phía Tây của huyện Xuân Lộc,
tỉnh Đồng Nai. Là xã có vị trí địa lý khá thuận lợi,
có đông dân và có đông đồng bào các dân tộc (12
dân tộc). Đa số là dân di cư từ mọi miền đất nước
về đây sinh sống và lập nghiệp, người dân chủ yếu
sống bằng nghề nông. Trình độ dân trí không đồng
đều, có 2/5 ấp đa số là đồng bào dân tộc sinh sống,
trong đó đặc biệt là ấp Bình Hòa có trên 814 hộ
đồng bào dân tộc Chơ ro sống tập trung, với trên
4.436 nhân khẩu chiếm 27% dân số toàn xã.
quậy phá và có hành vi bạo lực gia
đình, giáo dục, vận động gia đình cam
kết quản lý giáo dục con em không
để tái phạm, cung cấp nguồn tin cho
công an xã và phối hợp giải tán các
điểm có khả năng tổ chức đá gà, đánh
bạc, giới thiệu việc làm và tổ chức cho
các thanh niên có dấu hiệu vi phạm
pháp luật học nghề. Phối hợp giúp đỡ
một bà cụ, một bé gái đi lạc lúc 23
giờ đêm đưa vào chăm sóc tại trạm y
tế xã và cùng công an xã đưa bà cụ
về lại gia đình tại xã Suối Cát và xã
Bảo Hòa. Tham gia giữ trật tự các dịp

Lễ giáng sinh tại 03 điểm nhà thờ tổ
chức Lễ; tham gia trực chiến 24/24,
tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật
tự trong dịp tết Nguyên Đán giữ gìn
an ninh trật tự trước, trong và sau
Tết trên địa bàn xã.
Ngoài ra, Đội cũng rất tích cực
tham gia các hoạt động do Hội LHPN
xã phát động, nhất là các hoạt động
nhân đạo từ thiện giúp đỡ cho các
gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các
em học sinh nghèo hiếu học. Các chị
đã cùng Hội LHPN xã vận động xây
dựng 06 Mái ấm tình thương tặng
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Đội Nữ Dân phòng tham gia công tác dân vận

cho 06 chị người dân tộc khó khăn
về nhà ở và tặng quà cho gia đình
số tiền 327.000.000 đồng. Vận
động trao 284 suất học bổng số tiền
163.000.000 đồng, tặng 1.250 suất
học đường, 09 chiếc xe đạp cho các
em học sinh nghèo học giỏi số tiền
168.000.000 đồng; thăm hỏi và
tặng 2.830 phần quà các gia đình
chính sách, người già neo đơn, phụ
nữ nghèo tổng số tiền 888.500.000
đồng; Tham gia “Bữa cơm vì bệnh
nhân nghèo” phát trên 18.000 phần
cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo
tại Bệnh viện đa khoa huyện Xuân
Lộc và làng dân tộc Chơ ro số tiền
trên 360.000.000 đồng. Xây dựng
01 tủ bánh mì dành cho người nghèo
mỗi tháng phát 4 lần mỗi lần 300 ổ;
tặng 24 chiếc xe lăn, xe lắc cho người
khuyết tật trên 70 triệu đồng; 150
thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo.
Vận động tặng 41 con dê cho 40 hộ
gia đình nghèo khó khăn trị giá 287
triệu đồng. Vận động xây 01 cây cầu
bắc qua suối Gia Liêu dài hơn 15m với
tổng kinh phí 280 triệu đồng. Hàng
năm, tổ chức vui Tết Trung thu cho
trẻ em nghèo tặng trên 8.000 phần
quà số tiền 400 triệu đồng. Phối hợp
làm công tác dân vận làm đường giao
thông nông thôn tại ấp Bình Tiến và
đường số 12 ấp Bình Hòa.
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Qua 8 năm hoạt động, Đội đã phối hợp lực lượng Công
an xã tuần tra sau 20 giờ đêm trên 50 lượt, duy trì phân
công trực thường xuyên hàng đêm từ 4 - 5 chị; cung cấp
cho Công an xã trên 300 nguồn tin có giá trị; tham gia giải
tỏa hành lang đường bộ tại 2 chợ Bình Xuân và Bình Hòa
được 42 lượt; phối hợp tham gia bảo vệ hiện trường 52 vụ
va chạm giao thông, đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu;
cảm hóa, giáo dục trên 20 vụ thanh thiếu niên trong độ
tuổi đánh nhau, đi xe gây rối trật tự trong xóm ấp; tham
gia xử lý 15 vụ mâu thuẩn gia đình, uống rượu quậy phá
và có hành vi bạo lực gia đình, giáo dục, vận động gia đình
cam kết quản lý giáo dục con em không để tái phạm, cung
cấp nguồn tin cho công an xã và phối hợp giải tán các điểm
có khả năng tổ chức đá gà, đánh bạc, giới thiệu việc làm
và tổ chức cho các thanh niên có dấu hiệu vi phạm pháp
luật học nghề. Phối hợp giúp đỡ một bà cụ, một bé gái
đi lạc lúc 23 giờ đêm đưa vào chăm sóc tại trạm y tế xã
và cùng công an xã đưa bà cụ về lại gia đình tại xã Suối
Cát và xã Bảo Hòa. Tham gia giữ trật tự các dịp Lễ giáng
sinh tại 03 điểm nhà thờ tổ chức Lễ; tham gia trực chiến
24/24, tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong dịp
tết Nguyên Đán giữ gìn an ninh trật tự trước, trong và sau
Tết trên địa bàn xã.
Không thể kể hết những việc làm
ý nghĩa và thầm lặng mà Đội nữ dân
phòng vùng đồng bào dân tộc xã
Xuân Phú đã thực hiện trong suốt 8
năm qua. Hàng đêm, các chị vẫn lặng
lẽ đồng hành cùng nhau trên những
tuyến đường tuần tra, giữ gìn sự bình
yên cho thôn xóm. Nói về những kết
quả đạt được, các chị luôn khẳng định:

“Chính nhờ sự quan tâm của các cấp
lãnh đạo về điều kiện vật chất và kinh
phí hoạt động cho đội, sự phối hợp
chặt chẽ sâu sát của Hội LHPN xã và
sự nhiệt tình tham gia của các thành
viên trong Đội với tinh thần đoàn kết
và đầy trách nhiệm là yếu tố thúc
đẩy hoạt động của Đội trong thời gian
qua”.
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NHÂN RỘNG MÔ HÌNH

“NHÓM LIÊN GIA TỰ QUẢN”
TẠI TỈNH SƠN LA

S

ơn La là tỉnh miền núi, biên
giới nằm ở phía Tây Bắc của
Tổ quốc, với 250 km đường
biên giới giáp với tỉnh Hủa

Phăn và Luông Pha Băng, nước Cộng
hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Từ trước
năm 2006, tình hình ma túy trên địa
bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Để giải
quyết tình hình trên, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh Sơn La đã ban hành Kết
luận số 03-KL/TU, ngày 7/1/2006
và Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày
8/4/2008 về tăng cường công tác
phòng, chống ma túy giai đoạn 2006
- 2010 với tư tưởng chỉ đạo tập trung,
thống nhất, toàn dân, toàn diện, kiên
trì phòng, chống ma túy và phương
châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm tra” đặt ra yêu cầu cần phải bám
sát và duy trì thường xuyên, hoạt
động của các mô hình trong phong
trào Toàn dân bảo vệ ANTQ mang
tính tự giác rất cao của các tầng lớp
nhân dân. Hiện nay trên địa bàn tỉnh
đang duy trì triển khai thực hiện hiệu
quả 28 mô hình phong trào Toàn dân
bảo vệ ANTQ, mỗi loại mô hình và
cách thức hoạt động linh hoạt theo
tình hình địa bàn.

Hiện nay trên địa bàn
tỉnh Sơn La đang duy
trì triển khai thực hiện
hiệu quả 28 mô hình
phong trào Toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc
(ANTQ), mỗi loại mô
hình và cách thức hoạt
động linh hoạt theo
tình hình địa bàn.
xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; một số mô hình
đã phát huy được sức mạnh tổng hợp
trong phong trào Toàn dân bảo vệ
ANTQ, trong đó mô hình “Nhóm liên
gia tự quản” là một điển hình trong
công tác phòng, chống tội phạm,
phòng, chống ma tuý là một loại hình
phát huy tác dụng khá toàn diện và
là điểm nhấn trong phong trào Toàn
dân bảo vệ ANTQ.
Qua nghiên cứu mô hình “Nhóm
liên gia tự quản” tại 02 địa bàn xã
Mường Lang, huyện Phù Yên và xã
Chiềng Cang, huyện Sông Mã, từ khi
nhóm liên gia tự quản được thành lập

rộng nhưng đã phát huy tác dụng
ở một số địa phương và dần khẳng
định đây là 01 mô hình tự quản cần
được nghiên cứu, nhân rộng nhất là ở
những địa bàn thị trấn, thị tứ, tổ dân
phố và các thôn, bản có dân cư sống
tập trung, quần tụ. Mô hình “Nhóm
liên gia tự quản” không chỉ góp phần
tích cực trên lĩnh vực an ninh, trật
tự (ANTT), còn mang tính nhân văn,
chính từ phong trào này đã khơi dậy
tình cảm, đạo đức trong đời sống xã
hội của nhân dân, các hộ dân trong
nhóm gắn bó với nhau hơn, tích cực
tham gia vệ sinh môi trường, giúp
đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói
giảm nghèo, khuyến học, xây dựng
nông thôn mới, văn hóa thể thao...
Với tính chất như vậy có thể nói, mô
hình “Nhóm liên gia tự quản” phù hợp
với biện pháp xây dựng phong trào
Toàn dân bảo vệ ANTQ, phù hợp với
nguyện vọng của nhân dân trong việc
“Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, đặc
biệt là trong công tác phòng, chống
tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội; là
mô hình dễ làm của nhân dân tham
gia vào công tác bảo vệ ANTT và
hoạt động có tính chất xã hội ở cộng
đồng dân cư.

Địa phương đã quan tâm, chú

đã có sự phối hợp chặt chẽ khi giải

trọng nhân rộng những mô hình

quyết vụ việc, từ khi hoạt động đến

Năm 2007, rút kinh nghiệm bước

điển hình tiên tiến, có chất lượng cao

nay, xã không có vụ việc phức tạp

đầu từ việc xây dựng mô hình nhóm

trong đấu tranh phòng, chống tội

xảy ra, không có đối tượng hình sự,

liên gia tự quản Công an tỉnh Sơn La

phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần

không có người nghiện ma tuý. Mô

đã tổ chức đi nghiên cứu, học tập các

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an

hình “Nhóm liên gia tự quản” tuy chưa

mô hình tự quản ở một số tỉnh bạn,

ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn

được triển khai xây dựng trên diện

để có kinh nghiệm trong chỉ đạo nhân
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rộng xây dựng “Nhóm liên gia tự
quản” trên phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức
triển khai thí điểm tại 04 địa bàn đại
diện: Địa bàn đô thị; địa bàn phức tạp
về ANTT, ma túy ở biên giới; địa bàn
điểm nóng về tội phạm, tệ nạn ma túy
ở trong nội địa; địa bàn thi công Công
trình thủy điện Sơn La.
Với sự đồng thuận và ủng hộ rất
cao của nhân dân, 440 “Nhóm liên gia
tự quản” về ANTT đã được thành lập
với hơn 6.853 hộ dân tham gia (đạt
100%). Mỗi nhóm ở địa bàn đô thị,
khu tập trung đông dân cư có từ 10
đến 20 hộ dân; địa bàn nông thôn
(bản) từ 6 đến 15 hộ dân để đảm bảo
thực hiện tốt nhất nhiệm vụ quản lý
địa bàn. Cơ cấu nhóm gồm 01 nhóm
trưởng, 01 hoặc 02 nhóm phó. Công
an tỉnh đã trang bị bước đầu cho các
nhóm như sổ ghi chép, bút viết, đèn
pin... để các nhóm hoạt động. Kết quả
sau 09 tháng hoạt động, các “Nhóm
liên gia tự quản” đã giúp lực lượng
chức năng điều tra giải quyết 155 vụ
việc, chủ động giải quyết tại nhóm
159 vụ việc, vận động được 92 người
nghiện tự cai nghiện ma túy tại cộng
đồng... tình hình hoạt động của các
loại tội phạm và vi phạm pháp luật tại
khu dân cư đã giảm đáng kể; mối quan
hệ trong cộng đồng dân cư được gắn
kết hơn.
Đến nay, toàn tỉnh đang duy trì
hoạt động 17.536 nhóm ở 100%
khu dân cư của tỉnh. Trong gần 10
năm hoạt động, các “Nhóm liên gia tự
quản” đã cung cấp cho lực lượng chức
năng trên 25.000 phiếu tố giác, phát
giác tội phạm; 5.759 nguồn tin của
nhân dân cung cấp có nội dung liên
quan đến hoạt động của tội phạm,
trong đó có rất nhiều nguồn tin có
giá trị đã giúp lực lượng Công an từ
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Đến nay, toàn tỉnh đang duy trì hoạt động 17.536
nhóm ở 100% khu dân cư của tỉnh. Trong gần 10 năm
hoạt động, các “Nhóm liên gia tự quản” đã cung cấp cho
lực lượng chức năng trên 25.000 phiếu tố giác, phát giác
tội phạm; 5.759 nguồn tin của nhân dân cung cấp có nội
dung liên quan đến hoạt động của tội phạm, trong đó có
rất nhiều nguồn tin có giá trị đã giúp lực lượng Công an
từ tỉnh đến huyện, lực lượng Công an xã phát hiện, đấu
tranh, giải quyết, xử lý 2.347 vụ, 2.850 đối tượng phạm
pháp hình sự, tội phạm ma túy, thu hồi tài sản cho Nhà
nước và nhân dân trị giá trên 4,3 tỷ đồng; các nhóm chủ
động giải quyết 2.790 vụ việc ngay từ cơ sở, vận động
được 956 người nghiện tự cai nghiện tại cộng đồng; tổ
chức quản lý, giáo dục, vận động cai nghiện ma tuý tập
trung cho trên 1.500 người; trực tiếp quản lý, theo dõi,
giúp đỡ 4.026 người sau khi cai nghiện ma túy tái hòa
nhập cộng đồng, trong đó có 2.894 người đã tiến bộ,
không có biểu hiện tái nghiện…
tỉnh đến huyện, lực lượng Công an xã
phát hiện, đấu tranh, giải quyết, xử lý
2.347 vụ, 2.850 đối tượng phạm pháp
hình sự, tội phạm ma túy, thu hồi tài
sản cho Nhà nước và nhân dân trị giá
trên 4,3 tỷ đồng; các nhóm chủ động
giải quyết 2.790 vụ việc ngay từ cơ
sở, vận động được 956 người nghiện
tự cai nghiện tại cộng đồng; tổ chức
quản lý, giáo dục, vận động cai nghiện
ma tuý tập trung cho trên 1.500
người; trực tiếp quản lý, theo dõi, giúp
đỡ 4.026 người sau khi cai nghiện ma
túy tái hòa nhập cộng đồng, trong đó
có 2.894 người đã tiến bộ, không có
biểu hiện tái nghiện…Hoạt động của
mô hình này đã góp phần quan trọng
trong việc chuyển hóa và đưa ra khỏi
danh sách 35/76 địa bàn trọng điểm,
phức tạp về ANTT.
Từ thực tiễn công tác xây dựng,
nhân rộng mô hình “Nhóm liên gia tự

quản” về ANTT, Công an tỉnh Sơn La
rút ra một số kinh nghiệm trong công
tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực
hiện để duy trì và phát huy hiệu quả
của các mô hình này trong công tác
giữ gìn ANTT ở cơ sở. Đó là việc lựa
chọn mô hình phù hợp, có lựa chọn
đúng mới có phương pháp, cách làm
đúng, công tác tham mưu với cấp ủy,
chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện mới đạt kết quả cao. Sau khi lựa
chọn mô hình phù hợp với tình hình,
đặc điểm địa bàn, cần có chủ trương
của cấp uỷ, chính quyền để nhận
được sự đồng thuận và ủng hộ, hỗ trợ
về kinh phí, phương tiện, chỉ đạo thực
hiện. Thông qua triển khai thí điểm để
đánh giá trên thực tế từ đó đánh giá,
rút kinh nghiệm về sự phù hợp của
mô hình và những thuận lợi, khó khăn,
vướng mắc trong quá trình xây dựng,
để thường xuyên sửa đổi, bổ sung
cho phù hợp với tình hình thực tế...
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HỘI NÔNG DÂN BẮC NINH
TÍCH CỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Những con đường bê
tông, những cây cầu
kiên cố chạy dài khắp liên
thôn xã, những ngôi nhà
khang trang mọc lên san
sát đã tạo diện mạo mới cho
nông thôn Bắc Ninh... Đó là
kết quả của sự chung sức,
chung lòng của Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân
trong suốt chặng đường
hơn 7 năm qua. Phong trào
xây dựng nông thôn mới đã
và đang được nhân rộng
trong toàn tỉnh bởi hiệu
quả và tính ưu việt của nó.

L

chương trình đến đông đảo cán bộ,
hội viên, nông dân. Từ đó góp phần
làm chuyển biến nhận thức, tư duy và
hành động của mỗi hội viên, nông dân
về trách nhiệm của mình đối với việc
tham gia xây dựng NTM ở địa phương.

Xác định một trong những yếu tố
quyết định tới thành công của chương
trình xây dựng nông thôn mới là sự
đồng thuận từ phía người dân nên
ngay từ khi chương trình được phát
động, các cấp Hội Nông dân trong
tỉnh đã thúc đẩy mạnh công tác tuyên
truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung

Nhờ vậy, Hội đã vận động được
đông đảo nông dân đồng sức đồng
lòng tham gia xây dựng kết cấu hạ
tầng, bảo vệ môi trường nông thôn
và cuộc vận động “Toàn kết đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”... Được biết, Hội Nông dân cơ
sở tại 97 xã tiến hành xây dựng nông
thôn mới trên địa bàn tỉnh đã tích cực
tham gia đóng góp ý kiến xây dựng
quy hoạch của địa phương. Trong quá
trình triển khai xây dựng nông thôn
mới, Hội Nông dân cơ sở đã cử cán bộ
trực tiếp tham gia Ban Giám sát đầu tư

à tổ chức Hội giữ vai
trò nòng cốt trong
phát triển kinh tế nông
nghiệp nông thôn,
những năm qua, Hội
Nông dân tỉnh Bắc Giang luôn làm tốt
chức năng là cầu nối các hoạt động
liên kết "bốn nhà”, tăng cường tập
huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật
(KHKT), tổ chức học nghề, tham gia
xây dựng nông thôn mới (XDNTM)…
nâng cao đời sống cho hội viên.

Mô hình trông cây ăn quả góp phần giải quyết việc làm,
nâng cao đời sống của hội viên, nông dân

cộng đồng giám sát việc thực hiện quy
hoạch ở các địa phương. Đặc biệt, để
phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức
Hội trong xây dựng nông thôn mới, từ
năm 2016, Hội Nông dân tỉnh đã tổ
chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký
nội dung, việc làm cụ thể tham gia xây
dựng nông thôn mới với Hội Nông dân
các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể:
hàng năm, mỗi đơn vị HND cấp huyện
đăng ký đảm nhận 2-3 nội dung, việc
làm cụ thể trong xây dựng NTM. Tiêu
biểu như: mô hình nông dân tham gai
BHXH, BHYT, bảo vệ môi trường, xây
dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá
trị, tuyến đường nông dân tự quản,
đảm bảo an toàn giao thông, nông dân
tham gia đảm bảo an ninh trật tự; hỗ
trợ hội viên, nông dân nghèo... Phát
động Hội Nông dân mỗi huyện, thị xã,
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thành phố quyên góp kinh phí mua
tặng bò sinh sản hoặc xây dựng nhà
“Tình nghĩa nông dân” cho các hộ hội
viên nghèo. Tính đến tháng 6/2018,
cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh đã
ủng hộ kinh phí khởi công xây dựng
6 ngôi nhà “Tình nghĩa nông dân” và
trao tặng 48 con bò sinh sản cho 54
hộ hội viên nông dân nghèo có hoàn
cảnh khó khăn trị giá trên 1 tỷ đồng.
Trong cuộc vận động “Toàn kết
đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh”, bảo vệ môi trường
nông thôn, Ban Thường vụ Hội Nông
dân tỉnh chủ động tham mưu, trình
UBND tỉnh ban hành kế hoạch, tiến
hành chuẩn bị các điều kiện và tổ chức
thành công Lễ phát động “Tết trồng
cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu
Tuất năm 2018 tại Lăng Kinh Dương
Vương, huyện Thuận Thành. Đồng
thời chỉ đạo Hội Nông dân các huyện,
thị xã, thành phố đồng loạt triển khai
Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết
trồng cây” xuân năm 2018 - công
trình “Hàng cây nông dân” chào mừng
Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm vụ
2018 - 20123. Kết quả nông dân toàn
tỉnh đã trồng được trên 60 nghìn cây
xanh, góp phần huy động sự tham gia
tích cực của hội viên, nông dân trong
công tác bảo vệ môi trường, ứng phó
với biến đổi khí hậu.
Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
nâng cao nhận thức cho hội viên, nông
dân trong bảo vệ môi trường nông
thôn. và đã xây dựng được 408 mô
hình bảo vệ môi trường nông thôn.
Phối hợp với Trung tâm Môi trường
nông thôn - Trung ương Hội triển khai
mô hình điểm “Hệ thống thoát nước
thải gắn với bảo vệ môi trường nông
thôn”; thành lập Câu lạc bộ Nông dân
với công tác bảo vệ môi trường, tổ
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Trong cuộc vận động “Toàn kết đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”, bảo vệ môi trường
nông thôn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chủ động
tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch, tiến
hành chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công Lễ
phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân
Mậu Tuất năm 2018 tại Lăng Kinh Dương Vương, huyện
Thuận Thành. Đồng thời chỉ đạo Hội Nông dân các huyện,
thị xã, thành phố đồng loạt triển khai Kế hoạch tổ chức
Lễ phát động “Tết trồng cây” xuân năm 2018 - công trình
“Hàng cây nông dân” chào mừng Đại hội Hội Nông dân
các cấp nhiệm vụ 2018 - 20123. Kết quả nông dân toàn
tỉnh đã trồng được trên 60 nghìn cây xanh, góp phần huy
động sự tham gia tích cực của hội viên, nông dân trong
công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
chức tập huấn kiến thức và kỹ năng
truyền thông về thu gom, phân loại
xử lý rác thải cho cán bộ Hội các cấp...
Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả
tiêu chí về môi trường trong xây dựng
nông thôn mới.
Bên cạnh cuộc vận động “Toàn kết
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh”, Hội Nông dân tỉnh Bắc
Ninh còn thực hiện cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam”, Quỹ vì người nghèo như:
phối hợp với các công ty triển khai
chương trình “Đưa một số mặt hàng
đạt quy chuẩn chất lượng về bán bình
ổn giá tại khu vực nông thôn”; phối
hợp với Trung tâm hỗ trợ nông dân,
nông thôn - Trung ương Hội Nông dân
Việt Nam và Công ty CP Rồng Vàng Global milk Việt Nam triển khai chương
trình “Hỗ trợ nông dân sử dụng sản
phẩm sữa”; kết quả đã cung ứng có trợ
giá trên 10.000 hộp sữa cho hội viên
nông dân; tham gia hội chợ “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do
Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
tỉnh và các ngành tổ chức...
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần
Đăng Sâm cho biết: Xây dựng nông
thôn mới là chủ trương đúng đắn của
Đảng và Nhà nước, cần sự chung sức
của toàn xã hội. Phát huy những kinh
nghiệm xây dựng nông thôn mới từ
trước đây, năm 2018 Hội nông dân
tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát động
và ký kết giao ước thi đua xây dựng
NTM với HND các huyện, thị xã, thành
phố, góp phần cùng với Đảng bộ, chính
quyền các cấp phấn đấu đến hết năm
2018 toàn tỉnh có 85 xã và 4 đơn vị
cấp huyện được công nhận đạt chuẩn
NTM.
Với sự chỉ đạo sát sao của HND
các cấp và sự vào cuộc của đông đảo
cán bộ, hội viên nông dân, tin rằng
phong trào nông dân xây dựng NTM
thời gian tới tiếp tục đạt được những
kết quả vững chắc hơn nữa, góp phần
khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức
Hội trong tiến trình hiện đại hóa nông
nghiệp, nông thôn.
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HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ” các thế hệ cựu chiến binh huyện Chơn Thành
đã tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận
động ở địa phương. Đặc biệt với uy tín và sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân Hội Cựu chiến binh đã có những đóng góp quan trọng, hiệu quả để từng bước
hoàn thành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/05/2017 của UBND huyện Chơn Thành
về việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới
giai đoạn 2016 - 2020.

N

hững năm vừa qua
dưới sự lãnh đạo của
Thường trực Huyện
ủy, sự quản lý điều
hành của UBND, sự
phối hợp giúp đỡ của
MTTQ - các đoàn thể. Hội Cựu chiến
binh huyện không những hoàn thành
tốt nhiệm vụ của mình và xây dựng Hội
TSVM về mọi mặt mà còn là lực lượng
nòng cốt trong tuyên truyền vận động
cán bộ, hội viên, gia đình và nhân dân
nâng cao nhận thực trách nhiệm. Thấy
được ý nghĩa của việc xây dựng nông
thôn mới tham gia tích cực phong trào
“Hiến kế, hiến công, hiến đất, hiến tiền”
góp phần thực hiện thắng lợi 19 tiêu chí
xây dựng Nông thôn mới.
Về tiêu chí giao thông, hội CCB tham
gia làm mới, tu sửa, nâng cấp hơn 64km
đường nông thôn, hiến 3.500m2 đất,
tham gia 683 ngày công, đóng góp hơn
1.656.000.000 đồng, ngoài ra Hội còn
đăngký 22 đoạn đường do CCB tự quản
với phâm châm sáng, xanh, sạch, đẹp.
Hội đã vận động hội viên và quần chúng
nhân dân dựng 620 cột cờ tổ quốc thống
nhất về quy cách, kích thước. Thực hiện
tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn
hoa, Hội đã phối hợp sửa chữa làm mới
nhiều nhà văn hóa KDC, đóng góp tiền
mua sắm bàn ghế, xây dựng đài tưởng
niệm các anh hùng liệt sỹ hàng chục
triệu đồng.
Trong thực hiện tiêu chí nhà ở, với

phòng trào “Nhà tình đồng đội” Hội đã
tích cực vận động hội viện đóng góp hỗ
trợ xây nhà tình đồng đội, những năm
vừa qua Hội đã xây dựng được trên 30
căn trị giá 450 triệu đồng. Riêng 3 năm
gần đây Hội đã khảo sát phối hợp hỗ trợ
xây mới 5 căn nhà tình thương, nhà tình
đồng đội, đóng góp trên 60 triệu đồng,
đến nay 100% hội viên CCB đều có nhà
kiên cố, bán kiên cố.
Về tiêu chí hộ nghèo, Hội đã tích
cực chủ động đẩy mạnh phòng trào giúp
nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế với
giải pháp xây dựng quỹ vốn cho hội viên
vau để sản xuất kinh doanh, hỗ trợ trả
chậm cây, con giống, phân bón…trị giá
hàng tỷ đồng. 3 năm qua hộ đã xóa được
04 hộ nghèo, 03 hộ cận nghèo hiện nay
Hội chỉ còn 02 hộ nghèo và 02 hộ cận
nghèo đạt tỉ lệ 0,1%.
Trong tổ chức sản xuất, hiện nay
toàn huyện có 10 hợp tác xã sản xuất
nông nghiệp và dịch vụ, có 04 hợp tác xã
do hội viên CCB làm giám đốc và thành
viên hội động quản trị, bước đầu mới
thành lập nhưng các hợp tác xã đã từng
bước hoàn thiện và hoạt động hiệu quả.
Tiêu chí ý tế, hiện nay cơ bản hội
viên CCB đều có chế độ bảo hiểm y tế,
riêng số hội viên không được hưởng chế
độ bảo hiểm theo quy định, Hội đã tập
trung vận động hội viên mua bảo hiểm y
tế tự nguyện đạt trên 85%.
Thực hiện tiêu chí môi trường và an
toàn thực phẩm, đến nay 100% hộ gia

đình hội viện CCB đều sử dụng nước sạch
và nước hợp vệ sinh theo quy định, hệ
thống nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Các
trang trại chăn nuôi của hội viên CCB
đều bảo đảm vệ sinh môi trường. Những
năm vừa qua Hội đã phát động hội viên
thu gom xử lý rác thải bảo đảm môi
trường xanh, sạch, đẹp. Hội đã vận động
đào hàng ngàn hố chôn lấp rác, xây hơn
400 lò đốt rác gia đình, góp phần bảo vệ
môi trường, giảm thiểu ô nhiễm và ứng
phó với biến đổi khí hậu.
Với tiêu chí an ninh quốc phòng, Hội
CCB Huyện luôn gương mẫu, tích cực
trong các hoạt động phối hợp với cơ
quan quân sự và công an làm tốt công
tác tuyên truyền, thực hiện tốt mô hình
“Chi hội 3 không” phát huy vai trò của
149 hội viên trong tổ an ninh tự quản
với 57 hội viên thuộc các tổ hòa giải.
Tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở các
khu dân cư. 100% cán bộ hội viên CCB
không tham gia khiếu kiện đông người,
không vi phạm pháp luật và các tệ nạn
xã hội.
Phát huy thế mạnh của một đoàn
thể chính trị xã hội gương mẫu, có uy
tín được quần chúng nhân dân tin tưởng.
Hội CCB huyện Chơn Thành đã tích cực
cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân từng bước hoàn thành kế hoạch
xây dựng Nông thôn mới của Huyện giai
đoạn 2016 -2020 góp phần xây dựng
quê hương Chơn Thành ngày càng văn
minh, giàu đẹp.
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ĐẮK NÔNG:

Phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở hội
và thành viên Hội nông dân

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
THÀNH VIỆC HỘI NÔNG DÂN TỈNH
ĐẮK NÔNG TÍCH CỰC THAM GIA PHÁT
TRIỂN SẢN XUẤT
Mục tiêu về xây dựng nông thôn
mới là nhằm nâng cao đời sống vật chất
và tinh thần cho người dân; có kết cấu
hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu
kinh tế và các hình thức tổ chức sản
xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp
với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển
nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn
dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản
sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh
thái được bảo vệ; quốc phòng và an
ninh, trật tự được giữ vững. Với mục
tiêu đó sau hơn 7 năm triển khai thực
hiện Chương trình thì tỉnh Đắk Nông đã
có 10/61 xã được công nhận đạt chuẩn
nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt
11,97 tiêu chí/xã và không còn xã nào
đạt dưới 5 tiêu chí. Xây dựng nông thôn

Hội nông dân là tổ chức
chính trị - xã hội của giai
cấp nông dân có vai trò
quan trọng trong việc tổ
chức vận động hội viên,
nông dân tích cực tham
gia hưởng ứng thực hiện
hiệu quả Chương trình
mục tiêu quốc gia về xây
dựng nông thôn mới trên
địa bàn tỉnh.
mới đã thực sự trở thành phong trào
mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn tỉnh,
được cả hệ thống chính trị và đông đảo
nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham
gia.
Đạt được những kết quả trên thì
Hội nông dân tỉnh có vai trò quan
trọng trong việc tổ chức vận động hội

viên, nông dân tích cực tham gia hưởng
ứng, đóng góp tiền bạc, ngày công lao
động, hiến đất đai, hoa màu,…để thực
hiện Chương trình. Với vai trò, vị trí như
vậy, sau gần 8 năm triển khai thực hiện
Chương trình xây dựng nông thôn mới
thì Hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã
tuyên truyền, vận động các hội viên,
nông dân tham gia thực hiện Chương
trình và đã đạt được những kết quả:
Về công tác tuyên truyền: Trong
những năm qua các cấp Hội trong tỉnh
không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động hội viên nông dân các
dân tộc trong tỉnh cùng chung sức xây
dựng nông thôn mới. Thông qua các
kênh, các hoạt động khác nhau; bằng
những hình thức thích hợp, hiệu quả,
trong thời gian qua, các cấp Hội đã tổ
chức được 18.370 buổi tuyên truyền,
cho 1.194.030 lượt hội viên tham gia

Thành việc Hội nông dân tỉnh Đắk Nông tích cực tham gia phát triển sản xuất
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học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước nói chung và các chuyên đề về
xây dựng nông thôn mới nói riêng. Bên
cạnh đó, Hội Nông dân các cấp trong
tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành
chức năng mở được 3920 lớp tập huấn
cho 213.280 lượt hội viên, nông dân về
kiến thức khoa học kỹ thuật; tổ chức
744 cuộc hội thảo đầu bờ, đầu chuồng
cho 40.920 lượt hội viên, nông dân về
chuyển giao các loại cây, con giống mới,
từ đó đã góp phần nâng cao kiến cho
các hội viên, nông dân trong việc ấp
dụng vào công tác phát triển sản xuất,
nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện
hiệu quả Chương trình xây dựng nông
thôn mới. Đặc biệt trong năm 2011 Hội
nông dân tỉnh đã tổ chức thành công
Hội thi “Nhà nông đua tài” với chủ đề
“Nông dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông
chung sức xây dựng nông thôn mới” từ
cấp cơ sở đến cấp tỉnh và thành lập đội
tuyển tham gia “Nhà nông đua tài” toàn
quốc và đã thi đấu xuất sắc đạt được
giải nhất khu vực các tỉnh Miền Trung
- Tây Nguyên.
Về công tác vận động: Thực hiện
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp
hành Trung ương Hội (Kháo V) về tham
gia thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới, với
phương chân ”Nhà nước và nhân dân
cùng làm”, trong thời gian qua các cấp
Hội đã tích cực vận động hội viên, nông
dân đóng góp trên 56.023 tỷ đồng, trên
20.150 ngày công để sửa chữa 208 km
đường giao thông nông thôn, nạo vét,
tu sửa trên 81 km kênh mương nội
đồng và tham gia thực hiện xây dựng
các công trình cơ sở ở địa phương. Nhìn
chung Chương trình xây dựng nông
thôn mới đã huy động được sự vào
cuộc tích cực của các hội viên, nông dân
trong toàn tỉnh và đã trở thành phòng
trào thi đua mạnh mẽ giữa các cơ sở hội
và các thành viên trong Hội nông dân.

Người dân tích cực tham gia đóng góp ngày công
để xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Để tiếp tục phát huy được vai trò
của các tổ chức cơ sở hội và thành
viên Hội nông dân trong xây dựng
nông thôn mới, tại Đại hội Đại biểu
Hội nông dân tỉnh Đắk Nông lần thứ
IV nhiệm kỳ 2018-2023 thì Hội nông
dân tỉnh đã đề ra các giải pháp, nhiệm
vụ cụ thể trong thời gian tới như sau:
Thứ nhất: Cần tiếp tục tập trung
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp
cán bộ và hội viên nông dân nhận thức
rõ về mục tiêu và tầm quan trọng của
Chương trình xây dựng nông thôn mới;
đồng thời, phối hợp với Ban Chỉ đạo các
Chương trình mục tiêu quốc gia, Văn
phòng Điều phối nông thôn mới các
cấp hướng dẫn quy trình các bước triển
khai thực hiện các nội dung của Chương
trình xây dựng nông thôn mới.
Thứ hai: Tăng cường phối hợp với các
cấp, các ngành, các nhà doanh nghiệp,
nhà khoa học để hỗ trợ nông dân về
vốn, kiến thức khoa học để tổ chức thực
hiện tốt các nội dung của Chương trình,
nhất là các nội dung, vấn đề do người
dân tự thực hiện như về công tác phát
triển sản xuất nâng cao thu nhập, về
công tác giữ gìn bảo vệ môi trường,....
Thứ ba: Vận động cán bộ, hội viên
và nông dân hưởng ứng tích cực tham
gia thực hiện các nội dung của Chương

trình. Phát huy vai trò tiên phong của
cán bộ Hội cơ sở và chi tổ Hội sẵn sàng
hiến đất đai, cây cối, tiền bạc và ngày
công để thực hiện làm các công trình về
cơ sở vật chất trên địa bàn như: đường
giao thông nông thôn, trường học, nhà
văn hóa thôn, bon,.... và tự chỉnh trang,
xây dựng nhà cửa, vườn trại ngăn nắp,
sạch đẹp.
Thứ tư: Phối hợp với các cấp, các
ngành tăng cường đào tạo nghề, nâng
cao trình độ mọi mặt cho nông dân,
từng bước đưa nông dân có trình độ sản
xuất ngày càng cao. Tăng cường và tổ
chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ,
hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất
nâng cao đời sống.
Thứ năm: Với trách nhiệm là “trung
tâm và nòng cốt cho phong trào nông
dân và công cuộc xây dựng nông thôn
mới”, Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục
xây dựng và củng cố tổ chức nhằm đáp
ứng yêu cầu vận động nông dân trong
tình hình mới, là cầu nối tin cậy giữa
Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân;
làm tốt vai trò đại diện cho quyền và
lợi ích hợp pháp của nông dân; đủ sức
tham mưu, đề xuất các chính sách phát
triển nông nghiệp, nông dân, nông
thôn và tham gia giám sát, phản biện
xã hội.
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ĐỒNG THÁP:

MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ QUẢN LÝ
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
THEO MÔ HÌNH LÀNG MỚI HÀN QUỐC
Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trải qua 8 năm
thực hiện, bộ mặt NTM trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp từng bước được hình thành: đã
tạo lập nền tảng ban đầu về hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển gắn với nhu cầu xây dựng và
phát triển nền sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, theo chuỗi giá trị liên kết, nâng cao mức
thu nhập của người dân và giảm hộ nghèo theo kế hoạch, hình thành thiết chế văn hóa cơ
sở, chăm lo công tác bảo vệ môi trường nông thôn, tạo dựng hình ảnh xanh, sạch, đẹp. Cuối
năm 2017, toàn tỉnh có 37 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (chiếm 31,09%), các xã còn
lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên và thành phố Sa Đéc được Thủ tướng Chính phủ công nhận
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2016.

B

ên cạnh những kết quả
tích cực đã đạt được,
việc triển khai thực
hiện Chương trình vẫn
còn một số mặt hạn
chế: nhiều địa phương
quan tâm quá nhiều đến các tiêu chí
về xây dựng cơ sở vật chất, chưa quan
tâm đúng mức việc tuyên truyền, vận
động hoặc xây dựng cơ chế hỗ trợ để
người dân tự triển khai thực hiện các
nội dung thuộc trách nhiệm thực hiện
của người dân như: Tổ chức sản xuất,
Thu nhập, Nhà ở, Môi trường,…Ở nhiều
nơi, chưa thực hiện việc khơi dậy ý thức
tự nguyện, tính tự chủ, sự gắn bó của
cộng động dân cư, người dân vẫn còn
tâm lý trông chờ sự hỗ trợ của Nhà
nước, thiếu ý thức bảo quản các công
trình công cộng. Do đó, muốn xây dựng
NTM hướng đến sự phát triển bền vững
và thực chất, không cách nào khác là
phải tiến hành cuộc cách mạng đổi mới
ý thức của người dân, để người dân
thật sự là chủ thể của chương trình.
Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức
vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính
quyền các cấp và cả hệ thống chính
trị, đổi mới tư duy, nhận thức của cộng
đồng, phát huy tinh thần làm chủ, tinh
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thần tự lực, hợp tác - liên kết mọi mặt
của người dân nông thôn trong phát
triển nông nghiệp, xây dựng NTM, ngày
05/4/2017, Ban Chỉ đạo Chương trình
MTQG xây dựng NTM tỉnh Đồng Tháp
đã ban hành kế hoạch triển khai thực
hiện mô hình cộng đồng dân quản lý xây
dựng NTM theo phương châm “3 Tự, 1
Nhờ” từ mô hình Làng Mới của Hàn Quốc
(Kế hoạch 106/KH-BCĐXDNTM&TCCNN
) với mục đích trao quyền cho người dân
chủ động bàn bạc, lập kế hoạch phát
triển cộng đồng, làng xóm, xem đó là
công việc của mình, NTM là của mình1.
Sau hơn một năm thực hiện, mô hình
nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cấp
ủy, chính quyền địa phương và nhất là
sự hưởng ứng, tham gia tích cực của
người dân (thông qua mô hình nhà nước
cấp vật tư, mô hình hỗ trợ vật tư, mô
hình hội quán); số đông người dân rất
tâm đắc, đồng tình cùng chính quyền
thực hiện xây dựng NTM khi đã hiểu rõ
mục đích, ý nghĩa của mô hình. Đã gắn
kết, phát huy hiệu quả hoạt động của
các tổ, hội (nhất là Tổ nhân dân tự quản
cộng đồng, tổ từ thiện, tổ khuyến học,
hội quán,…) thu hút sự quan tâm của
nhiều của người dân. Kết quả nổi bật
của mô hình còn được thể hiện thông

qua các mô hình thiết thực, phát huy vai
trò của người dân, có sự gắn kết chặt
chẽ của cộng đồng dân cư, cụ thể:
- Mô hình tổ giám sát cộng đồng đối
với công trình hạ tầng nông thôn: trong
6 tháng đầu năm 2018 cộng đồng dân
cư trên địa bàn tỉnh đã nâng cấp, sửa
chữa 65,322 km đường giao thông nông
thôn, 74 cây cầu, sửa chữa, xây mới 326
căn nhà, đóng góp 17.255 ngày công,
hiến đất 1.200 m2 đất,… Tổng giá trị
hơn 90 tỷ đồng.
- Thực hiện mô hình Nhà nước
cấp vật tư: từ nguồn vốn tỉnh hỗ trợ
năm 2017, đến nay, tính đến ngày
31/8/2018, đã có 83/86 công trình
hoàn thành, đưa vào sử dụng; 03/86
công trình đang triển khai thi công tiến
độ đạt từ 50% - 90%. Trong đó vốn dân
đóng góp: 23.250 triệu đồng (tiền mặt,
hiến đất, vật kiến trúc, cây xanh, ngày
công lao động), chiếm 31,71%. Đây là
mô hình đem lại hiểu quả kinh tế lẫn xã
hội. Về hiệu quả kinh tế, nó đã giảm các
khoản chi phí về thiết kế bản vẽ, thẩm
định dự án, chỉ định thầu, giám sát thi
công, nhân công,... chất lượng công trình
sau khi hoàn thành vẫn được đảm bảo,
người dân rất hài lòng với thành quả
do chính mình xây dựng. Về hiệu quả
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về xã hội, đã khơi dậy được tinh thần
cộng đồng, tích cực bỏ công sức, tiền
của để thực hiện công trình; huy động
khối lượng lớn hội viên, đoàn viên, các
tổ chức tình nguyện, từ thiện của xã
hội cùng gắn kết, hướng đến mục tiêu
chung xây dựng NTM với chính quyền.
- Mô hình cộng đồng dân cư bảo vệ
môi trường, xây dựng cảnh quan nông
thôn xanh, sạch, đẹp: các địa phương đã
thắp sáng được 30,23 km, tuyến đường
sáng, xanh, sạch 66,9 km, 24 cổng rào
xanh sạch đẹp, 130 hố xử lý rác tại gia
đình; gắn với nhiều mô hình thiết thực
như mô hình “Xe rác thanh niên”, mô
hình thùng rác, thùng chứa bao bì thuốc
BVTV, câu lạc bộ môi trường, tổ vận
động nhân dân BVMT và thực hiện thu
gom rác thải, phát hoang bụi rậm, tổ thu
gom rác, mô hình tuyến phố văn minh,
tuyến đường NTM, mô hình “tuyến
đường NTM toàn diện”,...
Bên cạnh những kết quả đã đạt
được, trong quá trình thực hiện mô
hình vẫn còn những hạn chế: phương
thức vận hành mô hình tương đối mới
mẻ, nhiều địa phương lúng túng trong
việc triển khai đến cộng đồng, xác định
những công việc phải làm, phải bắt đầu
thay đổi từ đâu, làm như thế nào và
bằng giải pháp gì. Hoạt động của nhiều
nhóm cộng đồng dân cư chưa duy trì
thường xuyên, chưa mặn mà và tạo
thành thói quen thật sự (một phần do
chưa tìm đúng thủ lĩnh, kỹ năng truyền
đạt của người đứng đầu còn hạn chế);
chưa gắn kết tính thi đua giữa các nhóm
cộng đồng, xóm, ấp với nhau; thói quen
trông chờ, ỷ lại vào chính quyền địa
phương và sự thờ ơ với cộng đồng, xã
hội vẫn còn tồn tại trong số ít người dân
nông thôn; Công tác tuyên truyền vận
động chưa được thường xuyên, một số
địa phương chưa chủ động, linh hoạt
trong triển khai thực hiện mô hình nên
kết quả chưa cao.
Từ kết quả thực tiễn, một số bài
học kinh nghiệm đã được rút kết, đó là:
(1) Phải khơi dậy tính sáng tạo, tự lực,
hợp tác của chính người dân. Tuyên

truyền, phổ biến cho cộng đồng, người
dân nông thôn nắm vững phương châm
3 biết trong xây dựng NTM: Biết để tự
lực, tự chủ, biết để phối hợp, biết để vận
dụng, thực hiện2; (2) Tạo sự cạnh tranh,
tích cực thi đua giữa các ấp, các xã trong
quá trình thực hiện mô hình; lấy sự phát
triển sản xuất, nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần và mức độ hài lòng của
người dân, cộng đồng làm cơ sở để đánh
giá hiệu quả của mô hình; (3) Trong quản
lý, chỉ đạo điều hành, chính quyền cơ sở
phải thực sự quan tâm đến quyền lợi
chính đáng của cộng đồng dân cư.
Để thực hiện tốt và phát huy hiệu
quả của mô hình, các nhiệm vụ, giải
pháp cũng được đặt ra:
+ Cần triển khai các mô hình thiết
thực, có sự gắn kết chặt chẽ của cộng
đồng dân cư trong điều kiện hiện nay,
đó là: (1) Tổ giám sát cộng đồng đối với
tất cả các công trình cơ sở hạ tầng nông
thôn; (2) Cộng đồng dân cư bảo vệ môi
trường, xây dựng cảnh quan nông thôn
xanh, sạch, đẹp; (3) Cộng đồng dân cư
sản xuất nông nghiệp theo hướng GAP
gắn với liên kết tiêu thụ nông sản; (4)
Cộng đồng dân cư bảo vệ an ninh trật
tự, an toàn giao thông. Ngoài ra, địa
phương sẽ tự chọn lựa thực hiện các mô
hình, phần việc khác.
+ Tiếp tục gắn kết, phát huy hiệu
quả hoạt động của các tổ, hội (Tổ nhân
dân tự quản cộng đồng, tổ từ thiện, tổ
khuyến học, hội quán…) thu hút sự quan
tâm của nhiều của người dân. Lựa chọn,
tìm kiếm những người nông dân có uy
tín, tâm huyết làm lực lượng nòng cốt,
đầu tàu để vận động, khơi dậy tính tự
lực, tư duy, hợp tác của người dân với
nhau. Thay đổi dần thói quen trông chờ,
yêu chuộng lối sống cũ, ngại khó, ngại
khổ.
+ Tổ chức trao đổi, học tập kinh
nghiệm giữa các địa phương để cùng
chia sẽ, tìm ra những cách làm hay, giải
pháp hữu hiệu hơn cho việc thực hiện
mô hình ngày càng hiệu quả và bền
vững, tạo lập thói quen sinh hoạt cộng
đồng lành mạnh trong nhân dân.

+ Hình thành sự cạnh tranh, thi đua
giữa các ấp, các xã trong quá trình thực
hiện mô hình; lấy sự phát triển sản xuất,
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
và mức độ hài lòng của người dân, cộng
đồng làm cơ sở để đánh giá hiệu quả của
mô hình.
___________________
Trong đó, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo
triển khai thực hiện điểm ở 02 xã (xã
Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh và
xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh) để rút kinh
nghiệm cho công tác điều hành chung;
Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo mỗi xã xây
dựng ít nhất 01 mô hình cộng đồng dân
cư quản lý và xây dựng nông thôn mới
(ưu tiên các xã có tổ chức hội quán). Mỗi
xã chọn 1-2 mô hình cộng đồng hoạt
động có hiệu quả để khuyến khích, tạo
điều kiện tham gia hoạt động xây dựng
nông thôn mới. Tính đến nay, các huyện,
thị xã, thành phố đã quán triệt tinh thần
chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, cụ thể hóa
bằng kế hoạch, phát động triển khai thực
hiện Mô hình cộng đồng dân cư quản lý
xây dựng nông thôn mới đến tất cả các
xã, khởi điểm từ việc thực hiện mô hình
nhà nước hỗ trợ vật tư, người dân đóng
góp ngày công lao động và các hội quán.
(1)

(1) Biết để tự lực, tự chủ: người dân
biết vai trò và trách nhiệm của mình
trong xây dựng nông thôn mới để tự lực
bản thân mỗi người thực hiện. Đối với
các phần việc liên quan trực tiếp đến
trách nhiệm, quyền lợi của người dân sẽ
do người dân tự thảo luận, chọn lựa vấn
đề để tập trung hợp tác thực hiện hoặc
đề xuất Nhà nước hỗ trợ thực hiện. (2)
Biết để phối hợp: người dân được thông
tin đối với các công việc do Nhà nước
thực hiện, được trao quyền góp ý, giám
sát và đánh giá kết quả. Đối với những
việc Nhà nước và nhân dân cùng làm,
người dân biết công việc thuộc trách
nhiệm của mình để phối hợp thực hiện.
(3) Biết để vận dụng, thực hiện: người
dân được biết, tư vấn, thông tin cụ thể về
các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển
nông nghiệp, nông thôn để vận dụng,
thực hiện.

(2)
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ĐỒNG THÁP

MÔ HÌNH HỘ GIA ĐÌNH THI ĐUA

“CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”
Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là "cả một hành trình chứ không phải là
đích đến, phải hướng đến người dân, xuất phát từ lợi ích của chính người dân”, xây
dựng NTM không phải là một phong trào xây dựng cơ sở vật chất mà hướng đến xây dựng
tinh thần nhân dân, là một cuộc vận động “cải cách ý thức” cùng với “vận động thực hiện
hành động”, từ đó Đồng Tháp đã và đang tập trung chuyển đổi tư duy của hệ thống chính
trị và người dân về xây dựng NTM theo hướng khơi dậy tính ý tự lực, tự chủ, sáng tạo, đặc
biệt là tinh thần cộng đồng, liên kết của người dân nông thôn trong tất cả các lĩnh vực kinh
tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, chứ không đơn thuần là đầu tư phát triển kết
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn.

V

ới quan điểm trên, Đồng
Tháp đã và đang triển
khai thực hiện nhiều mô
hình cộng đồng chung
sức quản lý, thực hiện
Chương trình xây dựng
NTM và tái cơ cấu nông nghiệp, như
mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây
dựng NTM theo phương châm “3 biết”,
mô hình thực hiện cơ chế nhà nước
cấp vật tư, người dân đóng góp ngày
công lao động trong xây dựng các công
trình nông thôn, tổ nhân dân tự quản,
hội quán,…, trong đó Mô hình sổ tay hộ
gia đình thi đua “Chung sức xây dựng
NTM” với phương thức “đi từng ngõ, gõ
cửa từng nhà” là một mô hình hay, sáng
tạo của tỉnh Đồng Tháp.
Đây là mô hình do Ban Dân vận Tỉnh
ủy khởi xướng, ban đầu được thí điểm
đầu tiên tại 02 xã Bình Thạnh, huyện
Cao Lãnh và xã Hòa An, thành phố Cao
Lãnh. Từ những hiệu quả của việc triển
khai thí điểm, mô hình tiếp tục được
nhân rộng đến 37 xã điểm xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
của tỉnh, với tổng số 95.220 hộ gia đình
nông thôn tham gia, đăng ký thực hiện.
Mô hình hộ gia đình thi đua “Chung sức
xây dựng NTM” là mỗi gia đình sẽ tham
gia phấn đấu thực hiện 10 nội dung1,
các hộ gia đình được chia theo tổ, trong
buổi sinh hoạt hàng tháng, mỗi hộ mang
theo sổ tay của mình đến để tổ đánh giá
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kết quả thực hiện, tạo sơ cở xét khen
thưởng cá nhân, gia đình tiêu biểu, xuất
sắc trong phong trào thi đua “Chung sức
xây dựng NTM”.
Qua 02 năm thực hiện, hiệu quả của
mô hình tạo sự lan tỏa ở các địa phương
(trong đó huyện Cao Lãnh, huyện Tháp
Mười và huyện Tân Hồng đã nhân rộng
ra toàn huyện) với những kết quả thiết
thực như sau:
- Một là về phát triển kinh tế - xã
hội: Các hộ gia đình nông thôn ngày
càng tích cực thi đua lao động sản xuất,
phát triển kinh tế; tham gia xây dựng,

phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao
chất lượng nông sản, hạ giá thành thông
qua các mô hình như “Thanh niên làm
kinh tế”, “Thanh niên khởi nghiệp” của
Đoàn Thanh niên, “Nông dân sản xuất,
kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân, mô
hình hội quán, các lớp đào tạo nghề nông
nghiệp, phi nông nghiệp,…góp phần giải
quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao
động nông thôn. Ngoài ra, từ mô hình sổ
tay, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên
truyền, vận động hộ gia đình nghèo,
khó khăn tham gia vào mô hình: “tổ hùn

Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp góp phần xây dựng NTM.
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vốn”, “Mỗi Chi hội giúp ít nhất 01 hộ hội
viên nghèo thoát nghèo”, “03 hộ khá,
giàu giúp 01 hộ nghèo thoát nghèo bền
vững”, tạo điều kiện cho người nghèo,
người lao động nông thôn phát triển
kinh tế gia đình..... góp phần hoàn thành
bộ tiêu chí trong xây dựng NTM. Đồng
thời, tuyên truyền, vận động người dân
treo, thờ ảnh Bác, làm cột cờ, xây dựng
hàng rào, cổng ngõ, chỉnh trang đường
từ ngõ vào nhà đạt tỷ lệ 96%; cùng
nhau chung sức, đóng góp xây dựng
cầu, đường nông thôn; giữ gìn truyền
thống đoàn kết tình làng, nghĩa xóm,
tương trợ giúp nhau trong cuộc sống;
xây dựng nếp sống văn minh và gia
đình văn hóa.

và giữ vững trật tự xã hội ở địa bàn dân
cư, tiêu biểu như diễn đàn “Công an xã
lắng nghe ý kiến của nhân dân”, mô hình
“Khu dân cư an toàn phòng, chống cháy
nổ”, “Quản lý địa bàn, quản lý người vi
phạm pháp luật”, “Tổ cảm hóa, giáo dục
người vi phạm”, “Tổ xe hon đa ôm phòng
chống tội phạm”, “Câu lạc bộ nông dân
không tham gia tệ nạn xã hội”, “Tổ cảm
hoá giáo dục thanh thiếu niên vi phạm
pháp luật”, “Chia nhỏ địa bàn tuần tra
bảo đảm an ninh trật tự ở khóm, ấp”,…
Nhờ vậy, tình hình tội phạm, tệ nạn xã
hội được kiểm soát, ngăn chặn và đẩy
lùi, góp phần bảo đảm môi trường thuận
lợi cho việc thực hiện Chương trình xây
dựng NTM2.

- Hai là, về xây dựng cảnh quan môi
trường nông thôn: nhiều địa phương
vận động hộ dân trồng hoa, kiểng trong
khuôn viên nhà ở và các tuyến đường
giao thông tạo cảnh quan xanh, sạch,
đẹp; 95,9% hộ dân đăng ký sử dụng
nước hợp vệ sinh và 82,8% hộ gia đình
xóa nhà tạm, xây nhà tắm, nhà vệ sinh
đạt chuẩn. Ngoài ra, đẩy mạnh các hoạt
động bảo vệ môi trường thông qua
nhiều mô hình thiết thực với tiêu chí
“An toàn, xanh, sạch, đẹp” như: phong
trào 03 sạch (bỏ rác đúng nơi quy định;
không vứt rác xuống sông, kênh, rạch;
không sử dụng túi nilon), mô hình “Tổ
phụ nữ thu gom, xử lý rác thải”, “Đoạn
đường phụ nữ tự quản” của Hội Phụ nữ
tỉnh; mô hình thu gom bao gói thuốc
BVTV sau khi sử dụng ở các cánh đồng
mẫu của Hội Nông dân; mô hình Đoàn
Thanh niên đào hố xử lý rác bảo vệ môi
trường, biến bãi rác thành vườn hoa và
triển khai thực hiện mô hình Cụm dân cư
xanh tại 37 xã điểm;… Từ đó, ý thức của
người dân ngày càng nâng cao trong giữ
gìn, bảo vệ môi trường nông thôn.

- Bốn là, về xây dựng hệ thống chính
trị: thông qua mô hình, hoạt động của
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính
trị xã hội ở cơ sở từng bước nâng lên;
nội dung, phương pháp hoạt động được
đổi mới, nhiều phong trào đi vào thực
chất đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của
đoàn viên, hội viên; nhiều gia đình có tất
cả thành viên đều tham gia sinh hoạt
đoàn thể, tiêu biểu như mô hình “Gia
đình đoàn thể” của thành phố Cao Lãnh
hoạt động hiệu quả, thực chất.

- Ba là, về an ninh quốc phòng:
Sau thời gian triển khai mô hình đã có
95,9% hộ gia đình cam kết thực hiện về
an ninh trật tự, không có người tham gia
các tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở
nông thôn. Từ ý thức của mỗi gia đình
mà nhiều địa phương trên địa bàn Tỉnh
Đồng Tháp đã xuất hiện nhiều mô hình
hoạt động có hiệu quả, góp phần duy trì

Có thể thấy đây là nét đột phá giúp
người dân bớt đi sự ỷ lại, các nội dung
chỉ tiêu của sổ tay mang lại lợi ích thiết
thực cho hộ gia đình, tự nguyện đóng
góp công sức, vật chất để xây dựng
NTM, nhất là những tiêu chí hộ gia đình
thực hiện. Việc thực hiện mô hình sổ tay
hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng
NTM” đã góp phần xây dựng xã đạt 19
tiêu chí nông thôn mới. Tính đến nay,
toàn tỉnh có 37/119 xã được công nhận
đạt chuẩn NTM (đạt tỷ lệ 31,09% tổng
số xã toàn tỉnh), các xã còn lại đạt từ 10
tiêu chí trở lên. Đây sẽ là nền tảng để
địa phương tiếp tục thực hiện, phát huy
tốt hơn nữa công tác huy động sức dân
trong phong trào chung tay xây dựng
NTM trong thời gian sắp tới, sớm hoàn
thành kế hoạch xây dựng thành công
51% số xã NTM đến năm 2020.
Từ thực tiễn cho thấy, xây dựng NTM
là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và
toàn xã hội, chính vì vậy “chung sức xây
dựng NTM” là nhân tố quan trọng và

quyết định sự thành công của Chương
trình. Trong thời gian tới, Đồng Tháp sẽ
tiếp tục nhân rộng mô hình hộ gia đình
“Chung sức xây dựng NTM”, huy động
mọi nguồn lực, phát huy vai trò của mọi
người dân để góp phần hoàn thành mục
tiêu của Chương trình MTQG xây dựng
NTM cả nước nói chung và tỉnh Đồng
Tháp nói riêng./.
_______________
(1). Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng
quy hoạch và thực hiện quy hoạch, tích
cực tham gia phong trào thi đua gia đình
“chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn
với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân
cư”; (2). Đẩy mạnh phong trào thi đua
lao động sản xuất, kinh doanh, mỗi người
trong gia đình đều có việc làm, có phương
án, mô hình phát triển kinh tế, tích cực
tham gia mô hình kinh tế hợp tác; (3). Xây
dựng, chỉnh trang, làm đẹp nhà ở, cổng,
ngõ, hàng rào, cột cờ, trồng cây xanh, hoa
kiểng…..tạo cảnh quang, khuôn viên nhà
ở khang trang, sạch đẹp; (4). Xây dựng
gia đình, no ấm, hòa thuận, tiến bộ, khỏe
mạnh và hạnh phúc, mỗi gia đình có nhà
tắm, nhà vệ sinh, nước sạch, điện an toàn
và ăn, ở, sinh hoạt….phải sạch sẽ, ngăn
nắp, gọn gàng; (5). Có ý thức bảo vệ môi
trường, không vứt rác thải bừa bãi, chất
thải được thu gom, chôn lắp hoặc ủ kín,
có cống rãnh thoát nước, khu vực chăn
nuôi cách xa nhà ở, phải đảm bảo vệ sinh;
(6). Thực hiện tốt chính sách dân số, kế
hoạch hóa gia đình, trẻ em trong độ tuổi
đều được đến trường, gia đình đạt chuẩn
phổ cập giáo dục phổ thông, tích cực
tham gia các lớp dạy nghề ở nông thôn;
(7). Giữ gìn truyền thống đoàn kết tình
làng, nghĩa xóm, đùm bọc, tương trợ
giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, giảm
nghèo, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt
sĩ, thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong
việc cưới, việc tang; (8). Gia đình an toàn
về an ninh trật tự, không có người tham
gia các tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở
nông thôn; (9). Tham gia xây dựng Đảng,
chính quyền, đoàn thể ở cơ sở ngày càng
vững mạnh, các thành viên trong gia đình
nên tham gia sinh hoạt ít nhất một đoàn
thể, không có hộ trắng đoàn thể; (10).
Thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, tích
cực tham gia đóng góp xây dựng các công
trình phúc lợi công cộng tại địa phương
và tham gia giám sát quản lý chất lượng
công trình.
(1)

Có 119/119 xã đăng ký phấn đấu đạt
tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”
và đạt chỉ tiêu 19.2.

(2)
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T

hôn Tha, xã Phương Độ
(thành phố Hà Giang) giờ
đây luôn được vệ sinh,
chỉnh trang khang trang
và đẹp hơn trước; đây là
một nội dung trong kế
hoạch Chiến dịch thanh niên tình nguyện
Hè 2018 gắn với Cuộc vận động “LLVT
Hà Giang chung sức Xây dựng NTM” của
tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.
Với tinh thần thi đua quyết thắng, bằng
nhiều việc làm cụ thể, thiết thực; tuổi trẻ
Bộ CHQS tỉnh đã góp sức cùng với cấp
uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương
tham gia thực hiện chương trình phát
triển KT - XH, AN - QP ở địa phương; tạo
niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà
nước và cấp ủy, chính quyền địa phương
bằng nhiều việc làm cụ thể: Làm nền,
sửa kè khu vực đường mới cạnh đảo giao
thông; trồng hoa khu vực tường đảo giao
thông và dọc đường bê-tông, phát dọn,
khơi thông tuyến mương dọc theo đường
bê-tông nội thôn, lòng suối, bờ suối, vệ
sinh môi trường, tháo dỡ các công trình
gây mất mỹ quan, trao tặng quà cho các
hộ nghèo, gia đình chính sách, người có
công; đồng thời chung sức khởi công xây
dựng cổng Làng Văn hóa du lịch thôn Tha.
Để có được những thành công trong
quá trình triển khai thực hiện cuộc vận
động, tuổi trẻ LLVT tích cực phối hợp với
các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức
các buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức
cho nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng
của phong trào thi đua xây dựng NTM;
đồng thời xây dựng kế hoạch và chương
trình hành động cụ thể cho từng quý, năm.
Năm 2017, cán bộ, chiến sỹ đã tu sửa, làm
mới trên 51 km và đổ 9,2 km đường bêtông liên thôn; nạo vét, tu sửa 11 km kênh
mương nội đồng, với trên 1.200 ngày công;
duy trì và phát huy hiệu quả 3 khu kinh tế

TUỔI TRẺ

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH HÀ GIANG

CHUNG SỨC XÂY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI
Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè
2018 và thực hiện Cuộc vận động “Quân đội chung sức
xây dựng Nông thôn mới (NTM)”, tuổi trẻ lực lượng vũ trang
(LLVT) tỉnh đã tích cực thực hiện Cuộc vận động “LLVT Hà
Giang chung sức xây dựng NTM”, gắn thực hiện nhiệm vụ
QP - AN và tham gia phát triển KT - XH ở địa phương.
quốc phòng cho 190 hộ dân, tuyên truyền,
hướng dẫn cho nhân dân về kỹ thuật
chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi và
nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế.
Trong các ngày từ 22 - 26.6 vừa qua,
trên địa bàn tỉnh phải gánh chịu hậu quả
nặng nề từ đợt mưa lũ; lúc này, tinh thần
xung kích của tuổi trẻ tiếp tục được phát
huy. Ngay sau khi có thông tin về tình hình
mưa lũ, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đã chủ động
tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các biện
pháp ứng phó, tổ chức di dời người dân ra
khỏi vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở cao, ưu
tiên số 1 là bảo đảm an toàn về người; đồng
thời hướng dẫn hỗ trợ giao thông, bảo đảm
an toàn cho người dân khi lưu thông trên
các vùng có mưa lũ, sạt lở đất. Đồng thời,
tăng cường lực lượng xuống các vị trí xung
yếu hỗ trợ nhân dân sơ tán ra khỏi vùng
nguy hiểm, giúp thu hoạch hoa màu bị ngập
và di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Với trách nhiệm của người lính, sự
xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đã
giúp nhân dân thu hoạch gần 4 tấn lúa,
hoa màu bị ngập úng; di chuyển hàng trăm
hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; sau mưa
lũ, tuổi trẻ bộ CHQS tỉnh tiếp tục góp hàng
trăm ngày công dựng lại nhà cho nhân
dân, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong
giúp nhân dân dọn dẹp rác thải, tẩy uế môi
trường, vệ sinh nguồn nước; bảo đảm cho
nhân dân có nước sạch sử dụng ngay khi
lũ rút…
Những việc làm trên khẳng định, tuổi
trẻ Bộ CHQS tỉnh luôn là lực lượng nòng
cốt, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính
quyền địa phương tăng cường công tác
lãnh, chỉ đạo xây dựng cơ sở chính trị
vững mạnh, thực hiện nhiệm vụ giữ vững
an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở
địa phương.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giúp nhân dân thu hoạch Chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện Vị Xuyên giúp người dân xã
lúa bị ngập trong mưa lũ.
Cao Bồ khắc phục hậu quả thiên tai.
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Xã Xuân Hải trên tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Mô hình nuôi cá bớp trên biển giúp cho ngư dân thu nhập ổn định

Công tác tuyên truyền, vận động
người dân và cộng đồng
trong việc hình thành các phong trào
liên quan đến xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn huyện Ninh Hải,
tỉnh Ninh Thuận
Tiến hành xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã,
trước tiên phải làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng
để nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về nội
dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Nhà
nước về xây dựng nông thôn mới... để cả hệ thống chính trị
ở cơ sở và người dân hiểu rõ: Đây là chương trình phát triển
kinh tế - xã hội tổng thể, toàn diện, lâu dài trong nông thôn,
không phải là một dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; Xây
dựng nông thôn mới phải do cộng đồng dân cư làm chủ,
người dân phải là chủ; huy động nội lực là chính với sự hỗ
trợ một phần của Nhà nước thì công cuộc xây dựng nông
thôn mới mới thành công và bền vững.

V

ì thế, công tác tuyên
truyền về Chương trình
mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới
trên địa bàn huyện Ninh
Hải được thực hiện rộng

khắp, thu hút các tầng lớp nhân dân,
các ngành, các cấp, các doanh nghiệp
chung sức tham gia. Đài Truyền thanh
huyện và Truyền thanh các xã tăng thời
lượng phát thanh, mở các chuyên trang,
chuyên mục, đăng tải các tin, bài, các chủ

trương, chính sách của Trung ương, của
tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới;
phản ánh các gương điển hình, cách làm
hay cũng như những khó khăn, vướng
mắc trong quá trình triển khai thực hiện
ở cơ sở, góp phần xây dựng thành công
mô hình nông thôn mới. Thông qua các
hình thức tuyên truyền, vận động đã huy
động được vốn góp của nhân dân tham
gia xây dựng nông thôn mới 12.885 triệu
đồng, trong đó bao gồm người dân hiến
đất 7.209m2 ước tính thành tiền 348
triệu đồng, công lao động 2.875 công
tương ứng với số tiền 490 triệu đồng. Các
Tổ chức, Doanh nghiệp đã đóng góp được
15.644 triệu đồng bằng tiền mặt.
Để giúp cơ sở có thông tin, tài liệu về
Chương trình xây dựng nông thôn mới,
Ban Tuyên giáo huyện ủy, Phòng Văn hóa
và Thông tin đã chủ động biên soạn Tài
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liệu tuyên truyền; Do có sự chỉ đạo chặt
chẽ, thống nhất từ huyện đến cơ sở, các
cơ quan, đơn vị như: Mặt trận- Đoàn thể,
các tổ chức Hội; Phòng Văn hóa và Thông
tin, Đài Truyền thanh huyện… đã phát
huy vai trò tích cực trong việc thông tin,
tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành
động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
nhân dân về quan điểm, mục tiêu, nhiệm
vụ và giải pháp của huyện về xây dựng
nông thôn mới. Từ đó, tạo sự thống nhất
cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã
hội, khẳng định xây dựng nông thôn mới là
nội dung quan trọng của các cấp ủy Đảng.
Bên cạnh đó, để tiếp tục đẩy mạnh
công tác tuyên truyền giúp cho cán bộ,
Đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận
thức sâu sắc hơn, rõ hơn về tầm quan
trọng của việc xây dựng nông thôn mới,
vì sao phải xây dựng nông thôn mới, xây
dựng nông thôn mới để đạt những gì?
Huyện đã tổ chức Hội thi xây dựng nông
thôn mới thông qua hình thức: tiểu phẩm
ngắn, hò vè, ca, kịch, tấu hài,... Thông qua
cuộc thi tạo ra động lực mạnh mẽ, huy
động toàn xã hội tham gia xây dựng nông
thôn mới đạt hiệu quả cao và bền vững;
đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng
các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các gương
điển hình về đóng góp nguồn lực (Bà
Nguyễn Thị Mẫu - Tri Hải hiến 1500m2
đất xây dựng trường mẫu giáo Tri Hải,
hộ bà Phạm Thị Sáu - Phương Hải hiến
447m2 đất làm đường nội đồng, 47 hộ
dân xã Phương Hải hiến 3.809m2 đất làm
đường nội đồng dài 1.800m, 05 hộ dân Tân Hải hiến 750m2 đất làm đường cho
các em đến trường, Tập đoàn Xuân Thiện
- tỉnh Ninh Bình hỗ trợ vốn 8 tỷ để xây
dựng trường tiểu học Vĩnh Hy - Vĩnh Hải,
Công ty xăng dầu Phú Khánh - tỉnh Khánh
Hòa hỗ trợ 5 tỷ xây dựng trường mẫu giáo
Nhơn Hải, UBND Thành phố Hồ Chí Minh
hỗ trợ 1.574 triệu đồng xây dựng trường
mẫu giáo Vĩnh Hải...); Khen thưởng kịp thời
các tập thể, cá nhân thực hiện tốt (Chính
phủ khen 2 tập thể, 2 cá nhân; UBND tỉnh
khen 16 tập thể, 41 cá nhân; UBND huyện
khen 81 tập thể, 104 cá nhân). Đồng thời
phê phán những bất cập, khắc phục những
khó khăn, tồn tại.... trong phong trào xây
dựng nông thôn mới của huyện.
Ngoài ra, Ban chỉ đạo nông thôn mới
của huyện cũng đã tổ chức đối thoại trực
tiếp với nhân dân. Qua đối thoại, phát huy
vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong
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hệ thống chính trị, có các giải pháp phù
hợp tuyên truyền, vận động nhân dân;
giải quyết thỏa đáng những thắc mắc,
kiến nghị của nhân dân, tổ chức cho nhân
dân thực hiện tốt các chủ trương chính
sách về phát triển kinh tế - xã hội; tạo sự
đồng thuận, ổn định chính trị, đảm bảo an
ninh, trật tự và triển khai thực hiện tốt các
quyền lợi chính đáng của nhân dân. Đối
thoại với nhân dân trên tinh thần cởi mở
thẳng thắn, tại buổi đối thoại đã có nhiều ý
kiến của nhân dân trao đổi, chia sẻ những
kinh nghiệm, cách làm, công tác tổ chức
chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới, kiến
nghị những vướng mắc, khó khăn, tồn tại
cần tháo gỡ. Cũng tại buổi đối thoại, đã có
nhiều ý kiến của người dân nêu lên những
suy nghĩ, trách nhiệm của người dân trong
xây dựng nông thôn mới. Một vấn đề cũng
được người dân nêu trong buổi đối thoại là
vai trò của cán bộ địa phương trong việc
tổ chức chỉ đạo triển khai xây dựng nông
thôn mới, vì kết quả đạt được của chương
trình nông thôn mới cũng phụ thuộc vào
sự chỉ đạo tích cực của đội ngũ cán bộ.
Các hình thức tuyên truyền khác:
Huyện ủy Ninh Hải cũng tổ chức phân
công các đồng chí Ủy viên Thường vụ
phụ trách từng xã và các huyện ủy viên
phụ trách từng thôn, mỗi thành viên được
phân công có trách nhiệm hướng dẫn,
tuyên truyền chương trình đến từng địa
bàn phụ trách; Các Hội, Đoàn thể xây dựng
kế hoạch tuyên truyền nông thôn mới và
trong những buổi sinh hoạt có lồng ghép
các nội dung tuyên truyền về xây dựng
nông thôn mới, mục đích cho các hội viên,
đoàn viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa trong
việc xây dựng nông thôn mới để tuyên
truyền cho người thân trong gia đình và
hàng xóm hưởng ứng tham gia theo chủ
trương của Đảng và Nhà nước; Các xã
tuyên truyền về chương trình thông qua
bằng nhiều hình thức như: treo băng rôn,
khẩu hiệu trực quan, lồng ghép nội dung
tuyên truyền nông thôn mới trong các
cuộc họp, giao ban, họp dân; Triển khai các
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông
thôn mới”, “Cả nước chung sức xây dựng
nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…
Tổ chức cho cán bộ xã, thôn, đại diện
một số hộ dân đi tham quan, học tập ở
các nơi về kinh nghiệm triển khai thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây

dựng nông thôn mới để về áp dụng tại
địa phương.
- Kinh nghiệm chỉ đạo và bài học rút ra:
Từ những kết quả nêu trên có thể thấy
rằng, công tác tuyên truyền điển hình xây
dựng nông thôn mới là vô cùng quan trọng
và luôn phải đi trước và đi cùng với quá
trình tổ chức thực hiện Chương trình xây
dựng nông thôn mới. Bởi nó có ảnh hưởng
trực tiếp đến nhận thức, thái độ và hành
động của các chủ thể xây dựng nông thôn
mới, bao gồm cả cán bộ lãnh đạo, quản lý
và người nông dân.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo
dục thường xuyên, liên tục, đảm bảo cả
chiều rộng lẫn chiều sâu để tạo sự thống
nhất cao trong nhận thức và hành động
của cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân
dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công
cuộc xây dựng nông thôn mới. Khơi dậy và
phát huy các nguồn lực trong nhân dân để
tham gia xây dựng nông thôn mới, làm cho
người dân hiểu được mục đích xây dựng
nông thôn mới là vì lợi ích thiết thực của
người dân và dân là người làm chủ theo
phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm,
dân kiểm tra và dân hưởng thụ”.
Chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện, hệ
thống truyền thanh cơ sở nâng cao chất
lượng chuyên trang, chuyên mục; kịp thời
biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình,
những cách làm hay, sáng tạo trong xây
dựng nông thôn mới, tạo sức lan tỏa rộng
khắp tới mọi tầng lớp nhân dân.
Chú trọng biên soạn tài liệu tham
khảo, tài liệu hỏi - đáp, đề cương bài giảng;
tăng cường trao đổi, tọa đàm, tập huấn kỹ
năng, nghiệp vụ, nội dung Chương trình
xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ báo
cáo viên, tuyên truyền miệng ở cơ sở.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực
hiện, cấp ủy, Ban chỉ đạo và Ban Quản lý
các cấp cần gắn nội dung tuyên truyền
tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các
phong trào thi đua yêu nước và nhiệm
vụ chính trị ở địa phương. Thường xuyên
kiểm tra, giám sát chặt chẽ; kịp thời giải
quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là
những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời
sống hằng ngày của người dân để củng cố
niềm tin và động viên các tầng lớp nhân
dân tham gia công cuộc xây dựng nông
thôn mới theo chủ trương của Đảng và
nhà nước.
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HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

PHÁT HUY VAI TRÒ
TRONG XÂY DỰNG
NÔNG THÔN KIỂU MẪU

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng
và Nhà nước nhằm xây dựng nông thôn phát triển
toàn diện, phù hợp với thời kỳ CNH, HĐH đất nước, góp
phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của
người dân sinh sống ở địa bàn nông thôn. Đây là nhiệm vụ
của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các tổ chức Hội,
đoàn thể có vai trò hết sức quan trọng, trong đó có vai trò
tham gia đóng góp của Cựu chiến binh (CCB), nhất là CCB
cơ sở.

H

ơn 7 năm thực hiện
Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông
thôn mới, nhân dân cả
nước cùng cấp ủy, chính quyền các cấp,
cả hệ thống chính trị đã chung sức,
đồng lòng thực hiện và đạt được kết
quả quan trọng. Đến hết tháng 122017, cả nước có 3.069 xã (34,4%)
được công nhận nông thôn mới, tăng
712 xã so với cuối năm 2016, còn
113 xã dưới 5 tiêu chí, giảm 114 xã
so với cuối năm 2016. Bộ mặt nhiều
vùng nông thôn khang trang xanh,
sạch, đẹp hơn, hạ tầng thiết yếu về
giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo
dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp,
xây dựng; sản xuất tiếp tục phát triển,
đời sống vật chất và tinh thần của
người dân nông thôn từng bước được
cải thiện… Tuy nhiên, sau khi công
nhận đạt chuẩn nông thôn mới, một số
địa phương thỏa mãn, dừng lại, cơ sở
hạ tầng xuống cấp, thậm chí còn lúng
túng chưa biết duy trì, chỉ đạo những
nội dung tiếp theo để bảo đảm tính
bền vững và phát triển ở cấp độ cao
hơn. Các địa phương tiếp tục thực hiện

tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu
mẫu. Hội CCB đã thực hiện nhiều giải
pháp phát huy vai trò, trách nhiệm của
CCB cơ sở và hội viên trong tham gia
xây dựng khu dân cư nông thôn mới
kiểu mẫu, vườn mẫu.
Một là, CCB gương mẫu trong
công tác tuyên truyền, vận động,
hiến công, hiến kế về xây dựng nông
thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.
Phát huy thế mạnh của CCB, nhất
là CCB cơ sở trong tuyên truyền vận
động mọi chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước đến
từng hộ dân trong xã, thôn, trong
đó tuyên truyền, vận động nhân dân
thực hiện các tiêu chí xây dựng nông
thôn mới kiểu mẫu. Trước hết, truyên
truyền nâng cao nhận thức về vai
trò, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ,
hội viên và cho mọi người dân. Tham
gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ
sở để góp phần xây dựng nông thôn
mới kiểu mẫu, vườn mẫu với yêu cầu
cao hơn.
Tập trung tuyên truyền thường
xuyên, liên tục với nhiều hình thức

phong phú, đa dạng, gắn chặt tuyên
truyền với vận động, lấy kết quả
vận động để tuyên truyền, trong
đó tuyên truyền phát triển kinh tế
- xã hội nâng cao đời sống vật chất,
tinh thần cho nhân dân là mục tiêu
cót lõi.
Luôn chú trọng vận động và nắm
bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân
dân, kịp thời phát hiện những thiếu
sót, bất cập trong chủ trương, chính
sách để đề xuất tham gia với chính
quyền địa phương khắc phục những
thiếu sót và kiến nghị bổ sung, hoàn
thiện kịp thời… Để hiệu quả hơn, CCB
phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ
người dân chuyển đổi ngành nghề
nhằm tăng thu nhập, ổn định cuộc
sống gia đình. Với phương châm “Dân
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra
và dân hưởng thụ”, CCB đã vận động
nhân dân tham gia nâng cấp đường
giao thông nông thôn, giao thông nội
đồng, các tuyến đường liên xã, liên
thôn… Đặc biệt, chú trọng phát huy
vai trò của người dân tham gia đóng
góp ý kiến, cùng chính quyền bàn bạc,
chọn lựa công trình xây dựng hoặc
xác định việc nào làm trước, việc nào
làm sau…. Thực hiện quy chế dân chủ
cơ sở qua việc công khai các khoản
thu chi do dân và do các cá nhân có
điều kiện đóng góp, ủng hộ; tuyên
truyền, vận động nhân dân thực hiện
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
kiểu mẫu.
CCB không chỉ hăng hái tham gia
các phong trào thi đua yêu nước, thúc
đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
tại địa phương như tự nguyện đóng
góp ngày công đắp các tuyến đường
lầy lội, làm vệ sinh các tuyến đường
liên xã, liên thôn. Quan trọng hơn
là thông qua đó mọi người dân thấy
được trách nhiệm của mình, không
trông chờ, ỷ lại mà chủ động tham
gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
bằng những việc làm thiết thực, cụ
thể như tự chỉnh trang nhà cửa khang
trang sạch đẹp, chuyển đổi cây trồng
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vật nuôi, mạnh dạn xây dựng các mô
hình sản xuất mới như tổ sản xuất,
xây dựng HTX kiểu mới, tổ hợp tác,
trang trại, gia trại…
Hai là, CCB trực tiếp tham gia đóng
góp và đưa chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước
về xây dựng nông thôn mới nhanh
và bền vững, trong đó xây dựng nông
thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu đi vào
cuộc sống.
Đẩy mạnh phong trào thi đua
“CCB gương mẫu” gắn với phong trào
thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng
nông thôn mới” trong cán bộ, hội viên
CCB. Vận động nhân dân đóng góp để
sửa chữa, nâng cấp đường giao thông
nông thôn, giúp hộ nghèo, đóng góp
quỹ Vì người nghèo, quỹ Xây dựng
NTM… Kết quả trong những năm qua,
riêng CCB trong cả nước không chỉ
hiến kế cùng chính quyền cơ sở, còn
vận động huy động đóng góp hàng
ngàn tỷ đồng, hiến hàng triệu m2 đất,
hàng triệu ngày công cho xây dựng
nông thôn mới, rất nhiều cá nhân, gia
đình CCB đã hiến hàng trăm m2 đất,
hàng trăm triệu đồng cho xây dựng
nông thôn mới tại địa phương.  
Để bảo tồn truyền thống làng quê
Việt Nam, ngoài bộ tiêu chí của Chính
phủ quy định, CCB nhất trí cao và ủng
hộ việc chú trọng bảo tồn và phát
huy cốt cách làng quê Việt để đi đâu,
đến đâu cũng gặp vườn xanh, hàng
rào xanh, con đường xanh, con đường
hoa… Đặc trưng kiểu mẫu, vườn mẫu
là “sản xuất nông nghiệp theo hướng
hiện đại và bền vững”, mặc dù đường
làng, ngõ xóm đã được bê tông hóa
nhưng ở mỗi làng quê vẫn giữ được
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bản sắc, cốt cách làng quê Việt Nam.
Nhân rộng mô hình “Vườn mẫu”, đảm
bảo tính kinh tế để nâng cao thu
nhập, đồng thời đảm bảo tính an toàn
thực phẩm, xây dựng thương hiệu,
tiêu thụ theo liên kết chuỗi giá trị,
bảo đảm tính bền vững.
Từng gia đình CCB và mọi người
dân phải quan tâm chăm lo giáo
dục con cháu, giáo dục những đạo
lý, những truyền thống tốt đẹp của
quê hương; đấu tranh với lối sống lai
căng, thực dụng, không phù hợp với
thuần phong mỹ tục ở địa phương.
Các vùng nông thôn cần tăng cường
những hoạt động phối hợp cùng nhau
giữ gìn, bảo vệ tài sản, an ninh trật tự
trong từng địa phương.
Ba là, tăng cường sự phối hợp
của các ban, ngành, đoàn thể của
tỉnh, thành phố đối với chính quyền
quận, huyện, xã, tuyên truyền nhân
rộng các điển hình tiên tiến của Hội
CCB các cấp, doanh nghiệp CCB và
Hội viên CCB có thành tích tham gia
xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu,
vườn mẫu.
CCB các cấp nâng cao vai trò phản
biện, giám sát việc thực hiện các tiêu
chí nông thôn mới kiểu mẫu; tham
gia xây dựng các hợp tác xã kiểu
mới tiên tiến, hiện đại gắn với chuỗi
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông
nghiệp; giải quyết dứt điểm các công
trình đầu tư giai đoạn trước, đánh
giá và chuyển sang giai đoạn nâng
cao chất lượng; cải thiện môi trường,
cảnh quan các xã nông thôn mới; tổ
chức ký kết việc thực hiện chung
sức xây dựng nông thôn mới với các
đơn vị quận, huyện, sở, ngành, đồng

thời phối hợp các cơ quan thông
tin truyền thông đẩy mạnh tuyên
truyền xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2016-2020.
CCB coi trọng công tác kiểm tra,
tổng kết, rút kinh nghiệm, thường
xuyên giám sát các nội dung và hình
thức triển khai để kịp thời phát hiện,
uốn nắn, nhắc nhở kịp thời. Đặc biệt
phải tăng cường giám sát, kiểm tra
thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán
bộ, công chức. Xây dựng mô hình và
biểu dương gương người tốt, việc tốt
đối với công tác xây dựng nông thôn
mới kiểu mẫu của chính quyền, các
Hội, đoàn thể. Chú ý đánh giá đúng
và phát huy vai trò của các nhân sĩ,
trí thức, chức sắc tôn giáo, các già
làng, trưởng bản, người có uy tín
trong cộng đồng đã làm tốt công tác
vận động xây dựng NTM kiểu mẫu,
vườn mẫu....
Hằng năm, tổ chức khen thưởng,
biểu dương những mô hình, điển hình
làm tốt; tuyên truyền, nhân rộng
những tấm gương cán bộ, công chức
cần mẫn, sáng tạo, linh hoạt, không
ngại khó khăn trong hoạt động công
vụ, phục vụ nhân dân, được nhân dân
yêu mến, tin cậy. Đồng thời, phải phê
phán, lên án và có biện pháp xử lý đối
với những cán bộ, công chức bị nhân
dân phản ánh về thái độ vô cảm,
thiếu tôn trọng với nhân dân, hách
dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn,
phiền hà cho cá nhân, tổ chức. Kiên
quyết xử lý theo đúng quy định của
pháp luật đối với những cán bộ, công
chức tham nhũng, tiêu cực.
Phạm Giang
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HỘI LHPN XÃ VĨNH THÀNH, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH

TỔ HỢP TÁC TIẾT KIỆM TÍN DỤNG CỦA PHỤ NỮ
Qua 24 năm hình thành và phát triển, mô hình các nhóm phụ nữ tiết kiệm phụ nữ
Hội LHPN xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh đã chuyển đổi thành tổ hợp tác tiết kiệm tín
dụng, tạo được ý thức thực hành thói quen tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
trong hội viên phụ nữ, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

C

hị Hà Thị Tuyết, ở thôn
Liêm Công Tây, xã Vĩnh
Thành có hoàn cảnh khó
khăn, bản thân tàn tật
đi lại khó nhọc, chồng
chị thường xuyên đau
ốm. Tham gia vào nhóm tiết kiệm phụ
nữ của thôn, chị Tuyết được vay số vốn
5 triệu đồng đầu tư nuôi ngỗng. Nhờ
chăm chỉ và chịu khó, chị Tuyết đã sớm
trả được số tiền vay, có thêm khoản tích
lũy, tiếp tục được Hội Phụ nữ xã tạo điều
kiện cho vay lại 10 triệu đồng, đồng thời
đứng ra tín chấp để chị được vay vốn
thoát nghèo từ Ngân hàng Chính sách xã
hội mở rộng sản xuất, chăn nuôi bò, làm
ao cá. Từ hộ nghèo, gia đình chị Tuyết đã
vươn lên thoát nghèo, kinh tế ngày càng
ổn định. Chị Tuyết chia sẻ, kênh tiết kiệm
tín dụng phụ nữ chính là nguồn vốn quan
trọng ban đầu giúp chị có cơ sở để mạnh
dạn phát triển sản xuất, cải thiện cuộc
sống gia đình.
Chị Trần Thị Nguyên, Chủ tịch Hội
LHPNN xã Vĩnh Thành nhớ lại, vào thời
điểm những năm 1994,1995 đời sống
của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Đối với phụ nữ nông thôn, gánh nặng lo
toan cuộc sống gia đình càng tăng gấp
bội. Để tháo gỡ khó khăn cho hội viên, Hội
LHPN xã Vĩnh Thành đã nghĩ cách vận
động hội viên phụ nữ tham gia mô hình
tiết kiệm tín dụng. “Ban đầu công tác vận
động cũng gặp nhiều trở ngại bởi đối với
chị em, để vun vén đủ cho gia đình đã là
khó, nói gì đến việc trích ra một khoản
tiết kiệm. Nhưng các thành viên BCH Hội
đã tuyên truyền hội viên chịu khó tiết
kiệm chi tiêu, tích tiểu thành đại, góp vốn

Tổ tiết kiệm tín dụng tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất

cho nhau vay để có số tiền lớn đầu tư
phát triển kinh tế, các hội viên nghe ra
thấy hợp lý nên nhiệt tình hưởng ứng”,
chị Nguyên chia sẻ.
Ngay từ khi mới ra đời, mô hình đã

nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp
ủy đảng, hỗ trợ tạo điều kiện của chính
quyền và sự hưởng ứng tham gia tích
cực của hội viên phụ nữ. Ban đầu, chỉ có
2 nhóm được thành lập với 65 hội viên
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tham gia tại 2 chi hội, mức tiết kiệm
từ 5.000 đồng/người/tháng. Dần dần,
mức tiết kiệm tăng lên từ 10.000 đồng
đến 50.000 đồng/ người/tháng. Hình
thức tiết kiệm ngày một phong phú,
đa dạng, tiết kiệm tại các chi hội, tiết
kiệm trong các tổ góp vốn quay vòng,
tiết kiệm trong các chương trình dự án
tín dụng do hội quản lý. Một hình thức
khác là vận động tiết kiệm từ cộng
đồng, xã hội hỗ trợ không hoàn lại hoặc
cho vay không lãi suất. Thông qua tổ
phụ nữ, chi hội để hỗ trợ vốn cho phụ
nữ nghèo, phụ nữ khó khăn phát triển
sản xuất. Với tính thiết thực, hiệu quả
của mô hình, đến tháng 7/2018, mô
hình tiết kiệm đã có 5/5 chi hội với 11
nhóm và 896 thành viên tham gia,
tăng 18 lần so với những ngày đầu
thành lập, chiếm 92,7% tổng số hội
viên. Nguồn vốn huy động trong hội
viên phụ nữ tăng dần hằng năm, dư nợ
từ 2,5 triệu đồng (năm 1994) tăng lên
hơn 2,4 tỷ đồng (đến tháng 7/2018),
hiện đang cho 397 phụ nữ vay vốn
phát triển sản xuất.
Mô hình nhóm tiết kiệm gắn với
tín dụng đã và đang là giải pháp hữu
hiệu trong việc tạo nguồn vốn tự có,
đáp ứng một phần nhu cầu về vốn vay
phát triển kinh tế gia đình cho hội viên
phụ nữ, đã giúp cho hàng ngàn lượt hội
viên vay vốn phát triển kinh tế, trong
đó 215 chủ hộ phụ nữ nghèo, nhiều
hội viên đã thoát nghèo bền vững,
vươn lên làm giàu chính đáng. Có 255
mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi cũng
bắt đầu từ nhóm phụ nữ tiết kiệm, đầu
tư vào các mô hình như chăn nuôi lợn,

Hiệu quả cây mướp đắng trên vùng cát Triệu Phong - Thanh Ba

cá nước ngọt, tôm sú, làm miến dong,
làm nấm, bún, bánh, lập vườn …, thu
nhập bình quân mỗi năm từ 80 - 200
triệu đồng/năm…. “Để đồng vốn của
nhóm tiết kiệm tín dụng phát huy hiệu
quả, bền vững, Hội LHPN xã thường
xuyên theo dõi, tập huấn nâng cao
trình độ chuyên môn trong quản lý
vốn, hướng dẫn các tổ xây dựng quy
chế hoạt động cụ thể. Hằng năm, tổ
hợp tác tổ chức hội nghị tổng kết,
báo cáo quyết toán năm, biểu dương
khen thưởng các tập thể, cá nhân có
nhiều đóng góp trong thực hiện mô
hình, đồng thời trích nguồn kinh phí
của tổ để hỗ trợ cho các thành viên
tham quan, học hỏi các mô hình phát
triển kinh tế. Từ đó đã giúp cho mô
hình hoạt động ngày một hiệu quả”,
chị Trần Thị Nguyên cho biết thêm.

Thông qua sinh hoạt tiết kiệm tín
dụng, Hội LHPN xã lồng ghép tuyên
truyền chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước và triển
khai các nhiệm vụ khác của hội một
cách thuận lợi. Chính vì vậy mô hình tổ
hợp tác tiết kiệm tín dụng còn là một
hình thức thu hút tập hợp hội viên có
hiệu quả. Ngoài việc vận động chị em
phụ nữ tham gia mô hình tiết kiệm, hội
còn vận động chị em tiết kiệm trong
chi phí sản xuất, trong việc cưới, việc
tang, lễ hội, tiết kiệm trong sử dụng
lương thực, thực phẩm, trong chi tiêu
mua sắm, sử dụng vật dụng gia đình.
Từ việc tham gia vào tổ hợp tác tiết
kiệm tín dụng mà hội viên phụ nữ xã
Vĩnh Thành ngày càng nêu cao tinh
thần tập thể, đoàn kết gắn bó xây
dựng hội ngày càng vững mạnh.

Có 255 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi cũng bắt đầu từ nhóm phụ nữ tiết kiệm, đầu tư
vào các mô hình như chăn nuôi lợn, cá nước ngọt, tôm sú, làm miến dong, làm nấm, bún,
bánh, lập vườn …, thu nhập bình quân mỗi năm từ 80 - 200 triệu đồng/năm…. “Để đồng vốn
của nhóm tiết kiệm tín dụng phát huy hiệu quả, bền vững, Hội LHPN xã thường xuyên theo
dõi, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn trong quản lý vốn, hướng dẫn các tổ xây dựng
quy chế hoạt động cụ thể. Hằng năm, tổ hợp tác tổ chức hội nghị tổng kết, báo cáo quyết
toán năm, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện
mô hình, đồng thời trích nguồn kinh phí của tổ để hỗ trợ cho các thành viên tham quan, học
hỏi các mô hình phát triển kinh tế. Từ đó đã giúp cho mô hình hoạt động ngày một hiệu
quả”, chị Trần Thị Nguyên cho biết thêm.
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PHONG TRÀO
“Phụ nữ Ninh Sơn (Ninh Thuận) thực hiện công tác Hội
gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới”
Ninh Sơn là huyện miền núi nên đời sống của Nhân dân còn rất nghèo, kinh tế của huyện
tập trung chủ yếu là nông - lâm - nghiệp. Trình độ dân trí còn thấp, địa bàn dân cư rộng,
cơ sở hạ tầng, kỹ thuật còn thiếu, một bộ phận người dân thiếu việc làm, việc làm không ổn
định, nhất là lao động nữ ở vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng số hội viên
Hội Phụ nữ huyện hiện nay: 12.024/21.390 tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.

B

ên cạnh đó, tình hình
giá cả không ổn định,
giá đầu tư vào sản xuất
luôn biến động … trong
khi giá cả các sản phẩm
nông nghiệp giảm (mía,
mì), thời tiết mưa nắng không thuận
lợi… Đây là mối quan tâm lo lắng tác
động rất lớn đến đời sống của chị
em hội viên, phụ nữ, phần nào ảnh
hưởng đến phong trào công tác Hội và
chương trình xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ
đạo các cấp, các Hội, Đoàn thể trong
việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/
TW và Chương trình mục tiêu Quốc gia
xây dựng nông thôn mới tại địa phương,
Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ
(viết tắt: LHPN) huyện đã xây dựng các
kế hoạch, tổ chức họp giao ban định kỳ
hàng tháng triển khai cho cơ sở Hội tổ
chức thực hiện các nội dung hoạt động
công tác Hội và xây dựng nông thôn
mới trong việc triển khai thực hiện Cuộc
vận động xây dựng gia đình “5 không,
3 sạch” đạt 8 tiêu chí năm 2018... Và
hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận
khéo” gắn với Chương trình mục tiêu
Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngay
từ đầu năm Hội LHPN huyện Ninh Sơn
đã triển khai và chỉ đạo đến 8/8 Hội phụ
nữ các xã, thị trấn đăng ký thực hiện các
mô hình “Dân vận khéo” gắn với các tiêu
chí xây dựng nông thôn mới năm 2018
lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Chi,
tổ Hội, CLB tổ chức tuyên truyền, vận

động cán bộ, hội viên và các tầng lớp
phụ nữ thực hiện phong trào xây dựng
nông thôn mới bằng những việc làm cụ
thể phù hợp với tình hình thực tế của
địa phương.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
Hội LHPN huyện xác định thực hiện
chương trình xây dựng nông thôn mới
là một trong những chủ trương lớn của
Đảng, Nhà nước, là một trong những
nhiệm vụ quan trọng góp phần phát
triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững
ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc
phòng, bảo vệ môi trường… Ban thường
vụ Hội LHPN huyện đã chỉ đạo Hội phụ
nữ cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, vận động sâu rộng đến
cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân
bằng nhiều hình thức phong phú, sinh

Thực hiện mô hình
“Tuyến đường không rác”,
“Tuyến đường tự quản”

động như: phát các tờ bướm, tờ rơi,
tranh, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt
câu lạc bộ...
Các cơ sở Hội tiếp tục đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, giáo dục sâu
rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ về
đường lối, chủ trương, chính sách của
Đảng, Pháp luật của Nhà nước; Nghị
quyết của Hội các cấp, Luật bình đẳng
giới; Luật ATGT; Luật NVQS; Luật phòng
chống bạo lực gia đình; vận động hội
viên, phụ nữ tiếp tục “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể
như: Nuôi heo đất, hũ gạo tình thương,
mô hình “Tiếp bước đến trường”…, chăm
sóc cây xanh. Ngoài ra, còn tuyên
truyền vận động hội viên, phụ nữ thực
hiện bốn tiêu chí chuẩn mực của phụ
nữ “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm
đang”, tiếp tục vận động phụ nữ chung
tay xây dựng nông thôn mới và thực
hiện 8 tiêu chí Cuộc vận động xây dựng
gia đình “5 không, 3 sạch”.
Tham gia Hội thi xây dựng gia đình
“ 5 không, 3 sạch” do tỉnh Hội tổ chức,
kết quả đạt giải khuyến khích toàn
đoàn. Hội phụ nữ huyện ký kết giao ước
thi đua năm 2018 với 9/9 cơ sở Hội và
tham gia các hoạt động do địa phương
tổ chức, 8/8 xã, thị trấn đăng ký với cấp
ủy, chính quyền thực hiện ít nhất 02 hộ
gia đình đạt tiêu chí“ gia đình 5 không,
3 sạch” trong đó có ít nhất 01 hộ thoát
nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.
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phẩm” với 19 thành viên.

Cuộc vận động xây dựng gia đình
“5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện các
tiêu chí xây dựng nông thôn mới được
tiếp tục nhân rộng, tạo sức lan tỏa
trong các tầng lớp phụ nữ; Hội phụ nữ
từ huyện đến cơ sở tập trung đẩy mạnh
công tác tuyên truyền đến 100% hộ gia
đình hội viên, giúp chị em phấn đấu thực
hiện đạt 8 tiêu chí về xây dựng gia đình
“5 không, 3 sạch”.
Tổ chức thực hiện cuộc vận động
“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,
huy động nguồn lực thực tế của từng
xã, thị trấn. Xây dựng kế hoạch và thực
hiện hoạt động giúp đỡ 02 hộ gia đình
của các xã, thị trấn/năm chưa đạt các
tiêu chí của cuộc vận động (Cho vay giải
quyết việc làm nếu hộ chưa vay để tạo
công ăn việc làm cho những hộ gia đình
đó, vận động các hộ gia đình làm vệ sinh
sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Tuyên
truyền không sinh con thứ 3, không vi
phạm pháp luật, kịp thời vận động nếu
con em bỏ giữa chừng, tuyên truyền
cho các hộ gia đình đến cơ sở y tế để
tiêm chủng và được tư vấn cho trẻ suy
dinh dưỡng được đầy đủ.
Hội Phụ nữ xã Lâm Sơn, Lương Sơn,
Mỹ Sơn, Nhơn Sơn, Ma Nới tiếp tục duy
trì thực hiện mô hình “Tuyến đường
không rác”, “Tuyến đường tự quản”.
Cụ thể tại các thôn Lập Lá, Trà Giang
1 và 2, Tân lập, thôn Phú Thạnh, Phú
Thủy. Nha Hố 1 và 2. Cán bộ Hội từ xã
đến chi Hội vận động hội viên, phụ nữ
và Nhân dân mỗi tháng ra quân dọn
vệ sinh tại khu vực xung quanh nhà và
đường hương thôn và trồng hoa, cây xà
cừ dọc hai bên đường dài 1.580m. Qua
việc thực hiện mô hình “Tuyến đường
không rác”, nhìn chung đã nâng cao
được nhận thức của chị em hội viên phụ
nữ nói riêng và Nhân dân nói chung và
đặc biệt là các chị em dân tộc thiểu số
hiện nay đã bỏ rác đúng nơi quy định.
Hội LHPN các xã, thị trấn tiếp tục vận
động hội viên, phụ nữ duy trì mô hình
“Mỗi gia đình một sọt rác”, góp phần giữ
gìn vệ sinh môi trường cho gia đình và
thôn xóm.
Phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức
8 buổi tuyên truyền cho cán bộ, hội
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- Hội LHPN xã Lương Sơn xây dựng
mới mô hình “Phụ nữ giúp việc nhà”. Kết
quả thực hiện, Hội Phụ nữ xã Lương Sơn
đã giới thiệu việc làm cho 04 chị để kiếm
thêm thu nhập cho gia đình.
Song song với việc thực hiện các mô
hình trên 8/8 cơ sở Hội còn vận động
hội viên xây dựng mô hình vườn rau an
toàn phục vụ cho gia đình và bán cho
Nhân dân sử dụng, qua đó cũng tăng
thêm thu nhập cho gia đình.
Mô hình “Nuôi bò rẻ” tại xã Ma Nới

viên, phụ nữ về các Luật: Hôn nhân và
gia đình, bảo vệ môi trường, lao động...
và các văn bản vi phạm pháp luật hướng
dẫn thi hành, thủ tục về cấp giấy chúng
nhận quyền sử dụng đất, thuế đất,
khoán đất, nghĩa vụ nộp thuế; bảo vệ
đê điều và các công trình thủy lợi, giao
thông, nông thôn; giao dịch dân sự, hôn
nhân và gia đình, xử lý vi phạm hành
chính...; kết hợp với phổ biến các chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước đẩy mạnh xây dựng nông thôn
mới; xây dựng đời sống văn hóa ở khu
dân cư; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ
sở... Tham gia có 419 người.
Ngoài ra, các mô hình thành lập mới
hiện đang triển khai hiệu quả trên địa
bàn huyện như:
- Hội LHPN xã Ma Nới thành lập mới
mô hình “Nuôi bò rẻ”. Kết quả thực hiện,
02 đ/c cán bộ Hội xã Ma Nới giúp cho 7
hội viên nghèo nuôi bò rẻ, hiện nay đã
sinh được 3 con bê.
- Hội LHPN xã Lâm sơn xây dựng
mới mô hình “CLB vườn cây ăn quả an
toàn” với 15 thành viên. Hoạt động của
mô hình này là tuyên truyền cho hội
viên khi thu hoạch trái cây tuyệt đối
không sử dụng hóa chất để làm cho trái
cây chín; khi sử dụng phân bón phải biết
chọn thương hiệu có uy tín; vận động
chị em nên bón phân hữu cơ ... mô hình
này được chị em hưởng ứng tham gia
nhiệt tình.
- Hội LHPN xã Hòa Sơn thành lập
mới mô hình “Hộ buôn bán nhỏ lẻ tại chợ
Hòa Sơn thực hiện vệ sinh an toàn thực

Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã
thành lập mới 01 CLB “5 không 3 sạch”
với 15 thành viên ở Quảng Sơn. Nâng
tổng số CLB 5 không 3 sạch hiện nay là
44/1.277 thành viên.
Trên cơ sở những hiệu quả thiết
thực nêu trên, Phong trào “Phụ nữ Ninh
Sơn thực hiện công tác Hội gắn với thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới” của Hội LHPN
huyện đã được BCĐ Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
huyện đánh giá cao và đề nghị tiếp tục
duy trì nhân rộng trong thời gian tới.
Chương trình xây dựng nông thôn
mới là một trong những chủ trương lớn
của Đảng, Nhà nước, được các cấp ủy
Đảng, chính quyền, người dân hết sức
quan tâm và xác định đây là một trong
những nhiệm vụ quan trọng góp phần
phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ
vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh,
quốc phòng, bảo vệ môi trường. Thông
qua hiệu quả rõ rệt của Phong trào “Phụ
nữ Ninh Sơn thực hiện công tác Hội gắn
với thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới” đã có
những đóng góp thiết thực vào hiệu quả
chung của Chương trình xây dựng nông
thôn mới nói chung, cũng như giúp nâng
cao đời sống của người dân đặc biệt là
các thành viên thuộc các Chi Hội Phụ nữ
ở các cơ sở Hội trên địa bàn huyện Ninh
Sơn. Thể hiện tinh thần, ý chí và bản lĩnh
của người phụ nữ Việt Nam trong thời
kỳ mới “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu
- Đảm đang”.
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CÔNG TÁC DÂN VẬN
TRONG VIỆC XÃ HỘI HÓA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TẠI XÃ THANH THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Xây dựng nông thôn mới là chương trình tổng hợp, là cuộc vận động toàn dân, toàn diện
trên các lĩnh vực; kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, là nhiệm vụ của cả hệ
thống chính trị và toàn xã hội. Xây dựng NTM được thực hiện theo phương châm nhà nước
và nhân dân cùng làm, phát huy tối đa và hiệu quả nội lực của toàn dân, thực hiện tốt
phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Xây dựng NTM phải gắn với kế
hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng của
địa phương, có kế hoạch bước đi cụ thể, có cơ chế bảo đảm cho phát triển theo quy hoạch
trên cơ sở các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật. Xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định,
giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường văn hóa được bảo vệ, an ninh chính trị trật tự
an toàn xã hội được giữ vững, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

L

à xã phấn đấu về đích xây dựng nông thôn
mới năm 2018, vừa là niềm vinh dự, nhưng
cũng là thách thức lớn đối với địa phương
chúng tôi. Những năm qua việc triển khai xây
dựng NTM trên địa bàn xã gặp không ít khó
khăn, nguyên nhân chính là do nhận thức của
nhiều người dân và một số cán bộ đảng viên về xây dựng
NTM chưa được đầy đủ, công tác chỉ đạo còn lúng túng, công
tác tuyên truyền, vận động của một số ban ngành đoàn thể
chưa sâu rộng, chưa thường xuyên, kịp thời, hình thức tuyên
truyền chưa phong phú, nguồn lực thực hiện chương trình
còn hạn chế, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông
nghiệp còn quá ít, chưa có nhiều mô hình phát triển sản xuất
để học tập, đội ngũ cán bộ còn hạn chế về chuyên môn, kiến
thức cũng như kinh nghiệm về xây dựng NTM.
Song, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, qua 8 năm
triển khai thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các
sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đồng chí lãnh đạo và các phòng
ban ngành cấp huyện, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của Đảng
bộ và nhân dân, xã Thanh Thủy đã có bước phát triển đúng
hướng, áp dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản
xuất. Ngành nghề dịch vụ phát triển đa dạng và phong phú,
đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.
Xác định công tác dân vận là một trong những yếu tố
quyết định sự thành công trong thực hiện xây dựng nông
thôn mới, Đảng ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể đã phối
hợp tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận phối hợp với các
tổ chức chính trị, xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền,
vận động để hội viên, đoàn viên và Nhân dân hiểu rõ quyền
lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng
nhau tham gia xây dựng NTM; chú trọng đổi mới hình thức

Hình ảnh cổng chào và một đoạn đường vào xã Thanh Thủy

tuyên truyền; vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát
huy vai trò quy chế dân chủ, đẩy mạnh phong trào thi đua dân
vận khéo gắn với xây dựng NTM.
Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”,
trong 3 năm qua (2016- 2018), nhân dân Thanh Thủy đã tự
nguyện hiến quyền sử dụng 13.325 m2 đất, 129 trụ cổng,
788m hàng rào, 14.629 Cây xoan, bạch đàn, trám hoa vàng,
7.597 bụi tre, 5.116 ngày công lao động, đóng góp trên
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4.687 triệu đồng xây dựng đường làng ngỏ xóm và các công
trình phúc lợi công cộng (98% đường ngõ xóm được bê tông
hóa), làm thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn.
Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại là một số bộ phận cán
bộ đảng viên và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ, chưa phát
huy hết vai trò, khả năng của mình trong việc xây dựng nông
thôn mới.
Nguồn kinh phí đảm bảo xây dựng nông thôn mới trong
một thời gian ngắn là rất lớn, do đó chưa đáp ứng được yêu
cầu kế hoạch đề ra.
Qua thực hiện chương trình này chúng tôi rút một số kinh
nghiệm sau đây:
1. Nắm chắc các chủ trương, nghị quyết của cấp trên, coi
trọng công tác vận động nhân dân, phát huy dân chủ rộng
rãi, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, xây dựng mô hình điểm cho
nhân dân học tập và làm theo, đúc rút kinh nghiệm để nhân
ra diện rộng, biết phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại
đoàn kết toàn dân.
2. Ưu tiên lựa chọn các nội dung tiêu chí thực hiện cần ít
vốn làm trước, chú trọng đầu tư cho phát triển sản xuất, coi
trọng việc lấy ý kiến của cán bộ Đảng viên và nhân dân.
3. Phát huy nội lực của nhân dân đóng góp cơ sở hạ tầng
kinh tế xã hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương
và từng nội dung công việc, tạo môi trường thuận lợi để nhân
dân an tâm đầu tư.
4. Tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự
điều hành cương quyết của chính quyền, nêu cao vai trò lãnh
đạo của các chi bộ Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kết,
giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm, công khai, dân
chủ, tạo được phong trào thi đua trong quần chúng. Cán bộ
Đảng viên phải gương mẫu, gắn bó với nhân dân để tích lũy
kinh nghiệm và ngày càng trưởng thành.
Phát huy những thành quả trong thời gian qua, xã Thanh
Thủy quyết tâm phấn đấu phát huy nguồn lực để thực hiện
tốt hơn nữa trong thời gian tới với bài học kinh nghiệm sau:
1. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn
diện, trong đó cấp ủy Đảng chính quyền đóng vai trò chỉ đạo,
điều hành quá trình thực hiện, phải có hệ thống chỉ đạo, đồng
bộ, hiệu quả; có bộ máy giúp việc đủ năng lực, chuyên nghiệp,
sát thực tế sẽ là yếu tố quan trọng đảm bảo cho công tác
chỉ đạo có hiệu quả, tiếp tục phát động mạnh mẽ cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới- Đô thị văn
minh” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận động mọi tầng lớp nhân
dân phát huy vai trò chủ thể trong việc xây dựng nông thôn
mới.
2. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng
cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa của Chương trình Mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới trong cán bộ đảng viên và
mọi tầng lớp nhân dân, thông qua công tác tuyên truyền, vận
động làm cho mọi người xác định rõ vai trò, trách nhiệm, tích
cực đóng góp mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Công
tác tuyên truyền, vận động quần chúng phải là giải pháp quan
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trọng hàng đầu. Làm cho dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng
bằng sự tham gia bàn bạc, hiến kế, đóng góp công, của và chủ
động thực hiện các nhiệm vụ của mình là yếu tố quyết định sự
thành công của Chương trình.
3. Tranh thủ tối đa các nguồn lực, lồng ghép các chương
trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án hộ trợ của nhà
nước, đẩy mạnh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động tối
đa nguồn lực sẵn có của địa phương, đề cao trách nhiệm của
người dân đối với cộng đồng, lựa chọn những dự án cần ưu
tiên phù hợp với điều kiện thực tế nguồn kinh phí để thực hiện
chương trình sẽ có tính thực tiễn và hiệu quả hơn, người dân
thể hiện vai trò nhiều hơn.
4. Mục tiêu cơ bản của xây dựng NTM nhằm nâng cao
chất lượng cuộc sống của người dân bằng 19 tiêu chí, là mục
tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng, là tiền đề phát triển lợi ích của
người dân, động lực và sự tham gia của cộng đồng dân cư,
phải thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân.
5. Đối với ban phát triển thôn của từng thôn cần xác định
rõ thôn mình đã làm được bao nhiêu nội dung, còn bao nhiêu
nội dung phải hoàn thành. Phải được chi bộ và nhân dân bàn
bạc tìm ra cách hay, cách tốt nhất. Chi ủy chi bộ, ban công tác
mặt trận KDC sẽ là nòng cốt vận động nhân dân đóng góp xây
dựng cơ sở hạ tầng, vì vậy từng thôn xác định ưu tiên những
vấn đề làm trước, coi trọng công tác sơ kết, đánh giá tiến độ
triển khai. Xác định rõ trách nhiệm của mọi người dân để được
hiểu và thực hiện.
Và cuối cùng, phải lồng ghép sử dụng có hiệu quả sự hỗ trợ
ngân sách của Nhà nước và các nguồn lực đa dạng; việc huy
động, đóng góp của người dân phải được thực hiện trên cơ sở
thực sự tự nguyện, bàn bạc dân chủ không gượng ép quá sức
dân. Xây dựng NTM là một chủ trương lớn của Đảng và nhà
nước ta, thực sự là cuộc cách mạng về nông nghiệp, nông dân
và nông thôn. Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài
của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách
nhiệm chung tay góp sức của mỗi người dân, xã Thanh Thủy
quyết tâm xây dựng NTM ngày càng giàu đẹp văn minh./.
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TỈNH SÓC TRĂNG:

CHỨC SẮC, ĐỒNG BÀO PHẬT GIÁO
CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Hòa chung với Phong
trào thi đua “Cả nước
chung sức xây dựng nông
thôn mới” giai đoạn 2016 2020. Ngay từ đầu giai đoạn,
Sóc Trăng đã ban hành Kế
hoạch1 thực hiện Phong
trào, đồng thời khuyến
khích động viên các tổ chức
cá nhân đóng góp cho phong
trào, nên Sóc Trăng đã sớm
ban hành Quyết định2 để
khen thưởng định kỳ hàng
tháng, hàng quý hoặc giữa
giai đoạn. Đặc biệt, Ủy ban
nhân dân tỉnh Sóc Trăng
còn phối hợp Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
xây dựng Chương trình phối
hợp3 nhằm huy động sức
mạnh đại đoàn kết 3 dân
tộc anh em, huy động cả hệ
thống chính trị và toàn thể
nhân dân tỉnh Sóc Trăng
chung sức xây dựng quê
hướng Sóc Trăng ngày càng
giàu đẹp. Với phong trào
sôi nổi, qua 3 năm đã huy
động nhân dân đóng góp
386.190 triệu đồng cho xây
dựng nông thôn mới; đặc
biệt có 217.360/227.999
hộ (95,33%) đăng ký thực
hiện 15 tiêu chí hộ văn hóa
nông thôn mới, trong đó có
168.933 hộ (chiếm 74,09%)
đã được công nhận đạt
chuẩn hộ văn hóa nông thôn
mới; 200 ấp (34,26%) đăng
ký đạt chuấn ấp văn hóa
nông thôn mới.

T

Lễ hoàn công: Cầu mới quê em

rong nỗ lực của tỉnh
Sóc Trăng, có sự tham
gia đóng góp rất lớn
của lực lượng chức sắc
và đồng bào Phật giáo
Bắc tông, Nam tông
Khmer. Hiện Sóc Trăng có 182 chùa,
38 salatel, 02 trường trung cấp phật
học, Trường Trung cấp Văn hóa Paly
Nam bộ, 157 chức sắc, 1816 nhà tu
hành, 1701 chức việc, 500.535 tín đồ
phật tử. Trong những năm qua phật
giáo Sóc Trăng luôn thực hiện đúng
Hiến chương giáo hội và đồng hành
cùng dân tộc, tổ chức các hoạt động
thiết thực, chủ động làm tốt công tác
xã hội với chương trình “Nhịp cầu nhân
ái”, huy động hàng chục tỷ đồng giúp
cho những người nghèo, những người
có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo
đơn; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”,
“Xóa đói giảm nghèo”, “Xây dựng nông
thôn mới”, “Xây dựng đời sống văn

hóa khu dân cư”. Hàng chục vị ứng cử
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
và đại biểu Quốc hội. Họ làm cầu nối
giữa Đảng, Nhà nước, chính quyền địa
phương, Mặt trận với nhân dân nói
chung, với chức sắc, nhà tu hành nói
riêng trong việc xây dựng chính quyền
các cấp, phát triển kinh tế xã hội tại địa
phương.
Rất nhiều tập thể và cá nhân chức
sắc, đồng bào Phật giáo tỉnh Sóc Trăng
là các gương điển hình tiêu biểu trong
Phong trào thi đua “Cả nước chung sức
xây dựng nông thôn mới” tỉnh Sóc Trăng
thời gian qua có thể kể đến như: Nhóm
từ thiện Chùa Thiên Thới xã Thới An Hội,
huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng vận động
đóng góp trên 10.000 ngày công, xây
dựng 45 cây cầu trị giá trên 950 triệu
đồng; Nhóm từ thiện Chùa Vĩnh Phước,
xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị vận
động đóng góp trên 4.000 ngày công,
xây dựng 20 cây cầu trị giá 350 triệu
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Chùa Trà Cuôn xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên vận động phật tử xây cầu bêtông, xóa cầu tạm

đồng; Hòa thượng Thích Minh Hồng
Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hưng, Phường 6,
thành phố Sóc Trăng vận động phật tử
đóng góp xây dựng cầu trị giá 360 triệu
đồng; Thượng tọa Thích Minh Hạnh Trụ
trì Chùa Thiên Thới, xã Thới An Hội,
huyện Kế Sách vận động phật tử đóng
góp xây dựng cầu trị giá 450 triệu đồng;
Bà Nguyễn Thị Chi (pháp danh Tuệ Ngọc)
đóng góp xây 06 cây cầu trị giá 500
triệu đồng; Bà Lư Thục Trinh đóng góp
xây 06 cây cầu trị giá 300 triệu đồng;
Bà Phan Kim Nhẹ xã Phong Nẫm, huyện
Kế Sách vận động xây 07 cây cầu trị giá
310 triệu đồng,…
Đạt được kết quả trên, bên cạnh
sự quyết tâm, nổ lực của cấp ủy, chính
quyền các cấp, thì Sóc Trăng còn biết
phát huy vai trò của các chức sắc và
đồng bào tôn giáo để tích cực tham gia
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới. Các năm
qua, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức trên
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20 cuộc tuyên truyền cho các chức sắc,
cán bộ làm công tác tôn giáo và người
có uy tín trong cộng động với khoảng
2.000 lượt người tham dự, đồng thời
còn thường xuyên, kịp thời biểu dương,
khen thưởng cho các gương điển hình
tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới;
hàng trăm tập thể và cá nhân tiêu biểu
đã được giới thiệu, biểu dương, khen
thưởng qua Phong trào thi đua “Cả nước
chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh
Sóc Trăng giai đoạn 2016-2018, trong
đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã
tặng Bằng khen cho 09 tập thể và 09 cá
nhân là các chức sắc và đồng bào phật
giáo.
Với khí thế và sự lan tỏa mạnh mẽ
từ Phong trào thi đua “Cả nước chung
sức xây dựng nông thôn mới” hiện nay,
người dân Sóc Trăng nói chung và các
chức sắc, đồng bào Phật giáo nói riêng
sẽ tiếp tục phát huy tinh thần và đóng
góp vào sự nghiệp xây dựng nông thôn

mới của tỉnh nhà trong thời gian tới,
phấn đấu đến năm 2020 tỉnh Sóc Trăng
có 40 xã và 02 đơn vị cấp huyện đạt
chuẩn nông thôn mới, tiếp tục xây dựng
xã nông thôn mới nâng cao và nông
thôn mới kiểu mẫu, góp phần đưa tỉnh
Sóc Trăng phát triển thành tỉnh khá
trong khu vực theo mục tiêu Nghị quyết
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII
đã đề ra.
_________________________
Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 31/10/2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về Kế hoạch
tổ chức Phong trào thi đua “Cả nước chung sức
xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng giai
đoạn 2016-2020”.
(1)

Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày
10/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
về ban hành quy định khen thưởng Phong trào
thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn
mới tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2020”.
(2)

(3)
Chương trình phối hợp số số 06/CTPH/
UBND-MTTQ ngày 06/6/2017 giữa Ủy ban
nhân dân tỉnh và UBMTTQVN tỉnh về thực hiện
giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh.
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HỘI LHPN TỈNH GIA LAI
Hiệu quả từ mô hình

“LÀNG PHỤ NỮ KIỂU MẪU”

Góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Qua 10 năm triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu” với
những cách làm hay và hiệu quả trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố đã phát
huy tinh thần đoàn kết trong các cấp Hội và huy động được nội lực của đông đảo
gia đình hội viên, phụ nữ, góp phần tham gia xây dựng “Làng nông thôn mới” và Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

N

ằm ở phía Bắc Tây
Nguyên, Gia Lai là tỉnh
có 34 dân tộc anh em
cùng chung sống. Phụ
nữ dân tộc thiểu số chiếm 45% dân
số, tiếng nói của họ có ý nghĩa quyết
định trong mọi việc của gia đình và
cộng đồng. Vì vậy, Hội LHPN tỉnh Gia
Lai xây dựng mô hình “Làng phụ nữ
kiểu mẫu” để tiếp tục thể hiện vai trò

quan trọng của phụ nữ trong đời sống
xã hội ở thôn, làng trước yêu cầu
mới. Đây là mô hình hoạt động toàn
diện của tổ chức Hội Phụ nữ trên địa
bàn nông thôn, vùng đồng bào DTTS
nhằm tập hợp phụ nữ vào tổ chức và
phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ
trong xây dựng nông thôn mới.
Mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu”

bắt đầu xây dựng thí điểm từ năm
2007 tại làng Klũ, xã Ia Drăng, huyện
Chư Prông. Đây là làng có 100% đồng
bào DTTS Jrai, có 99% hộ dân theo
đạo Tin lành. Làng có 55 hộ với 248
nhân khẩu. Trong đó phụ nữ có 133
người, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ mù
chữ cao chiếm 60%, trên 90% trẻ em
chỉ học hết tiểu học, tỷ lệ hộ nghèo
chiếm 100%. Làng chưa có điện thắp

Đường làng được bê tông hóa sạch sẽ
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sáng, đường sá đi lại khó khăn, nằm
cách xa trung tâm xã, điều kiện vật
chất và văn hoá tinh thần còn hạn
chế và rất khó khăn... Từ thực tế trên,
để xây dựng “Làng phụ nữ kiểu mẫu”,
Hội LHPN tỉnh đã thực hiện các tiêu
chí “4 không, 5 có” (04 không: không
có hộ đói, giảm hộ nghèo, tăng hộ
khá; Không có gia đình mắc các tệ
nạn xã hội, mê tín dị đoan và vi phạm
Pháp lệnh Dân số; Không có người
trong độ tuổi mù chữ; Không có người
tham gia tổ chức phản động Fulrô và
vượt biên trái phép sang Campuchia;
05 có: Có nhà sinh hoạt cộng đồng và
bộ cồng chiêng phục vụ sinh hoạt; Có
điện, nước phục vụ cho sinh hoạt và
sản xuất; Có môi trường xanh, sạch,
đẹp; Có 100% người tham gia sinh
hoạt vào các tổ chức Đoàn thể, đóng
hội phí và xây dựng quỹ Hội; Có 100%
gia đình đạt gia đình văn hoá, làng
văn hoá). Để thực hiện các tiêu chí
này, để thực hiện các tiêu chí này, bên
cạnh sự nỗ lực của các cấp Hội, các
gia đình hội viên, phụ nữ, tỉnh Hội còn
tranh thủ sự phối hợp các ban, ngành
liên quan để tăng thêm sức mạnh và
nguồn lực trong quá trình thực hiện.
Sau 3 năm thí điểm, từ một làng
có 100% hộ nghèo, không có điện,
giao thông khó khăn… Nay, diện mạo
của làng đã thay đổi, đời sống vật
chất, tinh thần của đồng bào được
cải thiện rõ rệt. Số hộ nghèo đã giảm
50%; làng đã có điện, hệ thống đường
nội bộ được quy hoạch, xây dựng lại;
đã có nhà sinh hoạt cộng đồng, 100%
gia đình xây dựng nhà vệ sinh, tỷ
lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm; hệ
thống chính trị của làng được củng
cố; an ninh nông thôn đảm bảo; các
hộ giáo dân đều tự giác chấp hành tốt
chủ trương của Đảng, pháp luật của
Nhà nước; không có hộ nào tham gia
hoạt động Tin lành Đề ga; không có
người vượt biên trái phép; không có
người vi phạm pháp luật; chi hội phụ
nữ của làng được xếp loại vững mạnh.
Sau khi sơ kết rút kinh nghiệm
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triển khai xây dựng điểm, nhận thấy
hiệu quả của mô hình, Nghị quyết
Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh khóa XII
nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục chỉ đạo
triển khai nhân rộng mô hình “Làng
phụ nữ kiểu mẫu” trong toàn tỉnh
gắn với Chương trình mục tiêu Quốc
gia xây dựng nông thôn mới và nhân
rộng đến các thôn, tổ dân phố người
Kinh và chỉ đạo các huyện, thị, thành
Hội triển khai xây dựng thực hiện
điều chỉnh, đổi tên thành mô hình
“Thôn/ làng phụ nữ kiểu mẫu” với 6
tiêu chí xây dựng phù hợp tình hình
thực tế, đó là: Không có hộ đói, giảm
hộ nghèo, tăng hộ khá; Không có hộ
gia đình vi phạm pháp luật, tệ nạn xã
hội và bạo lực gia đình; Giảm số hộ
vi phạm pháp lệnh dân số, tảo hôn
và không có trẻ em suy dinh dưỡng,
không có trẻ em bỏ học hoặc đến
tuổi đi học mà ko được đến trường;
Có môi trường xanh sạch đẹp; có
nhà sinh hoạt cộng đồng và duy trì
các tổ chức hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao; có chi hội phụ
nữ vững mạnh và có ít nhất 01 đảng
viên nữ tại thôn/làng. Với 6 tiêu chí
của mô hình “Thôn/làng phụ nữ kiểu
mẫu”, các cấp Hội thực hiện lồng ghép
với các tiêu chí Cuộc vận động “Xây
dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và
góp phần thực hiện 11/19 tiêu chí
xây dựng nông thôn mới và góp phần
không nhỏ trong quá trình xây dựng
mô hình “Làng nông thôn mới” theo
tinh thần chỉ đạo Chỉ thị số 12-CT/TU
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về
“Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy
các cấp về xây dựng làng nông thôn
mới trong đồng bào dân tộc thiểu số”.
Với từng tiêu chí xây dựng
“Thôn/làng phụ nữ kiểu mẫu”, các
cấp Hội sáng tạo trong triển khai
thực hiện. Đối với tiêu chí “Không có
hộ đói, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá”,
các cấp Hội đẩy mạnh phong trào
giúp nhau phát triển kinh tế, giảm
nghèo bền vững thông qua các mô
hình, hoạt động: “phụ nữ giúp nhau
xóa đói giảm nghèo”, “giúp phụ nữ

nghèo có địa chỉ” hay các mô hình:
“mái ấm tình thương”, “trồng mỳ tình
thương”, “kho thóc tình thương”,
“nuôi bò tình thương”, “dê tình
thương”… Đẩy mạnh hoạt động Quỹ
hỗ trợ phụ nữ phát triển. Bên cạnh
đó, phối hợp với ngành Nông nghiệp
cùng cấp xây dựng các mô hình tổ
liên kết “Nuôi vịt xiêm” ,“Trồng trọt
chăn nuôi” ,“Nuôi cá trong ruộng lúa”
,“Trồng cỏ trong chăn nuôi”, “Cải tạo
vườn tạp”, “3 trong 1”... nhằm hỗ
trợ, tạo điều kiện tìm đầu ra các sản
phẩm, giảm nhân công lao động giữa
các thành viên góp phần phát triển
kinh tế gia đình đặc biệt các gia đình
hội viên phụ nữ nghèo.
Để thực hiện tiêu chí “Không có
hộ gia đình vi phạm pháp luật, tệ nạn
xã hội và bạo lực gia đình”, tiêu chí
“Giảm số hộ vi phạm pháp lệnh dân
số, tảo hôn và không có trẻ em suy
dinh dưỡng, không có trẻ em bỏ học
hoặc đến tuổi đi học mà ko được đến
trường” và tiêu chí “Có nhà sinh hoạt
cộng đồng và duy trì các tổ chức hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao”, các cấp Hội các cấp Hội tổ chức
các hoạt động hướng về cơ sở với các
phong trào “Ngày thứ 5 cơ sở”, “Ngày
20 hàng tháng đi cơ sở”, thành lập
các tổ tuyên truyền tại các địa bàn
có vấn đề về an ninh chính trị, vận
động người thân không theo các tà
đạo, đạo trái pháp luật; ... nhằm thu
hút, tập hợp và nắm tư tưởng, nguyện
vọng hội viên, phụ nữ kịp thời. Phối
hợp với các cơ quan liên quan tổ chức
các hoạt động truyền thông nâng cao
kiến thức về chấp hành đường lối chủ
trương của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, Luật giao thông đường bộ, Nghị
quyết liên tục 01 về “Quản lý, giáo dục
con em trong gia đình không phạm
tội và mắc các TNXH”,... Phối hợp
với ngành Văn hóa tổ chức các hoạt
động nhân ngày “Quốc tế hạnh phúc”
“Ngày gia đình Việt Nam” như: hội thi
“Mâm cơm dinh dưỡng”, “Bữa cơm gia
đình - ấm áp yêu thương”, “Ngày hội
gia đình”.... để ca ngợi và tôn vinh nét
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Con đường hoa, hàng rào xanh

đẹp truyền thống của gia đình. Phối
hợp với ngành Y tế tuyên truyền, vận
động hội viên phụ nữ tham gia chiến
dịch truyền thông Dân số - kế hoạch
hóa gia đình, thực hiện các biện pháp
chăm sóc SKSS - KHHGĐ, vận động
các bà mẹ đưa trẻ dưới 6 tuổi tiêm
phòng các bệnh truyền nhiễm, uống
vitamin... Phối hợp với ngành Giáo dục
vận động con em trong độ tuổi đến
trường đảm bảo, không bỏ học giữa
chừng theo Chỉ thị số 11/CT-UBND
ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh về
việc ”Tăng cường công tác huy động
học sinh đến trường và hạn chế tình
trạng học sinh bỏ học trên địa bàn
tỉnh Gia Lai”, Dự án “Phát triển giáo
dục mầm non”...
Thực hiện tiêu chí “Có chi hội phụ
nữ vững mạnh và có ít nhất 01 đảng
viên nữ tại thôn/làng”, Hội LHPN tỉnh
chú trọng tập trung nâng cao kiến
thức, kỹ năng, phương pháp điều
hành của cán bộ Hội các cấp thông
qua các lớp tập huấn nghiệp vụ công
tác Hội, các chuyên đề, hoạt động “4
ngày làm việc tại cơ quan, 1 ngày tại
cơ sở”, hoặc chủ đề tập trung hàng
năm “năm hội viên”, “năm chất lượng
cán bộ Hội”... và đặc biệt là việc duy
trì, nhân rộng các mô hình thu hút tập
hợp hội viên.

Một điểm nổi bật của các cấp Hội
trong tham gia xây dựng “Thôn/làng
kiểu mẫu” góp phần xây dưng nông
thôn mới, đó là việc thực hiện tiêu chí
“Có môi trường xanh sạch đẹp” thông
qua các phần việc “Đường làng, ngõ
xóm, cảnh quang từng hộ xanh - sạch
- đẹp, không có hoạt động làm suy
giảm môi trường” thuộc Tiêu chí 17
về môi trường và phần việc “Đường
ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào
mùa mưa” thuộc tiêu chí 2 về giao
thông. Thực hiện tiêu chí “Có môi
trường xanh - sạch - đẹp” - nghe
tưởng chừng rất đơn giản nhưng để
thay đổi những thói quen sinh hoạt,
nhất là trong hội viên phụ nữ dân tộc
thiểu số lại cần cả quá trình. Để thay
đổi nhận thức, hành vi cho hội viên,
phụ nữ, các cấp Hội đã cụ thể hóa tiêu
chí bằng việc xây dựng các mô hình
“Đào hố rác tự hoại trong vườn nhà”,
“Di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc
ra phía sau nhà”, “Đoạn đường không
rác”, “Tổ phụ nữ tự nguyện thu gom
rác”, “Mái nhà xanh, “Góc bếp điểm
10”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”,
“Hàng rào xanh”, “Con đường hoa”,
... Nếu như trước đây, một số thôn,
làng của đồng bào DTTS vẫn còn tình
trạng xả rác bừa bãi; nuôi nhốt gia
súc, gia cầm dưới gầm nhà sàn... thì

nay, vào các ngày thứ bảy hoặc chủ
nhật hàng tuần, đã trở thành nếp, hội
viên, phụ nữ và dân làng tự giác dọn
dẹp vệ sinh quanh nhà ở, đường làng,
phát quang bụi rậm, khơi thông cống
rãnh; hội viên phụ nữ biết cách sắp
xếp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, ngăn
nắp, ...
Từ kết quả thực hiện các tiêu chí
của mô hình “Thôn/làng phụ nữ kiểu
mẫu” lồng ghép với Cuộc vận động
“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”
đã tạo sự chuyển biến về nhận thức,
hành vi trong cán bộ, hội viên phụ nữ,
tạo sự thay đổi ban đầu về xây dựng
nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã
xây dựng được 58 “Làng phụ nữ kiểu
mẫu”, 51 “Thôn phụ nữ kiểu mẫu” và
góp phần không nhỏ trong việc đưa
49 xã về đích nông thôn mới trên địa
bàn tỉnh Gia Lai. Mục tiêu đặt ra năm
2018 và giai đoạn 2018 - 2020, các
cấp Hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục
xây dựng mô hình “Thôn/làng phụ nữ
kiểu mẫu” ở các “Làng nông thôn mới”
trên địa bàn toàn tỉnh. Tin tưởng rằng
với cách làm mới, sáng tạo và riêng
biệt của các cấp Hội trong tham gia
xây dựng nông thôn mới, diện mạo
nông thôn Gia Lai sẽ từng ngày “thay
da, đổi thịt”./.
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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM:

“ĐIỂM SÁNG”
trong xây dựng nông thôn mới
Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn
thách thức, nhưng Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN
SPC) đã luôn nỗ lực cố gắng, thực hiện tốt Chương trình
cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo… Việc đầu tư đưa
điện về các vùng sâu, vùng xa và vùng lõm đã góp phần rất
lớn trong việc đảm bảo an sinh xã hội và thay đổi bộ mặt
vùng nông thôn của 21 tỉnh thành phía Nam.

Ô

ng Nguyễn Văn Hợp Tổng Giám đốc EVNSPC
cho biết: Địa bàn EVN
SPC quản lý và bán điện
chủ yếu là vùng nông
thôn sông nước miền Tây
Nam Bộ, hệ thống sông ngòi chằng chịt,
việc đầu tư xây dựng các công trình điện
gặp rất nhiều khó khăn do dân cư sống
thưa thớt, giao thông chủ yếu là đường
thủy, nhiều vùng thậm chí chưa có đường
giao thông chính. Bên cạnh khó khăn về

hạ tầng, những năm qua, trong quá trình
triển khai các dự án cấp điện về nông
thôn, miền núi, hải đảo, EVN SPC còn đối
mặt khó khăn lớn nhất là nguồn vốn.
“Tuy nhiên, lãnh đạo, cán bộ, công
nhân viên EVN SPC không vì những khó
khăn đó mà chậm trễ, thoái thác, ngược
lại luôn tìm hướng khắc phục trong từng
thời điểm” - Ông Nguyễn Văn Hợp chia sẻ.
Theo ông Hợp, hiện thực hóa chủ
trương trên, EVN SPC đã triển khai hàng

loạt các công trình, dự án điện cho thôn,
buôn chưa có điện tỉnh Lâm Đồng; điện
cho đồng bào dân tộc Khmer các tỉnh Trà
Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang; đặc
biệt là công trình đưa điện lưới quốc gia
110kV bằng cáp ngầm xuyên biển ra Phú
Quốc; dự án điện vượt biển trên không
vươn ra các đảo Hòn Tre, Lại Sơn, Hòn
Nghệ, Sơn Hải thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh
Kiên Giang; cùng với việc tiếp nhận, quản
lý, vận hành Nhà máy Diesel Phú Quý, tỉnh
Bình Thuận, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa -Vũng
Tàu; các công trình cấp điện trạm bơm
tưới tiêu cho trên 165.000 ha lúa và hoa
màu trên địa bàn tỉnh An Giang; chương
trình cấp điện chong đèn thanh long tại
Bình Thuận, Long An, Tiền Giang; điện
phục vụ nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh
ĐBSCL; các dự án, công trình điện phục vụ
phát triển công nghiệp tại các tỉnh Bình
Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và
các địa phương trên địa bàn hoạt động…
Theo đó, tính đến cuối quý 2/2018,
toàn EVN SPC có 2.513/2.513 xã, phường,
thị trấn có điện, đạt tỷ lệ 100%. Số hộ dân
có điện là 7,77 triệu hộ, đạt tỷ lệ 99,56%;
trong đó số hộ dân nông thôn có điện là
5,14 triệu hộ, đạt tỷ lệ 99,40%.

Điện về thay đổi đời sống bà con dân tộc Khmer
tại các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang.
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Hiện nay, EVN SPC đang bán điện
trực tiếp đến 7,2 triệu hộ dân, chiếm tỷ lệ
92,7%, còn lại 7,3% số hộ do các tổ chức
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điện nông thôn mua điện của ngành điện
và bán lẻ đến các hộ dân phía sau công
tơ tổng, tập trung hầu hết tại 2 tỉnh An
Giang và Trà Vinh.
Đặc biệt, trong năm 2017, EVN SPC
phối hợp với chính quyền địa phương thực
hiện đầu tư đưa 98 xã đạt chỉ tiêu số 4 về
điện (một trong các chỉ tiệu trong Chương
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2016-2020). Tính đến
cuối năm 2017, 1.310/1.960 xã thuộc 21
tỉnh, thành phía Nam đạt tiêu chí số 4 về
điện nông thôn, chiếm tỷ lệ 66,84% số xã
đạt tiêu chí số 4.
Song song với quá trình đầu tư cho
lưới điện nông thôn, miền núi, hải đảo,
EVN SPC đang chủ trương xóa dần việc
bán điện qua hình thức câu phụ (câu đuôi,
câu chuyền, chia hơi), tiến tới bán điện
trực tiếp đến từng hộ sử dụng điện qua
công tơ chính của ngành điện, với tiến độ
hoàn thành vào cuối năm 2020. Theo đó,
trong 2 năm 2016 - 2017, EVN SPC đã bố
trí 295 tỉ đồng cho các công ty điện lực
để xóa 153.212 hộ sử dụng điện qua câu
phụ có suất đầu tư thấp dưới 2 và 3 triệu
đồng/hộ. Năm 2018 tiếp tục bố trí 194 tỉ
đồng để xóa 49.130 hộ câu phụ có suất
đầu tư thấp dưới 4 triệu đồng/hộ.
Ngoài ra, EVN SPC và các đơn vị
còn đặc biệt nỗ lực trong công tác kinh

doanh và nâng cao chất lượng các dịch
vụ điện, hiệu quả quản trị, đẩy mạnh ứng
dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh
cải cách thủ tục, tạo mọi thuận tiện cho
khách hàng.
Ông Nguyễn Văn Hợp khẳng định:
“Từ khi Trung tâm Chăm sóc khách hàng
của EVN SPC được đưa vào hoạt động,
các thông tin, yêu cầu của khách hàng đã
được tiếp nhận, giải quyết kịp thời”.
Đến hết năm 2017, EVN SPC đã triển
khai 100% cung cấp các dịch vụ điện trực
tuyến thông qua website của trung tâm
trên. EVN SPC cũng ngày càng hoàn thiện
công tác chăm sóc khách hàng, thông qua
thước đo về đánh giá mức độ hài lòng
khách hàng. Kết quả điểm số đánh giá mức
độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện
đối với các đơn vị trong năm 2017 tăng
cao hơn so với 2016. Trong đó điểm số
trung bình về mức độ hài lòng của Trung
tâm Chăm sóc khách hàng là 8,29 điểm,
các công ty điện lực tại 21 tỉnh phía Nam
là 8 điểm.
EVN SPC còn thực hiện tốt chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng
lực cạnh tranh quốc gia về chỉ số tiếp cận
điện năng. Đặc biệt trong thời đại cách
mạng 4.0, EVN SPC đã tự động hóa một số
khâu trong công tác kinh doanh để nâng
cao dịch vụ khách hàng, như: Trang bị 2,4

triệu công tơ điện tử cho khách hàng dùng
điện, trong đó có 2,2 triệu công tơ điện
tử lắp đo ghi từ xa; ứng dụng công nghệ
sửa chữa hotline và vệ sinh hotline hạn
chế cắt điện khi bảo trì, sửa chữa điện cho
khách hàng...
Bên cạnh đó triển khai các chương
trình, phần mềm rút ngắn thời gian công
tác, tiết kiệm nhân công; hoàn thiện hệ
thống thông tin nhằm chăm sóc khách
hàng tốt nhất, bao gồm hệ thống GIS
(hệ thống quản lý thông tin địa lý khách
hàng), CMIS 3.0 (hệ thống thông tin quản
lý khách hàng), CRM (hệ thống chăm sóc
khách hàng).
Đầu tư mở rộng lưới điện, thực hiện
nhiều dự án đưa điện về vùng nông thôn,
vùng sâu, miền núi phục vụ đồng bào dân
tộc, đã tạo điều kiện cho đồng bào có điện
sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất, góp
phần nâng cao hiệu quả các chương trình
xóa đói giảm nghèo, giảm dần khoảng
cách chênh lệch giữa miền núi và miền
xuôi. Từng ngày, từng ngày, những đường
điện lưới quốc gia tiếp tục vươn dài, vươn
xa thắp sáng những vùng quê, mang đến
cho người dân những điều kiện tốt nhất
tiếp cận với cuộc sống ngày càng hiện đại
của xã hội./.
Đình Hoàng
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NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HÀ NỘI

TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

LÀ XUNG LỰC CHO CÔNG CUỘC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
"Xóa đói, giảm nghèo là vấn đề mang đậm tính nhân văn, thể hiện bản chất lãnh đạo của
Đảng đối với dân tộc. Chúng ta phải huy động nhiều nguồn lực để cho người dân được
hưởng lợi tốt nhất". Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy tại
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017.

Tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017 diễn ra tại Hà Nội, thay mặt Đảng, Nhà
nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho NHCSXH
TRÊN 4,5 TRIỆU HỘ DÂN VƯỢT
NGƯỠNG NGHÈO
Trước khi nhận được nguồn vốn từ
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH),
hơn 10 năm gia đình bà Phạm Thị Thọ ở
Tam Điệp (Ninh Bình) sống trong căn nhà
lá tạm bợ, rau cháo nuôi nhau. Năm 2008,
chồng bà đột ngột qua đời sau một tai
nạn, món nợ ngân hàng chưa trả hết, gánh
nặng gia đình với 3 đứa con đang tuổi ăn
học dồn lên đôi vai người phụ nữ nghèo.
Kể về một thời khốn khó, bà Thọ bật khóc:
“Tôi sớm hôm chạy chợ rồi chăn nuôi mà
vẫn không đủ trang trải cuộc sống. Năm
2012, khi được vay 30 triệu đồng hộ
nghèo, tôi mua 2 con bò giống sinh sản,
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5 con lợn nái và hơn chục con gà đẻ. Trời
thương người nghèo, năm đầu tiên lãi 16
triệu đổng, tôi tiếp tục mở rộng chăn nuôi,
trả bớt nợ ngân hàng, sửa sang nhà cửa có
chỗ ăn ở, học tập cho các con”.
Quyết tâm thoát khỏi nghèo đói, bà
Thọ quyết định bán cặp bò sinh sản được
40 triệu đồng, vay thêm 50 triệu đồng
đầu tư vào kinh doanh chè khô. Thương
hiệu chè Đông Sơn giờ đã được nhiều
khách hàng biết đến, không chỉ ở thị
trường Tam Điệp mà còn ở Ninh Bình, Hà
Nội, Lạng Sơn. Từ nguồn vốn vay học sinh,
sinh viên, 2 trong số 3 người con của bà
Thọ đã tốt nghiệp đại học và có công ăn
việc làm.

Bà Thọ chỉ là một trong số trên 4,5
triệu hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo
từ dòng vốn tín dụng của NHCSXH. Nhìn
lại hành trình 15 năm thực hiện Nghị định
78 của Chính phủ, mật độ các chương
trình tín dụng ngày một dày và phủ rộng
sâu đến các đối tượng “yếu thế” trong xã
hội. Tính đến nay, NHCSXH đang thực hiện
20 chương trình tín dụng chính sách, dự
án do các địa phương, các tổ chức và cá
nhân trong và ngoài nước ủy thác.
Với doanh số cho vay hơn 433.000
tỷ đồng trong 15 năm qua, nguồn vốn
tín dụng chính sách đã đến với trên 31,8
triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính
sách khác góp phần giúp trên 4,5 triệu hộ
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vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho
trên 3,4 triệu lao động, xây dựng trên 9,9
triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ
sinh môi trường nông thôn; trên 105.000
căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ vùng đồng
bằng sông Cửu Long, trên 528.000 căn
nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính
sách, trên 11.000 căn nhà phòng, tránh
bão, lụt khu vực miến Trung...
Ghi nhận những thành quả của
NHCSXH, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
nhấn mạnh: “Những con số trên rất có
ý nghĩa trong công cuộc xóa đói, giảm
nghèo ở Việt Nam. Chính việc tiếp cận
vốn, giải quyết việc làm tăng thu nhập tạo
sự chuyển biến mạnh mẽ toàn diện tại các
vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu
số. Nợ quá hạn chỉ chiếm 0,81% là con
số rất thấp so với các Ngân hàng thương
mại, là một thành công trong quản lý, cho
thấy chất lượng tín dụng cũng như cán bộ
làm tín dụng của NHCSXH ở cơ sở và địa
phương tận tâm, tận lực, tận tụy”.
ĐẨY LÙI TỆ NẠN CHO VAY NẶNG LÃI
Ở NÔNG THÔN
Việc nhận tiền gửi từ người nghèo
đã tạo thói quen tích lũy và hỗ trợ người
nghèo từng bước tiếp cận với tín dụng
ngân hàng được Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc đánh giá là một sáng kiến của
NHCSXH.
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
hoạt động của NHCSXH trong 15 năm qua
khắc phục các hạn chế của các chính sách
hỗ trợ cho không, tạo chuyển biến cơ bản
về nhận thức của người nghèo. Từ mặc
cảm tự ti, ỷ lại, sợ vay vốn không biết cách
sử dụng vốn, đến nay nhiều bà con đã có
ý thức, ý chí làm ăn vươn lên thoát nghèo
và làm giàu chính đáng. “Nhờ nguồn vốn
này đã góp phần đẩy lùi tệ nạn cho vay
nặng lãi, giảm thiểu bất ổn xã hội. Tín
dụng chính sách cũng chính là một trong
những đòn bẩy kinh tế kích thích người
nghèo và các đối tượng chính sách xã hội
khác có điều kiện phát triển sản xuất, cải
thiện cuộc sống, tự vươn lên khẳng định vị
thế của mình trong xã hội, góp phần xây
dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh” Thủ tướng nói.
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT
ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NHCSXH
Hiện cả nước vẫn còn khoảng 1,9 triệu
hộ nghèo và 1,3 triệu hộ cận nghèo, nhất
là ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng
thiên tai. Đây là một thách thức lớn cho
hoạt động của NHCSXH. Thủ tướng nhấn
mạnh: “Trong bối cảnh như vậy, nhất là

Trong 15 năm qua, vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị
trấn trên cả nước, góp phần giúp trên giúp trên 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo
những vùng đặc biệt khó khăn tín dụng
chính sách có ý nghĩa quan trọng trong
phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là
một kênh tạo thêm xung lực cho công
cuộc giảm nghèo bền vững, đảm bảo công
bằng bình đẳng trong xã hội”. Theo Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc nếu để người
dân nghèo quá, khó khăn quá, chênh
lệch mức sống lớn quá thì sự nghiệp công
nghiệp hóa - hiện đại hóa của Việt Nam
coi như không thành công. “Tín dụng chính
sách, cán bộ làm tín dụng, hay hệ thống
làm tín dụng chính sách nhất thiết phải
gần dân, sát dân, phải nắm bắt tâm tư
nguyện vọng của người dân để đáp ứng
tốt hơn, phù hợp nhu cầu của người vay
Trong 15 năm qua, vốn tín dụng
chính sách đã được đầu tư đến 100%
xã, phường, thị trấn trên cả nước.
Tính đến hết tháng 3/2018, tổng
nguồn vốn của NHCSXH đạt trên
187.000 tỷ đồng, gấp hơn 25 lần so
với khi thành lập; tổng dư nợ của hơn
20 chương trình tín dụng chính sách
đạt trên 176.000 tỷ đồng, gấp hơn
24 lần so với thời điểm thành lập.
Hiện có trên 6,7 triệu hộ nghèo và
các đối tượng chính sách còn dư nợ.
Với những kết quả đạt được
trong 15 năm qua, NHCSXH đã được
Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều
Huân, Huy chương và Danh hiệu cao
quý như:
- Huân chương Lao động hạng
Nhất;
- Huân chương độc lập hạng Nhì
và hạng Ba.

vốn”, Thủ tướng lưu ý.
Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết
Thắng cam kết: "Hộ nghèo, cận nghèo, hộ
mới thoát nghèo và các đối tượng chính
sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều
được vay vốn các chương trình tín dụng
chính sách và tiếp cận các dịch vụ do ngân
hàng cung cấp. Dư nợ tăng trưởng bình
quân hằng năm đạt khoảng 10%. Nguồn
vốn ngân sách địa phương bổ sung hằng
năm tăng bình quân trên 20%...”.
Thống đốc NHNN, kiêm Chủ tịch HĐQT
NHCSXH Lê Minh Hưng cho biết, NHNN sẽ
tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa
phương và các tổ chức chính trị - xã hội
chỉ đạo NHCSXH, các đơn vị chức năng và
các Ngân hàng thương mại Nhà nước củng
cố và hoàn thiện thêm một bước phương
thức quản lý vốn tín dụng chính sách và
mô hình tổ chức thực hiện tín dụng chính
sách; tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn
cho NHCSXH hoạt động an toàn, hiệu quả;
hỗ trợ NHCSXH tìm kiếm các nguồn để bổ
sung vốn cho vay, nhất là các nguồn vốn
ủy thác từ các tổ chức quốc tế...
Trao tặng phần thưởng cao quý nhất
- Huân chương Lao động hạng Nhất của
Đảng, Nhà nước đúng vào dịp tổng kết
15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã
hội, Thủ tướng nhắn nhủ: “NHCSXH có
nhiệm vụ nặng nề nhưng vẻ vang vì trực
tiếp đóng góp trong công cuộc xóa đói,
giảm nghèo và an sinh xã hội của nước ta.
Chúng tôi mong rằng NHCSXH phát huy
những thành công, những kinh nghiệm
trong 15 năm qua để tiếp tục xây dựng
phát triển xứng với niềm tin yêu, mong
mỏi của nhân dân. Tôi tin rằng NHCSXH sẽ
xứng đáng với niềm tin đó”.
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Trưởng thôn trẻ

Giàng A Thào (Hà Giang)
LÀM THEO LỜI BÁC

Vận động nhân dân làm và mở rộng hơn 5 km đường
liên thôn; kêu gọi kéo đường điện dài 4 km đưa điện
đến từng nhà dân; thay đổi nếp sống với việc ăn sạch, ở
sạch; vận động nhân dân phát triển kinh tế..., đó là những
việc mà chàng thanh niên Giàng A Thào, sinh năm 1993
đã và đang làm kể từ khi được bầu làm Trưởng thôn Lùng
Thoá, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê.

G

iàng A Thào, dân tộc
Mông, sinh ra và lớn
lên tại miền quê nghèo,
bằng ý chí vươn lên
trong học tập đã trở
thành 1 trong 3 học
sinh người Mông trong xã đầu tiên đi
học ở Hà Nội. A Thào tâm sự: “Nhà mình
nghèo, không có tiền ăn học, nhưng nếu
không học thì khó có thể thay đổi được
cuộc sống. Bởi vậy, 3 năm học tại Trường
Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, mình xin gia
đình chưa đến 3 triệu đồng. Để trang
trải thêm, lúc rảnh mình tranh thủ đi làm
thêm ở các quán ăn. Ra trường mình trở
lại quê nhà, phát triển kinh tế gia đình.
Đầu năm 2017 được người dân tín nhiệm
bầu làm Trưởng thôn...”.
Thôn Lùng Thoá có hơn 40 hộ dân,
gồm người Mông và Dao, kinh tế trước
đây chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp,
tự cấp, tự túc. Nhưng nơi đây có điều kiện
thuận lợi như: Đất đai rộng lớn, chất đất
tốt, thuận lợi để phát triển nông nghiệp.
Dù người dân chăm chỉ làm ăn..., nhưng
vẫn nghèo vì chưa biết cách phát triển
kinh tế. Được đi học, có kiến thức và tiếp
cận nhiều kinh nghiệm phát triển kinh tế
từ bên ngoài, Giàng A Thào đã quyết tâm
thay đổi cách nghĩ của người dân. Ban đầu
chính là việc vận động người dân thấy
được lợi ích của việc đưa điện, mở đường
ở thôn và vận động mọi người tham gia
Chương trình 755 (hỗ trợ mở rộng diện
tích đất canh tác). Từ vận động, tuyên
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truyền của A Thào, đã dần thay đổi trong
cách nghĩ và cách làm của người dân ở
Lùng Thóa.
Dù còn rất trẻ, lại làm Trưởng thôn, để
người dân nghe và làm theo không phải
dễ dàng, đó là cả một quá trình. Trước đây,
khi A Thào đi vận động, nhiều hộ nói “bao
giờ có tiền Nhà nước cho mới làm, giờ chưa
cần làm”... Nhưng nhớ câu nói của Bác Hồ
“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn
lần dân liệu cũng xong”, để thay đổi tư
duy trông chờ này, đầu tiên, A Thào thực
hiện tuyên truyền, vận động thay đổi từ
trong gia đình mình, sau đó là họ hàng và
khi có kết quả mới chuyển sang vận động

người dân. “Từ 30% rồi lên đến 70% và
giờ đây là 100% số hộ dân trong thôn đã
cùng chung sức góp tiền, góp công trong
việc mở đường liên thôn, kéo điện về thôn.
Nhiều hộ dân còn bán cả trâu, bò để thuê
máy xúc về mở rộng diện tích đất canh
tác...”, A Thào tâm sự.
Anh Nông Chí Bền, Phó Bí thư Đoàn
xã Minh Sơn, cho biết: “A Thào chính là
tấm gương thanh niên tiêu biểu của xã,
là người dám nghĩ và dám làm. Bằng việc
hiểu rõ những thuận lợi, khó khăn của bà
con trong thôn, từ đó A Thào đã vận động
người dân quyên góp được hơn 370 triệu
đồng kéo điện về từng hộ dân; 30 triệu
đồng mở rộng đường cùng nhiều ngày
công... Những con số này so với mức thu
nhập của người dân là khá lớn, nhưng với
việc không bỏ cuộc, A Thào đã khiến người
dân thay đổi cách nghĩ, cùng đồng lòng và
chung sức xây dựng quê hương...”.
Cùng với việc xây dựng quê hương
giàu, đẹp, Giàng A Thào cũng xây dựng
cho gia đình nhỏ của mình một nền tảng
kinh tế vững chắc với 300 gốc chanh tứ
mùa, hơn 3 ha cây dâu tằm; kết hợp chăn
nuôi 2 con trâu, 4 bò, nhiều lợn, gà và cây
ăn quả... Những việc làm của A Thào đã thể
hiện được vai trò và nhiệt huyết của tuổi
trẻ trong việc “học tập” và “làm theo” lời
Bác Hồ dạy khi người lên thăm Hà Giang,
góp sức xây dựng dựng quê hương, là tấm
gương điển hình cho các bạn trẻ noi theo.

Đường mới, đường điện vào thôn Lùng Thóa có được
nhờ công vận động tích cực của Giàng A Thào (đứng giữa).
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SÍNH MÍ PÓ  (tỉnh Hà Giang)
LÀM GIÀU TỪ CHĂN NUÔI TỔNG HỢP

T

hôn Há Lìa địa bàn rộng,
điều kiện tự nhiên thuận
lợi cho canh tác rau màu.
Anh Pó đã tận dụng
những thuận lợi này để
trồng các loại rau sạch.
Với diện tích 0,5 ha, tùy theo mùa, anh
trồng các loại rau như: Su hào, bắp cải,
súp-lơ, cà chua, đậu Cô ve… Đất màu mỡ,
nên anh chỉ cần bón thêm phân chuồng
và không mất quá nhiều công chăm sóc;
mỗi vụ anh Pó cũng thu được tiền triệu
từ bán rau, đậu.
Là trụ cột gia đình, anh Pó xác định
phải phát triển chăn nuôi mới có thể giúp
đình có cuộc sống no đủ. Với với số vốn
sau nhiều năm tích góp và vay mượn
người thân, anh mua 3 con bò về nuôi sinh
sản. Nhờ tích cực chăm sóc, đàn bò phát
triển và sinh sản đều, anh tiếp tục mua
thêm 2 con trâu. Năm 2016, anh mạnh
dạn vay 30 triệu đồng theo Nghị quyết
số 209 của HĐND tỉnh. Với số vốn này,

Đoàn viên Sính Mí Pó, sinh 1984, sống tại thôn Há
Lìa, xã Sủng Thài (Yên Minh) là người năng động
phát triển kinh tế gia đình từ mô hình tổng hợp (trồng cỏ,
chăn nuôi bò vỗ béo, nuôi lợn đen, trồng rau sạch) cho thu
nhập cao.
anh mua thêm 2 con bò, nâng tổng số
trâu, bò của gia đình lên 16 con. Để chủ
động nguồn thức ăn cho đàn trâu, bò;
anh Pó còn trồng 2,6 ha cỏ và hơn 2 ha
ngô. Sau nhiều năm tích cực nuôi trâu, bò
theo hướng vỗ béo, năm 2017, riêng tiền
lãi từ bán và trao đổi trâu, bò, anh thu về
khoảng 60 triệu đồng. Gia đình chỉ có 2 vợ
chồng là lao động chính, anh động viên chị
nuôi thêm lợn đen giống địa phương; hiện
anh chị đang nuôi từ 5 - 10 con.
Theo đồng chí Giàng Minh Tuấn, Bí thư
Đoàn xã Sủng Thài: Đoàn viên Sính Mí Pó
là người ham học hỏi phát triển kinh tế gia
đình. Xuất phát điểm là một hộ nghèo, sau
gần chục năm chịu khó chăn nuôi và trồng
các loại rau, đậu… gia đình đã thoát nghèo

và trở thành hộ có kinh tế khá ở xã. Từ mô
hình chăn nuôi của gia đình anh Pó, BCH
Đoàn xã tiếp trục khuyến khích, động viên
anh vay thêm vốn phát triển chăn nuôi với
quy mô từ 25 con trâu, bò trở lên. Hiện tại,
mô hình của chăn nuôi của anh Pó đang
được nhiều đoàn viên, thanh niên trong
thôn, xã đến tham quan, học tập.
Vượt qua những khó khăn, anh Pó đã
tận dụng những điều kiện thuận lợi của tự
nhiên để chăn nuôi, trồng trọt phát triển
kinh tế gia đình. Sau nhiều năm cố gắng,
đến nay, mỗi năm gia đình anh đều có thu
nhập ổn định từ 80 - 100 triệu đồng. Anh
Pó xứng đáng là một trong những đoàn
viên điển hình phát triển kinh tế của xã
Sủng Thài.

Anh Pó chăm sóc đàn bò của gia đình.
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Anh NGÔ QUỐC HƯNG
(xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định)
THANH NIÊN LẬP NGHIỆP VÀ LÀM GIÀU TRÊN CHÍNH QUÊ HƯƠNG MÌNH

T

ừ những phong trào
thi đua xây dựng
nông thôn mới trong
toàn xã, nổi bật lên là
anh Ngô Quốc Hưng,
là công dân của thôn
Biểu Chánh, xã Phước Hưng, huyện
Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Sau khi tốt
nghiệp Đại học, không như các chàng
trai khác ở lại Sài Gòn để lập nghiệp
mà anh trở về địa phương tham gia
lao động, sản xuất, phát triển kinh tế
làm giàu quê hương.
Có thể nói bản thân anh và gia
đình luôn tin tưởng vào đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của nhà
nước, các quy ước, hương ước của
thôn, xóm nơi cư trú, luôn gương mẫu
đi đầu hưởng ứng các phong trào thi
đua của thôn, xóm. Từ khi có chính
sách hỗ trợ làm đường bê tông giao
thông nông thôn. Nhận thấy trong
xã con đường nào cũng được bê tông,
trong khi đó tuyến đường vào khu
dân cư xóm anh vẫn là đường đất, đi
lại khó khăn trong mùa mưa, lũ. Với
lòng nhiệt huyết quyết đưa đường
làng, ngõ xóm sạch đẹp so với các

Đường bê tông xi măng mới hoàn thành
trong năm 2017.
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Phong trào thi đua “Phước Hưng chung sức xây
dựng nông thôn mới”, đã được phát động trong toàn
xã, qua phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân,
hộ gia đình hưởng ứng chủ trương của Đảng và nhà nước,
tích cực tham gia, ủng hộ tiền của, đất đai đóng góp vào
việc xây dựng các công trình của địa phương làm cho bộ
mặt nông thôn ngày một khởi sắc, khang trang, sạch đẹp.
thôn đã làm trước, anh Hưng đã cùng
với các gia đình vận động mọi nguời
dân trong xóm đóng góp tiền, công
sức làm đường bê tông. Đến nay, xóm
anh đã có con đường bê tông rộng
2,5m chạy vào ai nấy cũng đều vui
mừng, phấn khởi.
Ngoài tích cực tham gia phong trào
xây dựng nông thôn mới, anh và gia
đình đã mạnh dạn thuê đất của UBND
xã 6.500m2 cộng với diện tích hiện
có của vườn nhà anh là 3.500m2 để
đầu tư xây dựng, phát triển mô hình
vườn hộ. Các loại giống cây trồng được
anh lựa chọn như: đu đủ, ớt, súp lơ,
đậu bắp… vì các loại cây này trên thị
trường nhiều người ưa chuộng, được
thương lái đến tận nơi để thu mua.
Hiện nay gia đình anh đang ươm

giống cây hoa Cúc để cung cấp cho bà
con trong và ngoài tỉnh trồng hoa bán
trong dịp tết. Không những thế, anh
còn trồng và cung cấp các loại hoa để
bán sỉ và lẻ cho thương lái, đem về
thu nhập cho gia đình trên 100 triệu
đồng/năm, vừa giải quyết việc làm
thường xuyên cho 5 đến 7 lao động,
lao động thời vụ từ 15 đến 20 người,
vừa góp phần làm giàu cho gia đình
cũng như người dân trong thôn.
Từ hiệu quả kinh tế vườn hộ của
anh Ngô Quốc Hưng đã có nhiều người
kể cả trong và ngoài xã tìm đến tham
quan và học hỏi cách làm. Có thể nói
đây là một mô hình làm kinh tế hiệu
quả. Trong thời gian tới địa phương
sẽ tiếp tục giúp đỡ, vận động hộ gia
đình để nhân rộng thêm nhiều vườn
hộ trên địa bàn.

Vườn đậu bắp được anh chăm sóc cây trái sum suê, xanh tốt.

PHẦN III:

MỘT SỐ VĂN BẢN
QUAN TRỌNG
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------Số: 1385/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔN, BẢN, ẤP CỦA CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
KHU VỰC BIÊN GIỚI, VÙNG NÚI, VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO XÂY
DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung
Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang
ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 với những nội dung chủ yếu
sau đây:
1. Tên Đề án: Hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và
hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án).
2. Địa bàn thực hiện: Đề án được thực hiện trên địa bàn các thôn, xóm, bản, buôn, ấp (sau đây gọi chung là thôn) thuộc
các xã đặc biệt khó khăn, đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017) khu vực biên giới,
vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, trong đó bao gồm các xã thuộc phạm vi của các Đề án xây dựng nông thôn
mới vùng đặc thù đã được Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể:
- Đề án “Xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nhằm phát triển
kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020” (Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8
năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ);
- Đề án “Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 27 xã khu vực biên, giới tỉnh Nghệ An nhằm phát triển, kinh tế - xã hội
đảm bảo quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2017 - 2020” (Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ);
- Đề án thí điểm kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, gắn với xây dựng nông thôn mới các xã biên giới Việt Trung trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai);
- Đề án Xây dựng nông thôn mới các xã CT229, xã còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và các xã
khó khăn tỉnh Bắc Kạn (Quyết định số 465/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ).
3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2020.
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4. Mục tiêu của Đề án và khung tiêu chí nông thôn mới cấp thôn thuộc phạm vi của Đề án:
a) Mục tiêu chung:

Góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu cả nước không còn xã dưới 05 tiêu chí và trực tiếp cải thiện, nâng cao chất
lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho người dân tại các thôn của các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi
ngang ven biển và hải đảo.
b) Mục tiêu cụ thể:
- Tại các xã thuộc phạm vi đề án, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm ít nhất 5% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa
chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020);
- Đến năm 2020, thu nhập của người dân tại các xã thuộc phạm vi Đề án tăng ít nhất từ 1,6 đến 1,8 lần so với năm
2015.
- Các thôn đạt được các mục tiêu sau:
+ Có mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn với liên kết vùng nguyên liệu hoặc mô hình phát triển làng văn hóa
du lịch cộng đồng, mô hình mỗi làng một sản phẩm;
+ Cơ bản hoàn thành một số công trình hạ tầng thiết yếu cấp thôn phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân (điện,
nước sinh hoạt và hạ tầng phục vụ sản xuất);
+ Phấn đấu 50% thôn trong phạm vi Đề án được công nhận hoàn thành tiêu chí nông thôn mới cấp thôn do Ủy ban
nhận dân tỉnh ban hành;
c) Khung tiêu chí nông thôn mới cấp thôn thuộc phạm vi Đề án:
- Nhóm tiêu chí về tổ chức cộng đồng:
+ Có Ban phát triển thôn hoạt động theo quy chế do cộng đồng bầu và được Ủy ban nhân dân xã công nhận;
+ Có quy ước, hương ước thôn, được đại đa số (khoảng 95%) người dân thông qua và cam kết thực hiện;
+ Có kế hoạch thực hiện từng tiêu chí hàng năm và cả giai đoạn, được Ủy ban nhân dân xã xác nhận, được lập theo
phương pháp có sự tham gia của cộng đồng. Bản kế hoạch đánh giá đầy đủ hiện trạng thôn, các nguồn nội lực của thôn,
kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020 và lộ trình từng năm, dự toán kinh phí thực hiện trong đó có sự tham gia
đóng góp của cộng đồng.
- Nhóm tiêu chí thực hiện các hoạt động phát triển thôn:
+ Mô hình sản xuất: Có mô hình sản xuất, kinh doanh tập trung, hiệu quả, gắn với liên kết vùng nguyên liệu của thôn
theo định hướng của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm hoặc mô hình phát triển du lịch cộng đồng;
+ Kinh tế hộ: Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1,6 đến 1,8 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động
được đào tạo nghề có việc làm đạt so với tiêu chí nông thôn mới cấp xã: Tùy điều kiện thực tế tại các xã thuộc phạm vi Đề
án, các tỉnh xây dựng định mức phù hợp với khả năng phấn đấu thực hiện về các chỉ tiêu này;
+ Môi trường và cảnh quan nông thôn: Cải tạo cảnh quan sạch - xanh - đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường các nơi công
cộng;
+ Văn hóa, an ninh trật tự: Có các tiêu chí đánh giá mức độ và hiệu quả của các hoạt động gìn giữ, phát huy bản sắc văn
hóa truyền thông của cộng đồng; giữ vững an ninh, trật tự, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội;
+ Một số cơ sở hạ tầng thiết yếu (giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, công trình thu gom rác thải, có công
trình cấp nước sạch ...) đạt chuẩn theo quy định.
5. Phạm vi của Đề án: Thực hiện hỗ trợ cho khoảng 3.513 thôn, bản, ấp của 363 xã khó khăn đạt dưới 10 tiêu chí khu
vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo của 36 tỉnh, trong đó có: 564 thôn, bản, ấp thuộc 52 xã dưới
5 tiêu chí (có danh sách chi tiết kèm theo).
6. Nội dung hỗ trợ:
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a) Các nội dung hỗ trợ trực tiếp:
- Nhóm nội dung về phát triển sản xuất: Hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất tập trung liên kết gắn với vùng nguyên
liệu phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương và tổ chức nhân rộng những mô hình này trên cơ sở phát triển các sản
phẩm đặc trưng, là lợi thế của địa phương theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; phát triển mô hình làng du lịch văn
hóa hóa cộng đồng;
- Hỗ trợ xây dựng công trình thiết yếu nhằm nâng cao đời sống sinh hoạt của người dân ở các thôn, bản, bao gồm nước
sinh hoạt, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất.
b) Các nội dung lồng ghép:
- Nâng cao năng lực cộng đồng: Tập huấn các kỹ năng phát triển cộng đồng cho Ban phát triển thôn, người có uy tín
trong cộng đồng; đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn mới mô hình, yêu cầu cụ thể và phù hợp với nhu cầu của thị
trường;
- Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thôn: Xây mới và nâng cấp một số công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát
triển sản xuất, lưu thông hàng hóa và nhu cầu sinh hoạt của người dân trong thôn (điện, đường trục thôn, bản, ấp; đường
ngõ xóm; công trình về môi trường, cơ sở vật chất văn hóa thôn…)
7. Nguồn vốn, cơ chế huy động và phân bổ:
a) Đề án, được hỗ trợ thực hiện từ các nguồn vốn sau:
- Vốn ngân sách trung ương:
+ Vốn bổ sung để hỗ trợ trực tiếp cho các thôn: Khoảng 1.400 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển (khoảng 40% trong tổng
số vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020) của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được
giao cho các tỉnh có các xã đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi hỗ trợ của Đề án tại Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 29
tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 2) và
Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các
chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
Căn cứ phương án sử dụng vốn dự phòng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016
- 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và điều kiện thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc phạm vi hỗ trợ của Đề án
chủ động xây dựng phương án bổ sung kinh phí hỗ trợ cụ thể để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án trình Hội đồng
nhân dân cùng cấp quyết định.
+ Vốn phân bổ hàng năm từ ngân sách trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Được
bố trí từ kế hoạch vốn ngân sách trung ương hàng năm phân bổ cho các địa phương theo hệ số ưu tiên để thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
+ Vốn lồng ghép từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chương trình hỗ trợ có mục tiêu và các
chương trình dự án khác có cùng đối tượng.
- Vốn ngân sách địa phương: Bố trí trong tổng vốn ngân sách địa phương đối ứng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đảm bảo tối thiểu bằng nguồn vốn ngân sách trung ương
giao bổ sung để thực hiện Đề án.
- Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của các ngân hàng thương mại; từ chương trình hỗ trợ tín dụng đặc thù cho vùng khó khăn
của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam để thực hiện Đề án.
- Huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện Đề án (doanh nghiệp, cộng đồng và người dân...).
- Vốn huy động từ các tổ chức quốc tế.
b) Các nội dung được đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách trung ương phải có sự tham gia đối ứng của cộng đồng bằng tài sản
hoặc ngày công lao động trên nguyên tắc tự nguyện. Khuyến khích các địa phương áp dụng hình thức việc làm công để tạo
điều kiện cho người dân có thêm thu nhập khi tham gia ngày công lao động để thi công công trình.
8. Một số giải pháp thực hiện Đề án:
a) Về tuyên truyền, vận động:
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về ưu tiên, tăng nguồn lực hỗ trợ các
thôn, bản về xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
để góp phần đạt mục tiêu của Chương trình đến năm 2020; phát huy vai trò chủ thể và tinh thần chủ động vươn lên của
người dân và cộng đồng.
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nâng cao nhận thức cộng đồng tại các thôn về xây dựng nông thôn
mới gắn với chủ động phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.
b) Khẩn trương tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng các thôn so với tiêu chí của tỉnh ban hành, làm cơ sở để xây dựng
kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng năm và cả giai đoạn 2018 - 2020, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c) Về xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu:
- Ngân sách trung ương tập trung hỗ trợ các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, sinh hoạt cộng đồng và
cải thiện điều kiện sống trực tiếp cho người dân;
- Lồng ghép các chương trình, dự án, cũng như huy động doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ chi phí vận chuyển nguyên
vật liệu tới khu vực thi công của các thôn.
- Đẩy mạnh việc phân cấp, giao cho cộng đồng và người dân trực tiếp thực hiện các công trình của thôn có quy mô
nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn
2016 - 2020;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc cơ chế kiểm tra, giám sát quá trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng
thời có chế tài xử lý nghiêm minh đối với các hành vi sai phạm có liên quan.
d) Về phát triển sản xuất, tạo sinh kế nâng cao thu nhập cho người dân:
- Hỗ trợ xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu phù hợp với định hướng phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương;
- Ưu tiên hỗ trợ các hộ có điều kiện, có năng lực phát triển sản xuất: Lãi suất vay vốn, mua vật tư, hỗ trợ thăm quan,
tập huấn, đào tạo nghề... để phát triển sản phẩm đặc trưng, có lợi thế của địa phương, làm cơ sở để nhân rộng;
- Thúc đẩy phát triển các mô hình làng du lịch văn hóa cộng đồng gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
và lợi thế của vùng, miền;
- Có chính sách hỗ trợ bảo quản sau thu hoạch và các hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định của Chương trình
Mỗi xã một sản phẩm.
đ) Về nâng cao năng lực:
- Nâng cao năng lực và hướng dẫn cho Trưởng thôn, thành viên Ban phát triển thôn, người có uy tín trong cộng đồng
để có thể triển khai các nội dung của Đề án, trong đó chú trọng tập huấn về các kỹ năng;
- Chú trọng công tác đào tạo nghề, nhất là phát huy những nghề truyền thống ở thôn, bản;
- Gắn các hoạt động đào tạo, tập huấn với thăm quan mô hình, hoàn cảnh thực tế và các hoạt động phát triển thôn.
e) Đẩy mạnh những giải pháp khích lệ cán bộ, người dân tự giác tham gia, tạo động lực phấn đấu hoàn thành các mục
tiêu của Đề án thông qua các hình thức thi đua, khen thưởng kịp thời các cá nhân tổ chức tiêu biểu.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các bộ, cơ quan trung ương:
a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tham mưu, theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương thực hiện Đề án gắn liền với triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án phân bổ cụ
thể nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016
- 2020 đã được giao để hỗ trợ thực hiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt;
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- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành trung ương có liên quan triển khai thí điểm một
số mô hình phát triển làng du lịch văn hóa cộng đồng gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và lợi thế của vùng, miền;
- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan, định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án,
kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của các địa phương theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo
Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan cân đối, ưu tiên nguồn vốn ngân sách của các Chương
trình mục tiêu quốc gia và các chương trình hỗ trợ có mục tiêu trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và hàng năm để bố trí
cho các tỉnh thực hiện Đề án theo đúng tiến độ, thời gian quy định;
- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đề xuất tìm nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ cho các tỉnh thực hiện
Đề án (bao gồm cả các dự án ODA), hướng dẫn việc sử dụng, thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.
c) Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan xem xét, đề xuất Thủ tướng
Chính phủ bổ sung vốn triển khai chương trình hỗ trợ tín dụng đặc thù cho vùng khó khăn thuộc phạm vi của Đề án theo
đề xuất của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.
d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Hướng dẫn các địa phương cân đối, lồng ghép nguồn vốn ngân sách trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia
Giảm nghèo bền vững và các chương trình an sinh, xã hội trên địa bàn để ưu tiên hỗ trợ các thôn thực hiện các nội dung
của Đề án;
- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành trung ương liên quan kiểm tra, giám sát việc
lồng ghép các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện hỗ trợ
cho các thôn thuộc phạm vi của Đề án.
đ) Ủy ban Dân tộc:
Phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh để bố trí lồng ghép
nguồn lực từ Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 (Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền
vững giai đoạn 2016 - 2020) nhằm tăng cường hỗ trợ các thôn thuộc phạm vi Đề án.
e) Các bộ, ngành khác có liên quan:
Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam huy động nguồn lực để tập trung thực hiện Chương trình cấp điện
nông thôn, miền núi và hải đảo đến năm 2020 (phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% số thôn, bản có điện).
Các bộ, ngành trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có
liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh chủ động lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư trên cùng địa bàn để
tập trung thực hiện các nội dung của Đề án đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực.
g) Các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam:
- Các ngân hàng thương mại tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương, người dân tiếp cận được với các nguồn vốn tín
dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển sản xuất và nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các vùng khó khăn;
- Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam ưu tiên hỗ trợ các hộ thuộc đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn các xã
khó khăn được vay vốn sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, về nước sạch; hỗ trợ doanh nghiệp, thương nhân vay vốn
hoạt động thương mại tại vùng khó khăn; chủ động rà soát, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ,
ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng chương trình hỗ trợ tín dụng đặc thù cho vùng khó khăn thuộc phạm vi của Đề án
trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc phạm vi của Đề án
a) Khẩn trương chỉ đạo các Sở, ngành liên quan tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng của các thôn thuộc các xã khó
khăn trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện.
b) Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan xây dựng tiêu chí thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, quy trình xét công nhận,
công bố thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên cơ sở khung tiêu chí nông thôn mới
cấp thôn được quy định tại điểm c khoản 4 Điều 1 của Quyết định này và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
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nông thôn.

c) Ban hành kế hoạch cụ thể hàng năm và giải pháp hợp lý để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu không còn xã
dưới 5 tiêu chí, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các huyện, xã để thực hiện.
d) Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chủ động
lồng ghép nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án khác (bao gồm
cả nguồn vốn ODA), cũng như huy động các nguồn vốn hợp pháp để hỗ trợ thực hiện Đề án.
đ) Chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan ở cấp tỉnh bổ sung nội dung hỗ trợ cụ thể đối với các thôn thuộc phạm vi Đề
án vào kế hoạch hoạt động hàng năm.
e) Phân công thành viên Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi, kiểm tra giám sát, tổng hợp tình hình, xử lý kịp thời khó khăn, vướng
mắc, không để xảy ra nợ đọng, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện hỗ trợ và đầu tư các dự án.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh không thuộc phạm vi của Đề án
Chủ động rà soát lại hiện trạng các thôn, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, có điều kiện khó khăn, các xã mới đạt dưới
10 tiêu chí để tập trung chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện theo các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.
4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, ưu tiên bố trí nguồn lực chương trình, dự án của ngành để tập trung
hỗ trợ thực hiện Đề án.
b) Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các nội dung của Đề
án, trong đó, phát động những phong trào thi đua cải tạo cảnh quan, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng các mô hình phát
triển sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy được những lợi thế sẵn có của thôn, bản, ấp góp phần xây dựng
nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
c) Thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường hoạt động giám sát, phản
biện về kết quả thực hiện Đề án.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan
liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, CN, QHĐP, KGVX, TCCV, PL;
- Lưu: VT, NN (02).Hg.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vương Đình Huệ
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PHỤ LỤC I
DANH SÁCH XÃ KHÓ KHĂN DƯỚI 10 TIÊU CHÍ KHU VỰC BIÊN GIỚI 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2018
của Thủ tướng Chính phủ)

TT

TỈNH

HUYỆN

CẢ NƯỚC

76

255

2.656

I

MIỀN NÚI PHÍA BẮC

37

149

1.714

1

Hà Giang

7

28

277

Xín Mần

Pà Vầy Sủ
Chí Cà

Yên Minh

Mèo Vạc

Vị Xuyên

Hoàng Su Phì

Đồng Văn

7
10

Xín Mần

5

Nàn Xỉn

8

Bạch Đích

19

Na Khê

10

Thắng Mố

8

Thượng Phùng

13

Xín Cái

19

Sơn Vĩ

19

Xín Chải

3

Thanh Đức

4

Lao Chải

4

Minh Tân

14

Pố Lồ

12

Thèn Chu Phìn

4

Thàng Tín

7

Bản Máy

4

Má Lé

12

Lũng Cú

9

Lũng Táo

16

Phố Cáo

18

Phố Là

188

SỐ THÔN,
BẢN, ẤP

XÃ

7
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Quản Bạ

Tả Ván

8

Tùng Vài

2

Cao Bằng

Cao Mã Pờ

8

Nghĩa Thuận

9

Bát Đại Sơn

9

8
Bảo Lạc

Thông Nông

Hạ Lang

Trà Lĩnh

Phục Hòa

11

36

448

Cốc Pàng

16

Thượng Hà

19

Cô Ba

10

Khánh Xuân

19

Xuân Trường

18

Cần Nông

12

Cần Yên

17

Vị Quang

11

Quang Long

11

Lý Quốc

12

Đồng Loan

9

Thái Đức

9

Minh Long

10

Việt Chu

11

Thị Hoa

11

Cô Mười

7

Xuân Nội

11

Tri Phương

12

Cách Linh

18

Đại Sơn

16

Bảo Lâm

Đức Hạnh

18

Trùng Khánh

Ngọc Côn

9

Ngọc Khê

10

Đình Phong

14

Đàm Thủy

18

Chí Viễn

23

Phong Nặm

9

Lăng Yên

7
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Hà Quảng

3

Lạng Sơn

Ngọc Chung

9

Nà Sác

8

Nội Thôn

11

Vân An

10

Cải Viên

6

Tổng Cọt

14

Kéo Yên

10

Lũng Nặm

13

5
Cao Lộc

18
Mẫu Sơn

6

Xuất Lễ

15

Cao Lâu

11

Thanh Lòa

Đình Lập

Lộc Bình

Tràng Định

Văn Lãng

6

Bảo Lâm

10

Bính Xá

15

Bắc Xa

14

Tam Gia

13

Tú Mịch

6

Mẫu Sơn

8

Quốc Khánh

28

Đào Viên

19

Đội Cấn

6

Tân Minh

12

Tân Mỹ

18

Thanh Long

17

Trùng Khánh

8

Thụy Hùng
4

Lào Cai

3
Bát Xát

11
14

179

Trịnh Tường

20

Nậm Chạc

10

Y Tý

15

Cốc Mỳ

16

A Mú Sung

10

A Lù

190

223
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Ngải Thầu

5

Si Ma Cai

Nàn Sán

13

Mường Khương

Pha Long

16

Tung Chung Phố

10

Nậm Chảy

14

Tả Ngải Chồ

12

Dìn Chin

16

Tả Gia Khâu

12

Sơn La

6
Sốp Cộp

Mộc Châu

15

216

Mường Và

4

Mường Lạn

8

Nậm Lạnh

4

Mường Lèo

8

Chiềng Khừa

9

Lóng Sập

14

Vân Hồ

Tân Xuân

10

Mai Sơn

Phiêng Pằn

19

Yên Châu

Chiềng On

12

Lóng Phiêng

12

Phiêng Khoài

30

Chiềng Tương

9

Sông Mã

6

7

Lai Châu

Mường Sai

15

Mường Cai

18

Mường Hung

44

4
Phong Thổ

13
Dào San

116
15

Ma Ly Chải

4

Mồ Sì San

4

Mù Sang

11

Pa Vây Sử

7

Tung Qua Lìn

6

Vàng Ma Chải

8

Sìn Hồ

Pa Tần

14

Mường Tè

Pa Vệ Sử

15
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Nậm Nhùn

7

Điện Biên

Pa Ủ

12

Tá Pạ

8

Hua Bum

6

Nậm Ban

6

4
Điện Biên

Mường Chà

Nậm Pồ

25
Hua Thanh

10

Mường Pồn

11

Pa Thơm

6

Na Ư

7

Mường Lói

9

Phu Luông

10

Mường Nhà

14

Na Tông

14

Mường Mươn

10

Na Sang

10

Ma Thì Hồ

10

Si Pa Phìn

15

Phìn Hồ

7

Chà Nưa

9

Nà Bủng

8

Vàng Đán

7

Nà Hỳ

Mường Nhé

192

II

BẮC TRUNG BỘ

8

Thanh Hóa

255

10

Nậm Nhừ

6

Na Cô Sa

9

Nậm Kè

15

Mường Nhé

20

Chung Chải

18

Leng Su Sìn

6

Sen Thượng

7

Sín Thầu

7

16

59

601

5

13

131

Lang Chánh

Yên Khương

Thường Xuân

Bát Mọt

13
9
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Quan Hóa

Hiền Kiệt

7

Mường Lát

Mường Chanh

9

Quang Chiểu

13

Tén Tằn

7

Tam Chung

8

Pù Nhi

Quan Sơn

9

Nghệ An

11

Nhi Sơn

6

Trung Lý

16

Tam Thanh
Sơn Điện

11

Sơn Thủy

12

4
Kỳ Sơn

9

20
Tà Cạ

11

Nậm Cắn

6

Bắc Lý

13

Mỹ Lý

12

Na Loi

6

Đọoc Mạy

6

Keng Đu

10

Mường Típ

9

Mường Ải

9

Na Ngoi

Tương Dương

Quế Phong

Thanh Chương

10

Quảng Bình

19

Nậm Càn

7

Tam Hợp

5

Nhôn Mai

12

Mai Sơn

10

Thông Thụ

13

Hạnh Dịch

11

Nậm Giải

8

Tri Lễ

33

Thanh Sơn

16

Ngọc Lâm

14

4
Lệ Thủy

230

8
Kim Thủy

104
12
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Lâm Thủy

6

Quảng Ninh

Trường Sơn

20

Bố Trạch

Thượng Trạch

18

Minh Hóa

Thượng Hóa

10

Hóa Sơn

11

Quảng Trị

Thừa Thiên Huế

Dân Hóa

15
10

93
5

A Dơi

10

Hướng Phùng

15

Thanh

10

Ba Tầng

9

A Bung

7

A Ngo

10

A Vao

9

Tà Long

9

Ba Nang

9

1
A Lưới

8

43

Hồng Thái

4

Hồng Trung

6

Hồng Thủy

7

A Roàng

7

Đông Sơn

3

A Đớt

6

Hương Nguyên

4

Hồng Vân

6

III

DUYÊN HẢI NAM
TRUNG BỘ

2

6

29

13

Quảng Nam

2

6

29

Tây Giang

Nam Giang
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18

Hướng Lập

Đakrông

12

Trọng Hóa

2
Hướng Hóa

5

Tr’hy

6

Ch’ơm

8

Chơ Chun

3

La Êê

3
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IV

TÂY NGUYÊN

14

Đắk Lắk

15

16

4

Đắc Pring

5

11

22

200

2

4

51

Buôn Đôn

Krông Na

9

Ea Sup

Ea Bung

10

Ia Lốp

18

Ia Rvê

14

Đắk Nông

3

4

49

Cư Jut

Đắk Wil

Đắk Song

Thuận Hà

Tuy Đức

Đắk Búk So

12

Quảng Trực

11

Gia Lai

3
Ia Grai

Chư Prông

Kon Tum

17
9

6
Ia O

Đức Cơ

17

Đắc Pre

Sa Thầy

Ia Hdrai

9

Ia Chía

10

Ia Nan

10

Ia Pnôn

4

Ia Mơr

5

Ia Puch

4

3
Đắk Glei

42

8

58

Đắk Nhoong

6

Đắk Blô

4

Đắk Long

9

Rờ Kơi

6

Mô Rai

12

IaDom

5

IaDal

11

Ia Tơi

5

V

ĐÔNG NAM BỘ

5

9

65

18

BÌnh Phước

3

3

27

Bù Đốp

Phước Thiện

Bù Gia Mập

Đak Ơ

Lộc Ninh

Lộc Thành

6
12
9
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19

Tây Ninh

2
Tân Châu

Châu Thành

VI
20

ĐỒNG BẰNG SÔNG
CỬU LONG
Long An

An Giang

7

Tân Đông

9

Tân Hòa

6

Hòa Hội

4

Thành Long

8

Biên Giới

4
47

1

1

6

Mỹ Bình
3

6
7

30

Tri Tôn

Lạc Quới

4

An Phú

Phú Hội

5

Nhơn Hội

3

Phú Hữu

6

Khánh Bình

4

Vĩnh Xương

5

Phú Lộc

3

Kiên Giang

1
Giang Thành
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Suối Ngô

10

TX. Tân Châu

22

38

5

Đức Huệ
21

6

2

11

Phú Lợi

6

Phú Mỹ

5
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PHỤ LỤC II
DANH SÁCH XÃ KHÓ KHĂN DƯỚI 10 TIÊU CHÍ VÙNG BÃI NGANG, VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2018
của Thủ tướng Chính phủ)
TT

TỈNH

HUYỆN

CẢ NƯỚC

XÃ

SỐ THÔN, BẢN, ẤP

34

82

553

I

ĐỒNG BẰNG SÔNG
HỒNG

1

2

19

1

Ninh Bình

1

2

19

Kim Sơn

Kim Tân

13

Kim Chung

6

II

BẮC TRUNG BỘ

3

11

90

2

Hà Tĩnh

3

11

90

Kỳ Anh

Lộc Hà

Cẩm Xuyên

III

DUYÊN HẢI
NAM TRUNG BỘ

3

Quảng Nam

4

Kỳ Xuân

8

Kỳ Phú

8

Kỳ Khang

11

Thạch Kim

6

Mai Phụ

7

Thịnh Lộc

7

Cẩm Dương

9

Cẩm Nhượng

9

Cẩm Hòa

8

Cẩm Lĩnh

10

Cẩm Lộc

7

11

17

89

2

2

13

Thăng Bình

Bình Nam

6

Núi Thành

Tam Hải

7

Quảng Ngãi

2
Bình Sơn

5

21

Bình Chánh

3

Bình Thuận

5

Bình Châu

8

Bình Hải

4
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Lý Sơn
5

Bình Định

An Bình
2

Phù Mỹ

Tuy Phước
6

Phú Yên

Đông Hòa
7

8

Ninh Thuận

9

Tiền Giang

Mỹ Thắng

8

Phước Thắng

9
4

13

Xuân Hòa

3

Xuân Phương

5

Xuân Thọ 2

4

Hòa Tâm

1
2

9

Phước Hải

4

Thuận Nam

Phước Dinh

5

1

Gò Công Đông

Tân Phú Đông

198

9

Ninh Phước

Hàm Tân
ĐỒNG BẰNG SÔNG
CỬU LONG

26

Mỹ Thành

2

Bình Thuận

IV

3

2
TX. Sông Cầu

1

1
Tân Thắng

7
7

19

52

355

3

11

76

Phước Trung

7

Kiểng Phước

12

Gia Thuận

6

Tân Thới

8

Tân Thạnh

6

Tân Phú

5

Phú Thạnh

7

ĐIỂM SÁNG

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

PHỤ LỤC III
DANH SÁCH XÃ KHÓ KHĂN DƯỚI 10 TIÊU CHÍ THUỘC ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
CÁC XÃ CT 229, XÃ CÒN TIỀM ẨN NGUY CƠ MẤT AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI
VÀ CÁC XÃ KHÓ KHĂN ĐẠT TỪ 05 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TRỞ XUỐNG
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2018 - 20203
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2018
của Thủ tướng Chính phủ)
TT
1

TỈNH

HUYỆN

Bắc Kạn

XÃ
7

Chợ Đồn

Bạch Thông

Na Rì

SỐ THÔN, BẢN, ẤP
26

304

Yên Thịnh

10

Lương Bằng

15

Nghĩa Tá

9

Đại Sảo

8

Xuân Lạc

14

Cao Sơn

7

Vũ Muộn

10

Mỹ Thanh

9

Sỹ Bình

11

Văn Minh

11

Ân Tình

4

Lương Thượng

5

Kim Hỷ

10

Hương Nê

12

Trung Hòa

10

Thuần Mang

17

Cốc Đán

22

Chợ Mới

Quảng Chu

13

Ba Bể

Phúc Lộc

19

Mỹ Phương

17

Chu Hương

19

Cao Thượng

15

Ngân Sơn

Pác Nặm

An Thắng

7
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TX. Gò Công

10

Trà Vinh

Sóc Trăng

Nhạn Môn

8

Phú Đông

5

Phú Tân

4

Bình Xuân

9

Bình Đông

7
1

9
9

6

40

Long Phú

Long Đức

5

Kế Sách

Nhơn Mỹ

8

Cù Lao Dung

An Thạnh Đông

8

An Thạnh Nam

3

Đại Ân 1

5

Lai Hòa

11

Bạc Liêu

1

Bến Tre

2

13

Vĩnh Hậu A

6

Vĩnh Thịnh

7

5
Ba Tri

200

10

4

Hòa Bình

13

Xuân La

Lưu Nghiệp Anh

TX. Vĩnh Châu
12

12

1
Trà Cú

11

Cổ Linh

25

149

An Đức

7

An Hiệp

9

An Hòa Tây

5

An Thủy

5

Bảo Thuận

7

Bảo Thạnh

8

Tân Hưng

5

Tân Xuân

9

Giồng Trôm

Hưng Phong

4

Mỏ Cày Nam

Thành Thới A

6

Bình Khánh Đông

7
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Thạnh Phú

Bình Đại

14

15

Kiên Giang

Mỹ An

6

An Thuận

7

Bình Thạnh

7

An Điền

4

An Qui

6

Giao Thạnh

8

Thạnh Phong

6

Thạnh Hải

8

Vang Quới Đông

4

Phú Vang

4

Phú Long

4

Thạnh Trị

4

Thừa Đức

5

Đại Hòa Lộc

4

2

2

13

An Minh

Vân Khánh Đông

6

An Biên

Nam Thái A

7

Cà Mau

3

5

55

Đầm Dơi

Tân Thuận

12

Ngọc Hiển

Tam Giang Tây

14

Viên An

18

Tân Ân

5

Tam Giang Đông

6

Năm Căn

1 Số liệu tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017
2 Số liệu tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017
3 Số liệu tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2018

Số: 691/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2018-2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ
tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 với nội dung sau:
Xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định và đáp ứng
các tiêu chí sau:
1. Tiêu chí Sản xuất - Thu nhập- Hộ nghèo:
a) Tổ chức sản xuất: Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, đảm bảo chất lượng,
an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu; có ít nhất 02 hợp tác xã kiểu mới liên kết làm
ăn có hiệu quả;
b) Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ
1,5 lần trở lên so với thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới;
c) Không có hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả
kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo).
2. Tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hóa:
a) Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ trẻ em
11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt từ 95% trở lên, số trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp
tiểu học; tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo
dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt từ 95% trở lên;
b) Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý,
theo dõi sức khỏe đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên;
c) Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 60% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn xã
tham gia. Mỗi thôn, bản, ấp có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả.
3. Tiêu chí Môi trường:
a) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được
phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên;
b) Có từ 60% trở lên số tuyến đường xã, thôn, bản, ấp có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng
hoa, cây cảnh toàn tuyến;
c) Có mô hình bảo vệ môi trường (hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển,
xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng; câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi
trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng;
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d) Có từ 90% trở lên số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường;

đ) 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền
vững.
4. Tiêu chí An ninh trật tự - Hành chính công:
a) Trong 03 năm liên tục trước năm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, trên địa bàn xã: không có khiếu kiện
đông người trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội; tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm;
b) Công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm
bảo có hiệu quả; có mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả.
Điều 2. Hướng dẫn, triển khai thực hiện:
1. Các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước, ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí
xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu được ban
hành tại Quyết định này và điều kiện thực tế địa phương, lựa chọn loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất
trong các nhóm tiêu chí quy định tại Điều 1 Quyết định này (về sản xuất, về văn hóa, về giáo dục, về du lịch, về môi
trường, về an ninh trật tự...) để hướng dẫn, chỉ đạo, thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Điều 3. Điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ và thẩm quyền xét, công nhận, công bố xã nông thôn mới kiểu mẫu:
1. Điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố: Căn cứ quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg
ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ
xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể để phù hợp với
điều kiện thực tế.
2. Thẩm quyền xét công nhận và công bố: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét,
công nhận, công bố xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Thành viên BCĐ các Chương trình MTQG;
- VPĐP NTM Trung ương (Bộ NN&PTNT);
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH,
KTTH, KGVX, TCCV, CN, NC, QHĐP, PL, KSTT, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NN (3).Thịnh 231

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vương Đình Huệ
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 490 /QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018

_______________________________________

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm
giai đoạn 2018 - 2020
___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ
sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển
khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả
việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 (tên tiếng Anh là: One commune one
product, gọi tắt là Chương trình OCOP) với những nội dung chủ yếu sau:
1. Quan điểm
Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng
giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng
tâm của Chương trình OCOP là 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 (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.
Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các
vùng sản xuất hàng hoá, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập
huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản
phẩm, tín dụng.
2. Mục tiêu
a) Mục tiêu tổng quát:
- Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để
sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong
nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn.

204

ĐIỂM SÁNG

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu
chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.
- Thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông
nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý (hạn chế dân di cư ra thành phố), bảo vệ môi
trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam.
b) Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng hệ thống quản lý, điều hành Chương trình OCOP đồng bộ từ trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, xã);
- Ban hành Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm;
- Ban hành và áp dụng chính sách đồng bộ để thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP trên phạm vi cả nước;
- Tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% số sản phẩm hiện có, tương ứng khoảng 2.400 sản phẩm; củng cố, hoàn thiện tổ chức
sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp;
- Triển khai thực hiện từ 8 - 10 mô hình Làng văn hóa du lịch;
- Triển khai xây dựng Trung tâm thiết kế sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP gắn với quảng bá, giới thiệu sản phẩm
ở những vùng có đủ điều kiện;
- Củng cố, kiện toàn 100% doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP;
- Phấn đấu phát triển mới khoảng 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP;
- Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP;
- Đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh cho khoảng 1.200 cán bộ quản lý nhà nước
(cấp trung ương, tỉnh, huyện) thực hiện Chương trình OCOP và 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản
xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP.
3. Phạm vi, đối tượng, nguyên tắc thực hiện
a) Phạm vi thực hiện:
- Phạm vi không gian: Chương trình OCOP được triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn trong toàn quốc; khuyến
khích các địa phương tùy vào điều kiện thực tiễn, triển khai phù hợp ở khu vực đô thị.
- Phạm vi thời gian: Chương trình OCOP được triển khai thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020.
b) Đối tượng thực hiện:
- Sản phẩm: Gồm sản phẩm hàng hoá và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương, hoặc được thuần hóa, đặc
biệt là đặc sản vùng, miền, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và
công nghệ địa phương.
- Chủ thể thực hiện: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh.
c) Nguyên tắc thực hiện:
- Sản phẩm hướng tới tiêu chuẩn chất lượng quốc tế;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
4. Nội dung
a) Triển khai thực hiện Chu trình OCOP tuần tự theo các bước:
- Tuyên truyền, hướng dẫn về OCOP;
- Nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm;
- Nhận phương án, dự án sản xuất kinh doanh;
- Triển khai phương án, dự án sản xuất kinh doanh;
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- Đánh giá và xếp hạng sản phẩm;
- Xúc tiến thương mại.
(Phụ lục I)
b) Phát triển sản phẩm, dịch vụ theo 06 nhóm, bao gồm:
- Thực phẩm, gồm: Nông sản tươi sống và nông sản chế biến.
- Đồ uống, gồm: Đồ uống có cồn; đồ uống không cồn.
- Thảo dược, gồm: Các sản phẩm có thành phần từ cây dược liệu.
- Vải và may mặc, gồm: Các sản phẩm làm từ bông, sợi.
- Lưu niệm - nội thất - trang trí, gồm: Các sản phẩm từ gỗ, sợi, mây tre, kim loại, gốm sứ, dệt may,... làm đồ lưu niệm,
đồ gia dụng.
- Dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng, gồm: Các sản phẩm dịch vụ phục vụ tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí,
học tập, nghiên cứu,...
c) Hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm, bao gồm:
- Đánh giá và xếp hạng sản phẩm, gồm 05 hạng sao:
Hạng 5 sao: Sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế;
Hạng 4 sao: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế;
Hạng 3 sao: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 4 sao;
Hạng 2 sao: Sản phẩm chưa đạt đầy đủ tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 3 sao;
Hạng 1 sao: Sản phẩm yếu, có thể phát triển lên hạng 2 sao.
(Phụ lục II)
- Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia Chương trình OCOP.
- Công tác kiểm tra, giám sát.
- Công tác đào tạo nguồn nhân lực:
Đối tượng đào tạo: Cán bộ quản lý triển khai thực hiện Chương trình OCOP từ trung ương đến cơ sở; lãnh đạo quản
lý, lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã,... tham gia Chương trình OCOP.
Nội dung đào tạo, tập huấn: Kiến thức chuyên môn quản lý Chương trình OCOP; kiến thức chuyên môn quản trị sản
xuất, quản trị kinh doanh theo Khung đào tạo, tập huấn của Chương trình OCOP.
(Phụ lục III)
d) Công tác xúc tiến thương mại: Hoạt động quảng cáo, tiếp thị sản phẩm; hoạt động thương mại điện tử; tổ chức sự
kiện quảng bá sản phẩm OCOP gắn liền với phát triển du lịch, hội chợ, triển lãm sản phẩm OCOP cấp tỉnh, vùng, quốc gia
và quốc tế; xây dựng hệ thống Trung tâm thiết kế sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP (Trung tâm OCOP) gắn với hỗ trợ
khởi nghiệp và thiết kế mẫu mã sản phẩm OCOP, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP; điểm giới thiệu và bán sản phẩm
tại các khu du lịch, khu dân cư, tại các siêu thị, chợ truyền thống, trung tâm hành chính (cấp huyện, tỉnh, trung ương).
đ) Các dự án thành phần của Chương trình OCOP, bao gồm: Dự án phát triển thương hiệu sản phẩm Chương trình
OCOP; Dự án mô hình mẫu làng/bản văn hóa du lịch; Dự án một số vùng sản xuất, dịch vụ nông thôn trọng điểm quốc
gia (đại diện cho một số khu vực sinh thái - văn hóa có lợi thế trong cả nước); Dự án Trung tâm thiết kế sáng tạo phát
triển sản phẩm OCOP gắn với giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP tại các vùng trọng điểm; các dự án thành phần (dự
án số 2, 3, 4) thực hiện theo hình thức PPP, được triển khai khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.
5. Nguồn vốn và cơ cấu vốn huy động thực hiện Đề án
Tổng kinh phí thực hiện Đề án, dự kiến khoảng 45.000 tỷ đồng, gồm:
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- Nguồn vốn thực hiện Chương trình OCOP chủ yếu là nguồn xã hội hóa từ: Vốn của các doanh nghiệp, hợp tác xã,
hộ sản xuất tự huy động, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư, quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ
hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tài trợ của các tổ chức quốc tế,…
- Ngoài ra, nguồn vốn ngân sách sẽ hỗ trợ một phần, bao gồm: Ngân sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ, nguồn khuyến công,
khuyến nông, các nguồn vốn lồng ghép khác của trung ương và địa phương.
6. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
a) Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức:
Việc thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục qua hệ thống các phương tiện thông tin đại
chúng từ trung ương đến cấp xã, thôn; qua các hội nghị triển khai, khởi động Chương trình OCOP, qua website của
Chương trình OCOP, dưới dạng bản tin, chuyên đề, câu chuyện sản phẩm gắn với hình ảnh, khẩu hiệu cụ thể…
b) Xây dựng hệ thống quản lý thực hiện Chương trình OCOP:
- Cấp trung ương:
+ Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia.
+ Cơ quan thường trực: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách: Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương.
+ Ở cấp trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình OCOP để hỗ
trợ các địa phương đánh giá, xếp hạng sản phẩm; tư vấn xây dựng thương hiệu quốc gia sản phẩm OCOP; giám sát chất
lượng sản phẩm OCOP; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình OCOP.
- Cấp tỉnh:
+ Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh;
+ Cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Văn phòng Điều phối
nông thôn mới cấp tỉnh.
+ Thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm ở cấp tỉnh và huyện tại mỗi kỳ đánh giá thường niên, do Ủy
ban nhân dân cùng cấp quyết định.
- Cấp huyện:
+ Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện;
+ Cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế.
- Cấp xã: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP.
c) Về cơ chế, chính sách:
Các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất tham gia thực hiện Chương trình OCOP, được áp dụng thực hiện các chính sách hiện
hành của Nhà nước về phát triển ngành nghề, phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tùy điều kiện thực tế, Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ lãi suất tín dụng; hỗ trợ
ứng dụng khoa học, công nghệ; hỗ trợ đào tạo nhân lực (cho đội ngũ giám đốc, nhân viên kinh doanh, kế toán trong các
doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ hộ sản xuất có phương án kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt).
d) Về khoa học và công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:
- Xây dựng và triển khai chính sách khoa học, công nghệ đối với sản phẩm OCOP theo hướng nghiên cứu ứng dụng,
nghiên cứu triển khai, xây dựng tiêu chuẩn hóa sản phẩm;
- Xây dựng và triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoàn thiện công nghệ, ứng
dụng công nghệ vào sản xuất và kinh doanh các sản phẩm OCOP. Các đề tài, dự án dựa trên nhu cầu cụ thể của các tổ
chức kinh tế (ưu tiên các hợp tác xã, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, có địa chỉ ứng dụng cụ thể);
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- Ưu tiên công tác phát triển, đăng ký xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các sản phẩm
OCOP;
- Ứng dụng khoa học quản lý trong xây dựng mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã sản xuất sản phẩm
OCOP tại cộng đồng.
đ) Xây dựng hệ thống tư vấn, đối tác hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP:
- Hệ thống tư vấn hỗ trợ, gồm: (i) Các cơ quan quản lý Chương trình các cấp, trọng tâm là cấp huyện; (ii) Các cá nhân,
pháp nhân có kinh nghiệm và năng lực tư vấn toàn diện các hoạt động của Chương trình OCOP.
- Hệ thống đối tác của Chương trình OCOP, gồm: Các doanh nghiệp tham gia trong chuỗi sản xuất, kinh doanh sản
phẩm; các viện, trường đại học, nhà khoa học trong lĩnh vực ngành hàng của Chương trình ở các tổ chức khoa học công
nghệ cấp trung ương, vùng và địa phương; các hiệp hội chuyên ngành; các tổ chức quảng bá, xúc tiến thương mại sản
phẩm, các ngân hàng, các quỹ đầu tư, đài phát thanh, truyền hình ở trung ương, địa phương, các nhà báo.
e) Về huy động nguồn lực:
- Nguồn lực lớn nhất từ cộng đồng, do đó, có các phương pháp huy động nguồn lực từ cộng đồng như tiền vốn, đất
đai, sức lao động, nguyên vật liệu, công nghệ,... được triển khai phù hợp với các quy định của pháp luật, được huy động
trong quá trình hình thành các tổ chức kinh tế, dưới dạng góp vốn, triển khai các hoạt động theo Chu trình OCOP thường
niên;
- Huy động nguồn lực tín dụng từ các tổ chức tín dụng hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất tham gia Chương
trình OCOP;
- Nhà nước bố trí nguồn vốn ngân sách phù hợp, kịp thời để hỗ trợ cộng đồng đầu tư sản xuất, tổ chức dịch vụ thực
hiện Chương trình OCOP.
g) Về hợp tác quốc tế:
- Hợp tác với các quốc gia triển khai OVOP/OTOP/OCOP trên thế giới, nhằm chia sẻ kinh nghiệm và đưa sản phẩm
OCOP xuất khẩu và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế;
- Tổ chức các chuyến tham quan học tập Chương trình OCOP tại các quốc gia thích hợp (ưu tiên thành phần tham
gia là đội ngũ cán bộ nhà nước trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, cán bộ quản lý các doanh nghiệp, hợp tác xã trong
Chương trình OCOP);
- Tổ chức các diễn đàn OCOP quốc tế 1 - 2 năm/lần nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình OCOP và huy
động các nguồn lực quốc tế tham gia Chương trình OCOP.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình OCOP theo giai đoạn và hàng năm;
b) Chỉ đạo và hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng, triển khai Chương trình OCOP ở địa
phương; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình OCOP ở các tỉnh, thành phố;
c) Chủ trì tổng hợp và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP của các bộ, ngành trung ương, các địa
phương trong kế hoạch chung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gửi Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định;
d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách
trung ương thực hiện Chương trình OCOP trong phương án phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới;
đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, phân
hạng sản phẩm OCOP; tổ chức các kỳ đánh giá xếp hạng sản phẩm gắn với tổ chức hội chợ toàn quốc; huy động nguồn
lực tài chính từ các quỹ đầu tư, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP; xây dựng giáo
trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho Chương trình OCOP; xây dựng và triển khai một số dự án thành phần của Chương
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trình OCOP;

e) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan lựa chọn 10 tỉnh, thành phố
đại diện cho các vùng kinh tế để chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình OCOP;
g) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan đánh giá, tổng kết thực hiện Đề án Chương trình OCOP
giai đoạn 2018 - 2020, báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án Chương trình OCOP cho
giai đoạn tiếp theo.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
Thẩm định và tổng hợp dự kiến phân bổ kinh phí, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chương trình OCOP theo đề
xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào kế hoạch hằng năm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết
định.
3. Bộ Tài chính:
Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối, đảm bảo bố trí kinh
phí chi sự nghiệp để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình OCOP theo quy định.

209

ĐIỂM SÁNG

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
4. Bộ Công Thương:
a) Phối hợp với các bộ, ngành liên quan hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ gia đình thiết kế sản phẩm; thực hiện có hiệu
quả hoạt động khuyến công, công tác xúc tiến thương mại sản phẩm thuộc Chương trình OCOP;
b) Hàng năm, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan tổ chức các kỳ đánh
giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.
5. Bộ Khoa học và Công nghệ:
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ gia đình thiết kế sản phẩm; đẩy
mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển sản xuất sản phẩm thuộc Chương trình OCOP. Tổng hợp đề xuất
nhiệm vụ khoa học, công nghệ hàng năm liên quan đến phát triển sản phẩm OCOP;
b) Hỗ trợ các địa phương và các tổ chức kinh tế phát triển, đăng ký xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ
liên quan đến các sản phẩm OCOP, tư vấn định hướng phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP;
c) Hàng năm, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan tổ chức các kỳ đánh
giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.
6. Bộ Y tế:
a) Chỉ đạo các cơ quan trong ngành hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất thực hiện các quy định liên quan đến an
toàn thực phẩm, đăng ký công bố chất lượng sản phẩm; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học nghiên cứu phát triển,
xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, đánh giá tác dụng của các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu,…
b) Hàng năm, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan tổ chức các kỳ đánh
giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.
7. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:
a) Hỗ trợ các tổ chức kinh tế, nhóm cộng đồng nghiên cứu phát triển, quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch gắn với
du lịch nông thôn trên cơ sở phát huy thế mạnh về danh lam thắng cảnh, truyền thống văn hóa của các vùng, miền; hỗ
trợ các địa phương phát triển các Làng Văn hóa du lịch;
b) Hàng năm, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan tổ chức các kỳ đánh
giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.
8. Bộ Giao thông vận tải:
Điều tiết, kết nối hệ thống vận chuyển hàng trong nước và quốc tế cho Chương trình OCOP, phối hợp triển khai công
tác xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP trên các tuyến vận tải hàng không, đường bộ và đường thuỷ.
9. Bộ Thông tin và Truyền thông:
a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo chí, phát thanh, truyền hình tăng chuyên mục, thời lượng tuyên truyền về
Chương trình OCOP; thường xuyên đăng tải các tin, bài, nêu gương tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực
hiện Chương trình OCOP;
b) Hàng năm, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan tổ chức các kỳ đánh
giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.
10. Các bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể
hóa các nhiệm vụ của Đề án gắn với lĩnh vực phụ trách của ngành.
11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam hỗ trợ
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tiếp cận nguồn vốn vay để tổ chức sản xuất.
12. Đề nghị cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã Việt
Nam, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hội, hiệp hội tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn
viên, hội viên, thành viên tích cực tham gia Chương trình OCOP; chủ động tham gia vào các chuỗi giá trị hình thành trong
Chương trình OCOP.
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13. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Căn cứ nội dung Chương trình OCOP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tùy điều kiện, đặc điểm cụ thể, chỉ
đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP cấp tỉnh theo hướng có trọng tâm, trọng
điểm, trong đó ưu tiên phát triển các nhóm ngành hàng chủ lực, có lợi thế của mỗi địa phương và phát triển du lịch dịch
vụ ở nông thôn;
b) Bố trí nguồn lực cần thiết, sử dụng lồng ghép các nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, nguồn vốn khuyến công, ngân sách địa phương, vốn tín dụng và các nguồn vốn
hợp pháp khác để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP;
c) Phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành; phân công cơ quan thường trực tham mưu, giúp việc triển khai
Chương trình OCOP trên địa bàn;
d) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, kết quả triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn; thực hiện
nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về cơ quan thường trực Chương trình OCOP cấp trung ương.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Liên minh hợp tác xã Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục: KTTH, KGVX, TCCV, QHĐP, TH, PL,
NC, CN, KSTT, Công báo;
- Lưu: VT, NN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vương Đình Huệ

211

ĐIỂM SÁNG

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Phụ lục I
CHU TRÌNH OCOP
(Ban hành kèm theo Quyết định số............../QĐ-TTg
ngày ....... tháng........ năm……... của Thủ tướng Chính phủ)
___________

Chu trình OCOP được thực hiện theo 6 bước, trên cơ sở nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng”
(đề xuất nhu cầu từ dưới lên, theo nhu cầu và khả năng của hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp).
Chu trình triển khai OCOP hằng năm
Các bước triển khai Chu trình cụ thể gồm: (1) Tuyên truyền, hướng dẫn về OCOP; (2) Nhận đăng ký ý tưởng sản
phẩm; (3) Nhận phương án, dự án sản xuất kinh doanh; (4) Triển khai phương án, dự án sản xuất kinh doanh; (5) Đánh
giá và xếp hạng sản phẩm; (6) Xúc tiến thương mại.

212

ĐIỂM SÁNG

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Phụ lục II
BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG SẢN PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số............../QĐ-TTg
ngày ....... tháng...... năm …….. của Thủ tướng Chính phủ)
___________

Toàn bộ các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP đều phải được đánh giá và xếp hạng, dựa trên Bộ Tiêu
chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm.
1. Mục đích của Bộ Tiêu chí
- Bảo đảm phát triển sản phẩm theo các yêu cầu của Chương trình OCOP và bảo đảm chất lượng các sản phẩm hàng
hóa, dịch vụ trong Chương trình.
- Cung cấp thông tin cho các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất về các tiêu chuẩn cần đạt, từ đó so sánh với hiện trạng
sản phẩm để triển khai tổ chức sản xuất.
- Làm cơ sở để các cán bộ OCOP cấp huyện, tỉnh tư vấn và hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất trong xây dựng
bộ máy tổ chức sản xuất - kinh doanh, phát triển sản xuất và sản phẩm theo tiêu chuẩn.
2. Nội dung Bộ Tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm
Các sản phẩm được đánh giá và xếp hạng theo Bộ tiêu chí dựa trên Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa được Quốc
hội thông qua năm 2007; các bộ Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) tương ứng với từng nhóm sản phẩm theo bộ tiêu chí của
Chương trình OCOP. Nội dung của Bộ Tiêu chí gồm 3 phần:
- Phần A: Các tiêu chí đánh giá sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (35 điểm), gồm: 1) Tổ chức sản xuất; 2) Phát triển
sản phẩm; 3) Sức mạnh cộng đồng.
- Phần B: Các tiêu chí đánh giá khả năng tiếp thị sản phẩm (25 điểm), gồm: 1) Tiếp thị; 2) Câu chuyện về sản phẩm.
- Phần C: Các tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm (40 điểm), gồm: 1) Kiểm tra/phân tích tiêu chuẩn theo yêu cầu
của loại sản phẩm; 2) Cơ hội tham gia thị trường toàn cầu.
3. Xếp hạng sản phẩm OCOP
Sau khi đánh giá, các sản phẩm OCOP được xếp hạng như sau:
- Hạng 5 sao: 90 - 100 điểm: Sản phẩm chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế; Hạng 4 sao: 70 - 89 điểm: Sản phẩm
đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp để đạt tiêu chuẩn quốc tế; Hạng 3 sao: 50 - 69 điểm: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể
phát triển lên hạng 4 sao; Hạng 2 sao: 30 - 49 điểm: Sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 3 sao;
Hạng 1 sao: Dưới 30 điểm: Sản phẩm yếu, có thể phát triển lên hạng 2 sao.
4. Đánh giá công nhận và xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP
Sản phẩm thuộc Chương trình OCOP được đánh giá tại cấp huyện. Cấp tỉnh và trung ương thực hiện nhiệm vụ công
nhận và xếp hạng sản phẩm. Thời gian xét, đánh giá và xếp hạng sản phẩm được tổ chức hàng năm theo Chu trình OCOP:
- Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng đánh giá sản phẩm. Hội đồng đánh giá sản phẩm tổ chức họp đánh
giá sản phẩm theo Bộ Tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm của Chương trình OCOP. Lập danh sách sản phẩm (kèm theo
hồ sơ) trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, công nhận và xếp hạng.
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm. Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản
phẩm tổ chức họp thẩm định sản phẩm theo Bộ Tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
ban hành quyết định cấp Giấy công nhận và xếp hạng sản phẩm. Lựa chọn sản phẩm được cấp giấy công nhận và xếp
hạng sản phẩm của tỉnh tham dự đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp trung ương.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cùng Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ
Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình OCOP, tổ chức đánh giá và xếp hạng sản
phẩm; ban hành quyết định cấp bằng công nhận và xếp hạng sản phẩm cấp quốc gia.
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Phụ lục III
KHUNG ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH OCOP
(Ban hành kèm theo Quyết định số............../QĐ-TTg
ngày .... tháng...... năm…… của Thủ tướng Chính phủ)
___________

Phần 1
Khung đào tạo cán bộ quản lý Chương trình OCOP

TT

Nội dung

A

PHẦN LÝ THUYẾT

I

Chương trình OCOP

1

Tổng quan về chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam. Nông nghiệp

Thời lượng
(tiết)

4

4.0
2

Chiến lược phát triển dược liệu Việt Nam

2

3

Phát triển kinh tế tư nhân (doanh nghiệp nông nghiệp) và Hợp tác xã. Lý thuyết

2

chung về doanh nghiệp, kinh doanh
4

Liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, dịch vụ du lịch

2

nông thôn
5

Làng văn hóa du lịch

2

6

Các vấn đề tồn tại, xu hướng phát triển trong phát triển kinh tế vùng nông thôn và

2

giải pháp
7

Các khái niệm cơ bản (cộng đồng và phát triển cộng đồng, sản phẩm và sản phẩm

2

OCOP, tổ chức kinh tế OCOP)
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8

Mục tiêu và nội dung cơ bản của OCOP

1

9

Hệ thống tổ chức OCOP và nhân sự (cơ cấu tổ chức, mô tả công việc và KPIs)

3

10

Chu trình OCOP và các mẫu biểu

2

11

Bộ Tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm

2

II

Hình thành doanh nghiệp/hợp tác xã

1

Hình thành một doanh nghiệp/hợp tác xã tại cộng đồng

a

Khái niệm doanh nghiệp (Luật doanh nghiệp), hợp tác xã (Luật hợp tác xã)

4

b

Quy trình thành lập một doanh nghiệp/hợp tác xã

4

2

Khái niệm vốn, các loại vốn, các phương pháp huy động vốn.

2

3

Các mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh

2
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TT

Thời lượng

Nội dung

(tiết)

4

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã

2

III

Quản trị sản xuất và kinh doanh

1

Phân tích kinh doanh: Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, xác định các yếu tố ảnh

2

hưởng, xác định các giải pháp, xây dựng phương án kinh doanh
2

Quản trị sản xuất và chất lượng

4

3

Quản trị phân phối và tiếp thị

4

4

Phân tích tài chính

4

5

Quản trị nghiên cứu và phát triển sản phẩm

4

IV

Một số kỹ năng hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã

1

Phương pháp luận cơ bản: Chu trình nghiên cứu hành động có sự tham gia của cộng

4

đồng
2

Các kỹ năng cơ bản (thu thập và phân tích thông tin, nghe và thuyết trình)

B

PHẦN THỰC HÀNH

C

4

Làm bài tập phân tích tình huống

8

ĐÁNH GIÁ

1

Phần 2
Khung đào tạo quản trị sản xuất - kinh doanh cho các nhà quản lý
tổ chức kinh tế (CEO), hộ sản xuất tham gia Chương trình OCOP
TT

Nội dung

Thời lượng (tiết)

A

Phần lý thuyết

I

Hình thành doanh nghiệp/hợp tác xã

1

Cộng đồng và phát triển cộng đồng

2

2

Lý thuyết chung về kinh doanh, doanh nghiệp

2

3

Hình thành một doanh nghiệp/hợp tác xã tại cộng đồng:

a
b

Các vấn đề tồn tại, xu hướng phát triển trong phát triển kinh tế vùng nông
thôn và giải pháp
Khái niệm doanh nghiệp (Luật doanh nghiệp), hợp tác xã (Luật hợp tác xã)
Thu thập thông tin, phân tích SWOT, xác định tầm nhìn, mục tiêu, các chiến

c

4
4
12

lược, phân tích tài chính (nhu cầu vốn, hòa vốn, hoàn vốn, dòng tiền), xây dựng
kế hoạch kinh doanh

4

Khái niệm vốn, các loại vốn, các phương pháp huy động vốn.

4
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TT

Nội dung

5

Các mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh

II

Quản trị sản xuất và kinh doanh

1

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, xác định các yếu tố ảnh hưởng, xác

Thời lượng (tiết)
4
4

định các giải pháp, xây dựng phương án kinh doanh

2

Phân phối và tiếp thị

4

3

Quản trị sản xuất

4

4

Quản trị chất lượng

4

5

Quản trị nhân lực

4

6

Cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh

4

7

Phân tích tài chính

4

III

Sản phẩm và phát triển sản phẩm

1
2
3
B

Khái niệm, phân loại, các yếu tố cấu thành, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn

4

sản phẩm
Chu trình nghiên cứu phát triển sản phẩm, các đầu cơ quan/tổ chức cần liên hệ

4

Tổ chức cuộc họp, thuyết trình, quản trị thời gian, quản trị rủi ro, giải quyết

8

xung đột, đàm phán, giao tiếp, giao việc, tìm kiếm các nguồn lực…
Phần thực hành
Làm bài tập theo chuyên đề và tình huống của hợp tác xã/doanh nghiệp của

16

mình (có tư vấn)
C
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Đánh giá

4

SPC

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Tổng đài chăm sóc khách hàng: 190010006-19009000 - Hỗ trợ 24/7

Thắp sáng niềm tin
Địa chỉ: 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 - 028) 3822 1605 * Fax: (84 - 028) 3822 1751 - 3939 0138 * Email: info@evnspc.vn * Website: https://evnspc.vn/

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:
▪ Sản xuất, phân phối và kinh doanh mua bán điện
năng;
▪ Xuất nhập khẩu điện năng;
▪ Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân
phối; các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo,
các công trình thủy điện vừa và nhỏ;
▪ Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng,
đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều
khiển, tự động hoá thuộc các công trình lưới điện
đến cấp điện áp 110kV và các công trình lưới điện
220kV có tính chất phân phối;
▪ Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; kiểm định
an toàn kỹ thuật cho các thiết bị, dụng cụ điện;
▪ Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm
tra: các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường
điện, dụng cụ đo lường điện, trang thiết bị điện,
bảo vệ, điều khiển;
▪ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ
cho quản lý, vận hành, sửa chữa lưới điện;
▪ Tư vấn quy hoạch điện lực; khảo sát, thiết kế;
tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư
vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các
công trình đường dây và trạm biến áp, các công
trình thủy điện vừa và nhỏ.
Tổng công ty Điện lực miền Nam cam kết sẽ
hết sức hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung
của đất nước, phát triển kinh tế xã hội của 21
tỉnh/thành phố phía Nam, cung cấp các dịch vụ
tốt nhất cho nhân dân, cho khách hàng.

1.
2.
3.
4.
5.

Đưa điện về các hộ dân vùng sâu tỉnh Cà Mau
Đường dây vượt biển cấp điện Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang
Các vùng nuôi tôm tại ĐBSCL phát triển mạnh nhờ có điện
Đảm bảo cấp điện cho các vùng trồng thanh long tại Bình Thuận, Tiền Giang
Điện góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế trên các vùng biển đảo
phía Nam Tổ quốc
6. Điện về thay đổi đời sống bà con dân tộc Khmer tại các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng,
Bạc Liêu, Kiên Giang.

HUYỆN NÔNG THÔN MỚI

“CHUẨN MỚI”

HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Trụ sở: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251 3866 259 * Fax: 0251 3866 405
Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn * Website: trangbom.dongnai.gov.vn 
Huyện có: 17 đơn vị hành chính, gồm: 1 thị trấn Trảng Bom và 16 xã

Tổng nguồn lực huy động xây dựng cơ bản hạ tầng nông
thôn trên địa bàn huyện Trảng Bom giai đoạn 2008-2018
là 1.402 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm
tỷ trọng 73,5%, vốn doanh nghiệp và vốn xã hội hóa
chiếm tỷ trọng 26,5%.

K

ết quả đến nay, huyện Trảng Bom có 16/16 xã đã được
công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 02
xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện đã được Thủ
tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm
2016 theo Quyết định số 682/QĐ TTg ngày 22/5/2017.
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt được nhiều thành
tựu quan trọng:
Nông nghiệp phát triển khá toàn diện, có những đột phá
trong một số lĩnh vực, tạo nguồn thu nhập nâng cao dần đời

sống vật chất cho nông dân, góp phần quan trọng ổn định
chính trị - xã hội trên địa bàn.
Nông dân đã có cuộc sống vật chất và tinh thần tốt hơn,
quyền làm chủ, vai trò chủ thể ngày càng được phát huy.
Nông thôn đã khởi sắc, quy hoạch cơ bản đầy đủ và đồng bộ,
nhất là quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành, kinh
tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển biến theo
hướng tích cực, hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường được cải thiện
một bước, hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố.
Ngày 30/6/2017, huyện Trảng Bom chính thức đón nhận
danh hiệu huyện nông thôn mới với 100% xã trong huyện đạt
chuẩn. Sau một năm, những tiền đề để phát triển đã và đang
được cụ thể hóa, mở đầu cho chặng đường mới của huyện
Trảng Bom trong tương lai.

