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Gắn phát triển HTX với Chương 

trình OCOP 

uối tuần qua, Uỷ viên Bộ chính 
trị, Phó Thủ tướng Chính phủ 
Vương Đình Huệ cùng lãnh 

đạo các Bộ, ngành Trung ương đã 
làm việc với tỉnh Cao Bằng. 

 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát 

biểu. 

Buổi làm việc xoay quanh tình hình 
phát triển KT-XH, đánh giá việc thực 
hiện các Nghị quyết của Trung ương, 
Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát 
triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập 
thể, sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu 
quả hoạt động các công ty nông, lâm 
nghiệp. 

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng 
Vương Đình Huệ gợi { cho Cao Bằng 

phát triển du lịch nông thôn gắn với 
tự nhiên và các di tích lịch sử của đất 
nước. Trong lĩnh vực phát triển kinh 
tế tập thể và HTX, Phó Thủ tướng 
đánh giá Cao Bằng đã có nhiều giải 
pháp đồng bộ trong hỗ trợ tín dụng 
từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, hỗ trợ 
chuyển giao KH-CN, đào tạo cán bộ… 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng 
Xuân Ánh cho biết sau 15 năm thực 
hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 
18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi 
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
kinh tế tập thể, số lượng HTX đã tăng 
4 lần, lên 247 HTX đang hoạt động, 
tổng vốn điều lệ hơn 1.000 tỷ đồng. 

Các HTX hoạt động trong lĩnh vực vật 
liệu xây dựng và xây dựng chiếm tỉ lệ 
lớn nhất, tới hơn 42%, còn lại trong 
các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp, thương mại - dịch 
vụ… Ở Cao Bằng không có HTX hoạt 
động trong lĩnh vực tín dụng và nhà 
ở. 

Doanh thu bình quân năm 2018 là 
1,055 tỷ đồng/HTX, tăng 600 triệu 
đồng so với năm 2003. Thu nhập bình 

quân của lao động thường xuyên 
trong HTX năm 2018 là 4 triệu 
đồng/người/tháng, tăng gấp 2 lần so 
với năm 2013 (năm ban hành Luật 
HTX sửa đổi), gấp 7,2 lần so với năm 
2003. 

Các HTX đóng góp ngày càng tăng vào 
ngân sách địa phương, tuy nhiên con 
số còn rất khiêm tốn. Tính đến tháng 
12/2018, các HTX đóng góp cho ngân 
sách của tỉnh được 16,38 tỷ đồng 
chiếm 1,33% trong tổng thu nội địa, 
tăng 8 lần so với với năm 2006, bằng 
99,36% so với thực hiện 2017. 

Công tác phát triển HTX của tỉnh vẫn 
còn gặp nhiều hạn chế về kỹ năng 
quản l{, chậm đổi mới công nghệ, 
lúng túng trong lập kế hoạch sản xuất 
kinh doanh. Phó Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh 
Tú cho rằng vốn tín dụng rất quan 
trọng với HTX nhưng mới chỉ có 41 
HTX vay vốn ngân hàng thương mại. 

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Cao Bằng 
quan tâm phát triển HTX ở các lĩnh 
vực đầu vào và lĩnh vực đầu ra cho 
dịch vụ, sản xuất; tích cực thực hiện 
các thủ tục xoá nợ khê đọng của HTX 
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cũ, tạo điều kiện cho các HTX chuyển 
đổi sang hình thức mới; gắn phát 
triển HTX với xây dựng nông thôn 
mới, chương trình mỗi xã một sản 
phẩm (OCOP) để khai thác tối đa giá 
trị thương hiệu, chất lượng của các 
sản phẩm truyền thống, có lợi thế, 
nâng cao thu nhập cho người dân. 

Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, 
ngày 12/3/2004 của Bộ Chính trị về 
sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của công ty 
nông, lâm nghiệp, tỉnh Cao Bằng đã 
chuyển các nông, lâm trường quốc 
doanh thành các công ty cổ phần và 
công ty TNHH một thành viên lâm 
nghiệp Cao Bằng. Tổng diện tích đất 
lâm nghiệp giao cho các DN, tổ chức 
thuê là 36.226 ha. 

Ông Hoàng Xuân Ánh cho biết các 
công ty sau khi CPH đã tiến hành thực 
hiện thuê đất, tổ chức sản xuất, kinh 
doanh tuân thủ theo quy định pháp 
luật hiện hành, cơ bản phù hợp với 
với quy hoạch sử dụng đất và quy 
hoạch phát triển KT-XH của tỉnh. Đa 
số các công ty đều hoạt động hiệu 
quả, đem lại nguồn thu cho công ty, 

giải quyết việc làm cho người dân và 
đóng góp vào ngân sách của tỉnhh. 

Thành Chung 

(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 

 

 

Nghệ An: 4 sáng tạo trong xây 
dựng nông thôn mới 

ai trong bốn mô hình nông 

thôn mới (NTM) sáng tạo ở 

Nghệ An đã được Chính phủ 

triển khai trên quy mô cả nước, gồm 

xây dựng thôn, bản NTM và có định 

hướng xây dựng xã NTM nâng cao 

đối với các xã sau khi về đích. 

4 mô hình sáng tạo về NTM 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lập 

- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã 

thông tin kết quả xây dựng NTM của 

tỉnh, giai đoạn 2015 - 2019 và một số 

vướng mắc cũng như định hướng 

trong thời gian tới.  

Lãnh đạo Sở NN&PTNT Nghệ An 

khẳng định: phong trào xây dựng 

NTM trên địa bàn tỉnh thời gian qua 

đã huy động cả hệ thống chính trị, từ 

cấp ủy Đảng, các ngành, đoàn thể từ 

tỉnh đến thôn, xóm vào cuộc; sức dân 

được huy động mạnh mẽ. 

Đặc biệt, quá trình thực hiện từ cơ sở 

đã có nhiều cách làm hay, mô hình 

sáng tạo, tạo cơ sở để tỉnh định 

hướng chỉ đạo thành 4 phong trào: 

xây dựng thôn, bản đạt NTM đối với 

các xã vùng khó khăn; xây dựng xã 

NTM kiểu mẫu đối với các xã sau khi 

về đích NTM; tổ chức cuộc thi “Xã 

NTM đẹp và thôn, bản NTM đẹp”; 

vườn chuẩn NTM. 

Đặc biệt từ sáng tạo của Nghệ An 

cách đây 3 năm, Chính phủ đã phát 

động phong trào xây dựng thôn, bản 

NTM trong cả nước và có định hướng 

xây dựng xã NTM nâng cao đối với 

các xã sau khi đã về đích.    

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở 

NN&PTNT cũng cho biết, kết quả xây 

dựng NTM đang còn chênh lệch giữa 
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các vùng, miền. Tỷ lệ xã đạt NTM ở 9 

đơn vị đồng bằng là 67,5% và 11 

huyện miền núi chỉ là 31,5%, mặc dù 

nguồn lực tập trung cho miền núi đã 

gấp 4 lần so với vùng đồng bằng. 

Xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương đang 

tập trung hoàn thiện các tiêu chí để về đích 

NTM trong năm 2019 này. 

Một số địa phương chỉ tập trung xây 

dựng cơ sở hạ tầng, chưa chú trọng 

phát triển sản xuất, đổi mới hình thức 

tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhậo 

cho người dân. Một số huyện chưa 

quyết liệt, mặc dù có điều kiện hoặc 

đăng k{ về đích trong năm 2020, 

nhưng tỷ lệ xã về đích NTM chưa đạt 

70%. 

Ông Nguyễn Văn Lập nhấn mạnh: Để 

đạt mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh 

có 61,5% số xã đạt NTM, tương 

đương 265 xã (hiện tại 218 xã), đòi 

hỏi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, 

vận động thi đua xây dựng NTM ở các 

địa phương; trong đó nhấn mạnh 2 

trụ cột trọng tâm là làm tốt công tác 

bảo vệ môi trường và nâng cao thu 

nhập cho người dân; đồng thời không 

huy động quá sức dân. 

Mai Hoa  

(Báo Nghệ An) 

 

 

 10 sản phẩm đầu tiên của 

Chương trình “OCOP Lào Cai” 

đã được UBND tỉnh phê duyệt 

gày 19/03/2019 UBND tỉnh 
Lào Cai đã ban hành Quyết 
định số 636/QĐ-UBND phê 

duyệt 10 sản phẩm đầu tiên của 
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm 
tỉnh Lào Cai - OCOP Lào Cai” năm 
2018. 

Qua vòng đánh giá cấp huyện của 6/9 
huyện, thành phố có 28 sản phẩm đạt 

từ 3 sao trở lên đăng k{ tham gia 
đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 
trong đó có 27 sản phẩm có mẫu gửi 
kèm (thiếu sản phẩm Qu{t Mường 
Khương do không phải thời vụ) 

Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản 
phẩm OCOP tỉnh Lào Cai đã tổ chức 
họp và đánh giá sản phẩm, dưới sự 
hướng dẫn của Tư vấn Chương trình 
OCOP quốc gia - GS Trần Văn Ơn và 
cộng sự. 

 
Sản phẩm gạo Séng Cù 

Sau khi tổng hợp kết quả chấm điểm 
của thành viên Hội đồng và tổ giúp 
việc Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản 
phẩm OCOP giai đoạn 2018-2020, Hội 
đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm đã 
thông báo công khai kết quả đến các 
địa phương, doanh nghiệp, HTX đăng 
k{ đánh giá, xếp hạng sản phẩm để 
tiếp thu { kiến phản ánh. Ngày 

N 
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11/3/2019 Hội đồng đánh giá, xếp 
hạng sản phẩm đã tiến hành họp 
thống nhất kết quả đánh giá, xếp 
hạng sản phẩm lần cuối trước khi 
trình UBND tinh phê duyệt. Kết quả 
phê duyệt của UBND tỉnh Lào Cai có 
10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 sao 
trở lên, của 8 doanh nghiệp, hợp tác 
xã trên địa bàn tỉnh gồm: 1 sản phẩm 
(gạo Séng Cù của HTX Tiên Phong 
Mường Vi, Bát Xát) đạt tiêu chuẩn 4 
sao; 9 sản phẩm ( tương ớt Mường 
Khương; bưởi Múc; gạo Séng Cù 
Mường Khương; quả su su Sa Pa; 
rượu thóc Thanh Kim; chè Shan 
Mường Khương; Phong Hải Danh Trà; 
Rượu men lá Na Lang; Rượu gạo 
Thanh Kim) đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp 
tỉnh. 

Việc đánh giá và xếp hạng sản phẩm 
OCOP tỉnh Lào Cai đã được tổ chức 
chặt chẽ, khách quan, công tâm, minh 
bạch, các sản phẩm được lựa chọn 
đạt tiêu chuẩn theo đúng Bộ tiêu chí 
đã ban hành. Mọi thắc mắc về việc 
đánh giá, chấm điểm được Tư vấn 
chương trình OCOP quốc gia giải đáp, 
hướng dẫn cụ thể. Đây là tiền đề và là 

bước khởi đầu quan trọng cho 
Chương trình OCOP tỉnh Lào Cai năm 
2019 và những năm tiếp theo. 

Tiến Đạt  

(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 

 

Cựu chiến binh Ba Tri góp sức 

xây dựng NTM 

hát huy phẩm chất anh Bộ đội 

Cụ Hồ, hội viên cựu chiến binh 

huyện Ba Tri (Bến Tre) luôn 

gương mẫu, đi đầu thực hiện 

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây 

dựng NTM. 

Trong năm 2018, Hội đảm nhận thực 
hiện 4 tiêu chí là vận động xây dựng 
giao thông nông thôn, giảm nghèo 
trong hội viên cựu chiến binh, môi 
trường và phối hợp bảo vệ an ninh 
trật tự, an toàn xã hội. 

Hội Cựu chiến binh huyện đã tham 
gia cùng chính quyền vận động kinh 
phí nhựa hóa, bê tông hóa trên 39 km 

đường xã, liên ấp, liên xóm, xây dựng 
12 cây cầu kiên cố, 48 công trình cống 
thoát nước, cống ngăn mặn với tổng 
kinh phí trên 17 tỉ đồng. Trong đó, hội 
viên đóng góp trên 1,5 tỉ đồng và 
hàng trăm ngày công lao động, hiến 
trên 3.000m2 đất để làm đường. 

 
Tuyến lộ giao thông nông thôn ấp Tân Thị 

(xã Tân Xuân) được chỉnh trang xây dựng 

khá đẹp mắt nhờ vào Chi hội CCB ấp 

Các cấp Hội vận động hội viên tham 
gia phát quang 12km lộ nông thôn, 
trồng hơn 10.000 cây xanh, hoa kiểng 
các loại 2 bên đường dài trên 3,2 km 
với kinh phí trên 120 triệu đồng. 
Trong đó, hội viên cựu chiến binh 
đóng góp hơn 25 triệu đồng và hơn 
200 ngày công lao động. 

 Ông Nguyễn Thành Một, Chủ tịch Hội 
Cựu chiến binh huyện Ba Tri cho biết: 

P 
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Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, 
Hội Cựu chiến binh huyện thường 
xuyên tuyên truyền giúp hội viên thay 
đổi nhận thức về sản xuất, kinh 
doanh. Hội phối hợp với Ngân hàng 
Chính sách Xã hội huyện giải quyết 
cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn 
vay vốn để đầu tư sản xuất, phát 
triển kinh tế gia đình với số tiền trên 
3,4 tỉ đồng. 

Bên cạnh phối hợp với ngành chức 
năng tổ chức 10 lớp tập huấn chuyển 
giao tiến bộ KHKT cho hơn 520 hội 
viên để áp dụng vào sản xuất nhằm 
mang lại hiệu quả cao. Ngoài ra, các 
cấp Hội còn thành lập và duy trì hoạt 
động 31 tổ hợp tác trong chăn nuôi, 
sản xuất, 76 mô hình 5 + 1. 

“Từ đó hội viên có điều kiện phát 
triển kinh tế, tạo thu nhập, vươn lên 
trong cuộc sống. Cuối năm, thu nhập 
bình quân đầu người hội viên cựu 
chiến binh huyện là 32 triệu 
đồng/người/năm. Đến nay, huyện Ba 
Tri có 4 xã được công nhận đạt 
chuẩn NTM là Tân Thủy, Mỹ Nhơn, An 
Ngãi Trung và Mỹ Hòa”, ông Một nói. 

3 năm qua Hội CCB xã Tân Thủy 
(huyện Ba Tri) đã tích cực triển khai 
xây dựng NTM, góp phần làm cho bộ 
mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Nổi 
bật là Hội đã vận động CCB và nhân 
dân hiến hơn 2.000 m2 đất và góp 
tiền làm đường lộ bê tông với chiều 
dài 2,1 km, xây dựng 3 cầu giao thông 
nông thôn. 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân 
Thủy, anh Hồ Văn Sáu nói: “Ngoài 
công tác tuyên truyền sâu rộng, tổ 
chức tọa đàm, đối thoại, thực hiện 
các công trình, phần việc cụ thể, Hội 
còn làm tốt việc vận động hội viên 
tham gia có hiệu quả, tích cực các 
phong trào của địa phương; luôn 
nhắc nhở các đồng chí, đồng đội 
“Nêu cao tinh thần gương mẫu, đi 
đầu, xung phong, thể hiện rõ bản 
chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ”. 
Cán bộ, hội viên CCB và nhân dân 
thực hiện 12 tiêu chí gia đình NTM”. 

Bằng niềm tin, tiếng nói của mình, 

cựu chiến binh Ba Tri luôn là lực 

lượng đi đầu và thành công nhất 

trong công tác vận động nhân dân 

tham gia thực hiện các tiêu chí xây 

dựng NTM, góp phần cùng địa 

phương từng bước hoàn thành 

chương trình MTQG xây dựng NTM 

và xây dựng quê hương ngày càng 

giàu đẹp. 

Phương Nghi 

(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 

 

Lai Châu xây dựng nông thôn 
mới kiểu mẫu gắn với phát triển 
du lịch cộng đồng 

hực hiện chủ chương của tỉnh 
Lai Châu về xây dựng nông 
thôn mới, nhiều bản của các xã 

có thế mạnh về du lịch đã tự góp 
tiền, ngày công xây dựng các tuyến 
đường, vườn hoa, cổng bản... thu 
hút nhiều du khách đến tham quan. 
Cũng từ đây, kinh tế của các gia đình 
đã có những chuyển biến tích cực. 
Người dân thực sự ý thức về công 
tác bảo vệ môi trường, giữ gìn, phát 
huy bản sắc văn hóa các dân tộc. 

T 
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Cổng vào bản Lao Chải 2, xã Khun Há ( Lai 

Châu). 

Bản Lao Chải 1, xã Khun Há là một 
trong ba bản của huyện Tam Đường 
đang thực hiện xây dựng nông thôn 
mới kiểu mẫu gắn với phát triển du 
lịch cộng đồng. Người dân đã nhận 
thức được tầm quan trọng cũng như 
lợi ích từ việc xây dựng nông thôn 
mới kiểu mẫu và phát triển du lịch 
cộng đồng. Sau khi được cấp ủy, 
chính quyền địa phương tuyên 
truyền, vận động, nhân dân trong bản 
đã họp bàn và thống nhất góp ngày 
công, hiến đất để xây dựng đường 
giao thông nội bản; góp tiền để mua 
hoa, cây cảnh về trồng tạo cảnh quan, 
xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, 
có bãi chăn thả gia súc... Những việc 
làm đó vừa góp phần thực hiện tiêu 

chí về xây dựng nông thôn mới, thu 
hút khách du lịch đến thăm quan, 
giúp bà con có thêm thu nhập để xóa 
đói giảm nghèo. 

Ông Cứ A Vàng, Trưởng bản Lao Chải 
1, xã Khun Há cho biết, thực hiện chủ 
trương của xã, huyện về đẩy mạnh 
xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 
gắn với phát triển du lịch cộng đồng, 
chúng tôi đã tiến hành họp bản và 
tuyên truyền với bà con là xây dựng 
nông thôn mới chính là xây dựng bản 
xanh, sạch, đẹp, người được hưởng 
lợi trực tiếp chính là người dân. Sau 
đó, bà con đã thống nhất mỗi hộ góp 
1,5 triệu đồng trích từ tiền dịch vụ 
môi trường rừng để mua vật liệu, góp 
ngày công để xây dựng đường giao 
thông nội bản; lắp đặt hệ thống điện 
chiếu sáng. Đồng thời, người dân 
trồng hoa, cây cảnh, trang trí cổng 
nhà, dựng chòi lá để du khách ngồi 
nghỉ ngơi ngắm cảnh... 

“Trước đây, lợn, gà hay các sản phẩm 
do người dân bản Lao Chải 1 làm ra 
muốn mang đi tiêu thụ rất khó khăn. 
Từ khi, bản được xây dựng xanh, 
sạch, đẹp, rất nhiều khách du lịch vào 

đây tham quan. Những cây trồng, vật 
nuôi hay sản phẩm do bà con trong 
bản làm ra được du khách mua luôn 
tại chỗ. Hiện nay, đời sống của 36 hộ 
trong bản Lao Chải 1 không ngừng 
được nâng lên. Điều kiện kinh tế của 
các hộ nói chung đều khá giả hơn 
trước”, ông Cứ A Vàng chia sẻ thêm. 
Theo Chủ tịch UBND huyện Tam 
Đường Từ Hữu Hà, Tam Đường là 
huyện đầu tiên được tỉnh Lai Châu 
lựa chọn để triển khai xây dựng nông 
thôn mới. Hiện nay, 5/13 xã của 
huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới. 
Để thực hiện xây dựng nông thôn 
mới, huyện đã huy động cả hệ thống 
chính trị vào cuộc để tuyên truyền, 
hướng dẫn người dân thực hiện. Đầu 
tiên là thực hiện các tiêu chí nông 
thôn mới, trong đó đi sâu vào phong 
trào xây dựng điện sáng nông thôn, 
nông thôn xanh, sạch, đẹp. Hiện toàn 
huyện có 117 bản có điện sáng nông 
thôn đến tận ngõ bản, trục bản; 42 
bản nông thôn xanh, sạch, đẹp. Trong 
đó, ba bản đã thực hiện xây dựng 
nông thôn mới gắn với phát triển du 
lịch cộng đồng. 
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Trong thời gian tới, huyện sẽ tổ chức 
hội thảo chuyên đề về kêu gọi đầu tư 
phát triển du lịch, mời các doanh 
nghiệp, Hợp tác xã, cá nhân đến tham 
quan và tham gia góp { vào phát triển 
du lịch cộng đồng; tăng cường hỗ trợ 
liên doanh, liên kết với bà con phát 
triển du lịch gắn với phát triển nông 
nghiệp. Đồng thời, huyện tổ chức cho 
các xã khác, các điểm bản khác đến 
tham quan, học hỏi mô hình xây dựng 
nông thôn mới gắn với phát triển du 
lịch cộng đồng tại các điểm bản hiện 
nay đã có hiệu quả như: bản Lao Chải 
1 (xã Khun Há), bản Sì Thâu Chải (xã 
Hồ Thầu), bản Phiêng Tiên (xã Bản 
Bo). 
 
Huyện tiếp tục tập trung các nguồn 
lực để hỗ trợ cho bà con như xây 
dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn; hỗ 
trợ cây hoa, cây cảnh; quy hoạch và 
hướng dẫn bà con xây dựng bản đẹp 
hơn; tăng cường bảo tồn bản sắc văn 
hóa dân tộc. Các cháu học sinh sau 
khi tốt nghiệp phổ thông, kể cả các 
trường chuyên nghiệp chưa có việc 

làm được tạo điều kiện sang Sapa 
(Lào Cai) học ngoại ngữ, cách phục 
vụ, hướng dẫn du lịch..., để phục vụ 
cho công tác phát triển du lịch tại địa 
phương. 

Phong trào xây dựng bản nông thôn 
mới kiểu mẫu kết hợp với phát triển 
du lịch cộng đồng đang là sự lựa chọn 
hiệu quả của nhiều bản có thế mạnh 
du lịch ở Lai Châu. Cả hệ thống chính 
trị vào cuộc tuyên truyền hướng dẫn 
người dân thực hiện đã tạo sự đồng 
thuận và { thức tự vươn của người 
dân. Cùng với đó, tỉnh chú trọng hỗ 
trợ người dân xây dựng các mô hình 
phát triển kinh tế, tạo đà cho công 
tác giảm nghèo ở địa phương. 

Công Tuyên 

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi) 

Công Tuyên - TTXVN 

 

Nhập cuộc để Thừa Thiên Huế 

xanh và đẹp 

 Củng cố và phát triển những mô hình 
cũ, sáng tạo nhiều mô hình mới sát 

thực tế với từng địa phương... là cách 
mà các cấp hội phụ nữ trong tỉnh 
hưởng ứng thực hiện đề án “Ngày 
Chủ nhật xanh - Hãy hành động để 
Thừa Thiên Huế xanh-sạch-sáng”. 

  
Chị em phụ nữ xã Hồng Quảng, H. A Lưới 

xây dựng con đường hoa 

Nhập cuộc 

Sáng chủ nhật, từ sáng sớm, các hội 
viên thuộc 8/8 chi hội phụ nữ xã Thủy 
Thanh (Hương Thủy) đều đồng loạt ra 
quân làm vệ sinh môi trường trên 
chính thôn xóm của mình. 

Không chỉ phụ nữ mà cả nông dân và 
thanh niên cũng tích cực nhập cuộc. 
Chị Phan Thị Sương, Chủ tịch Hội 
LHPN xã Thủy Thanh cho hay: Đây chỉ 
là hoạt động bề nổi còn về lâu dài, để 
hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh", 
Hội LHPN xã đã lên kế hoạch đảm 

http://dantocmiennui.vn/xa-hoi/lai-chau-vai-net-tong-quan/140228.html
http://image.baothuathienhue.vn/fckeditor/upload/2019/20190319/images/nhap-cuoc.jpg
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nhận mô hình "Nhà vườn kiểu mẫu" 
trong hội viên phụ nữ. Mục đích mô 
hình hướng đến là trước mặt sân nhà 
của nhiều gia đình sẽ được trồng hoa. 
Diện tích đất trong vườn được phân 
thành từng luống, mỗi luống trồng 
một loại rau, củ riêng. Hội LHPN xã sẽ 
chọn một gia đình hội viên tiêu biểu 
để triển khai làm điểm. Hội sẽ hỗ trợ 
cho gia đình 1,5 triệu đồng để cải tạo 
lại khu vườn, đồng thời ngày ra quân 
sẽ huy động toàn bộ hội viên phụ nữ 
đến hỗ trợ ngày công để cùng gia 
đình xây dựng nhà vườn kiểu mẫu. 
Cũng theo chị Sương, các thành viên 
trong Ban chấp hành Hội sẽ hỗ trợ 
ngày công theo định kz hàng tháng. 
Từ mô hình điểm sẽ nhân rộng, mỗi 
chi hội sẽ đảm nhận ít nhất một "Nhà 
vườn kiểu mẫu" trong hội viên của 
mình. "Hiện chúng tôi đã thống nhất 
chọn một hộ gia đình tại thôn Thanh 
Tuyền với diện tích đất vườn 500m2. 
Cuối tháng 3 này sẽ khởi công thực 
hiện", chị Sương cho biết. 

Với phụ nữ phường Thủy Phương, 
“Ngày Chủ nhật xanh” là duy trì và 
làm tốt hơn nữa những mô hình đã 

có sẵn để thực hiện cuộc vận động "5 
không, 3 sạch"... Ngoài ra, Hội LHPN 
phường đã lên kế hoạch huy động 
cây hoa giống trong hội viên để trồng 
hai bên các tuyến đường cho thêm 
xanh, sạch, đẹp. 

Chủ tịch Hội LHPN TX. Hương Thủy 
Nguyễn Thị Mỹ Nhung cho biết: Hội 
LHPN TX đã tổ chức cho hội viên, phụ 
nữ trên địa bàn đồng loạt ra quân 
làm vệ sinh môi trường vào chủ nhật 
vừa qua, đồng thời chỉ đạo các cơ sở 
duy trì hàng tuần. Hội còn xây dựng 
các mô hình như “Phân loại xử l{ rác 
thải tại hộ gia đình” ở Thủy Bằng... 

Từ đầu tháng 3, Hội LHPN huyện Phú 
Lộc đã tổ chức các lớp tập huấn 
hướng dẫn cách phân loại rác hữu cơ, 
vô cơ tại gia đình hội viên. Trên cơ sở 
đó, các cơ sở hội như Lộc Trì, Lộc 
Sơn... đã trích tiền quỹ hội mua giỏ 
rác tặng cho chị em để thực hiện 
nghiêm túc việc phân loại rác thải. 
"Chúng tôi sẽ có những đợt kiểm tra 
định kz cũng như đột xuất để tạo tính 
nghiêm túc của hoạt động này", chị 
Trương Thị Cam, Chủ tịch Hội LHPN 
xã Lộc Trì cho biết. LHPN xã Lộc Trì 

cũng phối hợp với các đoàn thể của 
xã sáng chủ nhật mỗi tuần ra quân 
làm vệ sinh môi trường ở mỗi thôn. 

Duy trì và mở rộng các tuyến đường 
hoa lại là cách Hội LHPN huyện A Lưới 
thực hiện đề án "Ngày Chủ nhật 
xanh". Chị Lê Thị Quznh Tường, Chủ 
tịch Hội LHPN huyện A Lưới thông tin: 
“Mô hình con đường hoa được 
Huyện hội đảm nhận triển khai từ 
đầu 2018. Mục tiêu đề ra là một đơn 
vị đảm nhận một tuyến đường hoa 
nhưng kết thúc năm có nhiều đơn vị 
đã đảm nhận được từ 2 đến 3 tuyến 
đường. Đây là bước đệm để hội tự tin 
nhân rộng thêm nhiều tuyến đường 
hoa”. 

Hướng đến lâu dài 

Hiện nay, các cấp hội trên địa bàn TX. 
Hương Trà đã bắt tay thực hiện 
“Ngày Chủ nhật xanh”, riêng Thị hội 
đảm nhận làm điểm tại xã Hương 
Toàn bằng việc xây những bồn hoa 
bằng bê tông để trồng các loại hoa dễ 
thích nghi như: hoa giấy, hoa dã 
quz... Tuy nhiên, theo chị Lê Thị Thu 
Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TX. 
Hương Trà, mục đích mà Thị hội 
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hướng đến là vận động hội viên bền 
bỉ thực hiện, không đánh trống bỏ 
dùi. Trước mắt, Thị hội vừa thực hiện 
các mô hình vừa tuyên truyền cho hội 
viên và người dân { thức bỏ rác đúng 
nơi quy định, dùng giỏ nhựa đi chợ, 
quét ngõ, hẻm nhà thường xuyên. Thị 
hội cũng kịp thời biểu dương, nhân 
rộng những mô hình hay, cách vận 
động tốt của các cấp hội để tạo tính 
lan tỏa. 

Chị Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội LHPN tỉnh cho biết, 
khi UBND tỉnh phát động "Ngày Chủ 
nhật xanh" với chủ đề “Hãy hành 
động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - 
sạch - sáng”, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo 
các đơn vị cơ sở tập trung tuyên 
truyền về { nghĩa, lợi ích thiết thực 
của phong trào đến toàn thể hội viên; 
rà soát để duy trì và phát huy những 
mô hình, cách làm hay về bảo vệ môi 
trường có sẵn. Đồng thời, bám sát nội 
dung, mục đích của đề án để sáng tạo 
thêm những mô hình mới nhằm thực 
hiện đề án có hiệu quả. Hội đã vận 
động cán bộ, hội viên, phụ nữ trong 
toàn tỉnh thực hiện chương trình “60 

phút sạch nhà, đẹp ngõ” vào sáng chủ 
nhật hàng tuần; đảm nhận thực hiện 
công tác vệ sinh môi trường sạch, 
đẹp tại mô hình tuyến đường “Sáng, 
xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an”. Hội 
cũng tuyên truyền nhằm thay đổi 
hành vi của cán bộ, hội viên, phụ nữ 
và người dân về bảo vệ môi trường; 
tích cực tham gia trồng và chăm sóc 
cây xanh, bồn hoa tại nơi làm việc để 
hướng đến tính bền vững lâu dài. 

Hải Thuận  
(Báo Thừa Thiên Huế online) 

 

Vai trò của khoa học và công 
nghệ trong phát triển nông 
nghiệp, xây dựng nông thôn 
mới ở huyện Nga Sơn 

ơn 7 năm thực hiện Quyết 

định số 27/QĐ-TTg ngày 5-1-

2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt “Chương trình 

khoa học và công nghệ (KH&CN) 

phục vụ xây dựng nông thôn mới 

(NTM)”, việc nghiên cứu, ứng dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật trên địa 

bàn tỉnh nói chung, huyện Nga Sơn 

nói riêng đã khẳng định rõ vai trò 

quan trọng của KH&CN trong xây 

dựng NTM, góp phần tích cực làm 

đổi thay diện mạo nông thôn. 

 
MH. trồng dưa hấu sử dụng hệ thống tưới 

nhỏ giọt tại xã Nga Trường 

Một trong những mục tiêu trọng tâm 
quá trình xây dựng NTM là phát triển 
sản xuất, trong đó quan tâm phát 
triển kinh tế hộ gia đình để nâng cao 
thu nhập, đời sống nhân dân góp 
phần tích cực xóa đói, giảm nghèo; 
đẩy mạnh phát triển dịch vụ - thương 
mại... đồng thời, gắn các hoạt động 
trên với việc ứng dụng KH&CN. Thống 
kê cho thấy, từ năm 2012 đến nay, 
huyện Nga Sơn đã triển khai, ứng 
dụng không ít tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội 
ở các địa phương trong huyện như, 

H 
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sử dụng hệ thống tưới tự động trong 
trồng trọt, đệm lót sinh học trong 
chăn nuôi, áp dụng công nghệ biofloc 
trong nuôi tôm... Anh Mai Hồng 
Tuyến, chuyên viên Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn UBND 
huyện Nga Sơn, cho biết: Để nâng cao 
thu nhập cho người dân trong sản 
xuất nông nghiệp phục vụ xây dựng 
NTM, huyện đã chú trọng tuyên 
truyền, vận động người dân mạnh 
dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo 
hướng phát triển hàng hóa và thu 
nhập ổn định; ban hành cơ chế chính 
sách hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng 
KH&CN vào sản xuất nông nghiệp và 
xây dựng NTM. Đặc biệt, huyện chủ 
động phối hợp với ngành chức năng 
ứng dụng rộng rãi nhiều tiến bộ khoa 
học kỹ thuật về giống, phân bón, các 
biện pháp thâm canh vào sản xuất 
trồng trọt, chăn nuôi. Từ việc áp dụng 
KH&CN, trên địa bàn huyện đã xây 
dựng được nhiều vùng liên kết sản 
xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, 
tạo bước đột phá mới trong phát 
triển sản xuất. Ưu điểm của việc áp 
dụng công nghệ biofloc là có thể tận 
dụng diện tích mặt nước nhỏ, nâng 

cao hiệu quả chuyển đổi thức ăn, 
nâng cao khả năng kiểm soát chất 
lượng nước, giảm sự nhạy cảm với 
biến động của ánh sáng (thời tiết) và 
đặc biệt là cho hiệu quả kinh tế cao, 
sản phẩm bảo đảm an toàn. Hay như 
mô hình trồng rau an toàn, dưa vàng 
Kim hoàng hậu, hoa các loại... trong 
nhà lưới tại các xã như Nga Yên, Nga 
Thành, Nga Trường... 

Theo thống kê, huyện Nga Sơn hiện 
có hơn 25.000m2 nhà lưới, trong đó 
có khoảng 40% nhà lưới áp dụng công 
nghệ tưới phun sương và tưới nhỏ 
giọt. Với chủ trương nâng mức hỗ trợ 
của huyện từ 50.000 đồng lên 70.000 
đồng/m2 nhà lưới cho các hộ có quy 
mô 1.000m2, trong năm 2019 đã có 
nhiều hộ gia đình đăng k{ xây dựng 
mới mô hình sản xuất trong nhà lưới 
với quy mô 32.000m2. Đặc biệt, từ vụ 
xuân hè năm 2019 tại xã Nga Trường, 
mô hình trồng dưa hấu cũng đã được 
áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt. Đây 
là năm đầu tiên áp dụng hệ thống 
tưới nhỏ giọt cho cây dưa hấu với dự 
kiến quy mô phát triển khoảng 10ha. 
Cũng nhờ đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trên 
địa bàn huyện hình thành nhiều trang 
trại, gia trại chăn nuôi lợn, gà theo 
chuỗi khép kín bảo đảm an toàn sinh 
học; chăn nuôi theo mô hình đệm lót 
sinh học, sử dụng hầm khí bioga... 

Đánh giá của Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn UBND huyện 
Nga Sơn cho thấy, việc ứng dụng 
KH&CN đã góp phần tăng trên 30% 
giá trị trong sản xuất cây trồng, vật 
nuôi; 100% diện tích trồng trọt được 
cơ giới hóa trong khâu làm đất và 
trên 65% cơ giới hóa trong khâu thu 
hoạch... Đây là tiền đề quan trọng để 
thúc đẩy quá trình cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp, góp phần phục vụ đắc 
lực mục tiêu xây dựng NTM của 
huyện. Tính đến hết năm 2018, bình 
quân toàn huyện đạt 18,35 tiêu 
chí/xã, số xã đạt chuẩn NTM là 20 xã. 
6 xã còn lại có 1 xã đạt 17 tiêu chí 
(Nga Vịnh) và 5 xã đạt 16 tiêu chí 
(Nga Thanh, Nga Bạch, Nga Tiến, Nga 
Tân và Nga Thủy). Tuy nhiên, bên 
cạnh kết quả đã đạt được, việc thực 
hiện các nhiệm vụ KH&CN bám sát 
mục tiêu chương trình xây dựng NTM 
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trên địa bàn huyện vẫn gặp không ít 
khó khăn. Do kinh phí hạn chế nên 
các mô hình được thực hiện với diện 
tích, quy mô chưa đủ lớn để tạo ra 
những đột phá về sản lượng, thu 
nhập cho người dân; tỷ lệ ứng dụng 
cơ giới hóa trong các khâu sản xuất 
còn thấp; một số địa phương và 
người dân chưa chủ động, sẵn sàng 
trong việc tiếp thu các mô hình ứng 
dụng khoa học đã thành công để 
nhân rộng sản xuất, phát triển kinh 
tế... 

Để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng 
KH&CN phục vụ xây dựng NTM huyện 
Nga Sơn đã và đang đề ra nhiều kế 
hoạch, chương trình tiếp tục tạo 
bước đột phá mới về nghiên cứu, 
chuyển giao trong sản xuất phù hợp 
với điều kiện tự nhiên của địa 
phương, trong đó chú trọng tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp; huy động các 
nguồn lực xây dựng các mô hình nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy 
mô lớn; tạo điều kiện thuận lợi để 
thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp, hình thành chuỗi liên 
kết từ sản xuất, chế biến, đến tiêu 

thụ sản phẩm. Qua đó, xây dựng 
thương hiệu sản phẩm, nâng cao giá 
trị hàng hóa cũng như thu nhập cho 
người dân. 

Phong Sắc  
(Báo Thanh Hóa) 

 

 

Vì môi trường xanh, sạch, đẹp 

ơn 2 tuần trôi qua, các bạn trẻ 
TP.Tân An, tỉnh Long An miệt 
mài tham gia các công trình, 

phần việc trong Tháng Thanh niên 
(TN). Mặc trời nắng gắt, các bạn hăm 
hở thực hiện những việc làm { nghĩa, 
góp phần cùng địa phương xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Hưởng ứng phong trào do Đoàn cấp 
trên phát động: Ngày Thứ bảy tình 
nguyện, Ngày Chủ nhật xanh hành 
động vì môi trường sáng, xanh, sạch 
đẹp, văn minh và nói không với chất 
thải nhựa, tuổi trẻ thành phố tổ chức 
nhiều hoạt động nhằm bảo vệ môi 
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh. Theo đó, các tổ chức Đoàn 
đồng loạt ra quân: Xóa biển quảng 
cáo trên các tuyến đường lớn của 
thành phố, xóa điểm đen về môi 
trường, dọn vệ sinh (rác thải nhựa), 
dọn cỏ trên những tuyến đường do 
Đoàn tự quản, chặt cây che khuất 
tầm nhìn, trục vớt lục bình, khơi 
thông dòng chảy trên các tuyến kênh, 
rạch,... 

Bên cạnh đó, thời gian qua, các tổ 
chức Đoàn ở các xã tập trung xây 
dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như 
xây dựng mới và tu sửa đường giao 
thông nông thôn, nhà văn hóa, thắp 
sáng đường giao thông nông thôn, 
nạo vét kênh, mương;...  

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh tại xã Hướng 
Thọ Phú là thành công của mô hình 
Sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trong 
cộng đồng dân cư. Theo đó, Đoàn TN 
thường xuyên tổ chức ra quân phát 
quang bụi rậm, vớt lục bình, trồng 
hoa và cây xanh trên các tuyến 
đường giao thông nông thôn,... 
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Đoàn viên, thanh niên thành phố làm đẹp 

đường quê 

Qua triển khai thực hiện phong trào 
“Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông 
thôn mới”, đến nay, trên toàn thành 
phố có 5/5 xã có mô hình câu lạc bộ, 
tổ TN làm kinh tế; hầu hết Đoàn xã 
của thành phố đều tổ chức hoạt động 
tham gia xây dựng nông thôn mới./. 

Nguyệt Nhi 

(Báo Long An online) 

 

 

 

Vươn tới 'vùng quê đáng sống' 

ừ vùng quê nghèo khó, quanh 
năm với ruộng đồng, đời sống 
nhiều người dân ở xã Xuân 

Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 
Bình đổi thay khi bắt tay thực 
hiện phong trào xây dựng NTM. 

Người dân nơi đây đã không ngại 
hiến đất làm đường, huy động nguồn 
vốn xã hội hóa để phát triển sản xuất. 

Xã Xuân Thủy có 6 thôn Phan Xá, Mai 
Hạ, Xuân Bồ, Hoàng Giang, Tiền Thiệp 
và Xuân Lai… Xã giáp với trung tâm 
huyện Lệ Thủy. Ở vùng quê có truyền 
thống cách mạng, người dân quanh 
năm cày cấy ngoài đồng ruộng, qua 7 
năm triển khai xây dựng NTM, xã 
Xuân Thủy đạt 17/19 tiêu chí, đạt 
chuẩn xã NTM từ năm 2017. Bây giờ, 
bộ mặt nông thôn ở Xuân Thủy khởi 
sắc, đường làng đều trải thảm bê 
tông sạch đẹp, người dân trồng hoa 2 
bên đường làng. Trạm y tế, trường 
học, nhà văn hóa cộng đồng được xây 
dựng khang trang. 

Anh Phan Thanh Tuấn, trưởng thôn 
Phan Xá cho biết, mới đầu phát động 
phong trào, mọi người đều bỡ ngỡ. 
Chính quyền thôn xã, đoàn thể đến 
từng nhà động viên, tuyên truyền chủ 
trương lớn của Nhà nước về xây dựng 
NTM cho bà con hiểu. Họ phát tờ rơi, 

tiếp sóng đài FM, dán các băng rôn, 
biểu ngữ để phổ biến các tiêu chí 
NTM. 

 
Một tuyến đường giao thông nông thôn 

“Quá trình phát động phong trào xây 
dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu, cán 
bộ phải là người đi đầu, dốc sức, hết 
sức tâm huyết. Với thôn Phan Xá, 
nguồn lực xã hội hóa rất nhiều, cần 
vận động con em ở xa quê đóng góp 
xây dựng quê hương. Lại được người 
dân đồng thuận rất cao, họ tự 
nguyện làm vệ sinh môi trường”. 

Người dân được hướng dẫn chăn 
nuôi, phát triển sản xuất theo hướng 
trang trại, chuỗi liên kết. Mô hình cá - 
lúa - vịt, vườn - ao - chuồng nâng cao 
hiệu quả kinh tế và thu nhập cho 
người dân. Bà con còn được hỗ trợ 
tiền chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả 
sang đất trồng hoa màu, hỗ trợ cây 

T 
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giống tốt. Chính quyền chú trọng 
công tác đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn, nhiều lao động đi làm việc 
ở nước ngoài có việc làm ổn định. 

Ông Trương Ngọc Minh, xã Xuân 
Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết, nhờ có 
chủ trương đúng đắn của Đảng và 
Nhà nước, bà con mới thấm nhuần 
thực hiện. “Khi chính quyền hiểu 
được thì nhân dân đồng tình hưởng 
ứng, xây dựng NTM trước hết đem 
đến lợi ích cho gia đình mình, sau đó 
là làng quê, lan rộng ra cả xã hội. 
Chấp hành chủ trương đó thì mình 
phải tự xây dựng, gương mẫu trong 
gia đình mình đã. Thứ hai nữa là lợi 
ích về kinh tế, giao thông vận tải 
được thuận lợi”. 

Thời gian tới, người dân vùng lúa 
nước Xuân Thủy tiếp tục phấn đấu 
xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Vườn 
tạp sẽ được cải tạo thành vườn cây 
hoa màu, hệ thống nước sạch đảm 
bảo cung cấp cho từng nhà. Ông 
Nguyễn Văn Đề, Chủ tịch UBND xã 
Xuân Thủy, cho biết, năm nay nhờ 
nguồn vốn xã hội hóa, xã lắp đặt 
nhiều camera an ninh ở 6 thôn. Nơi 

nào có tụ tập đông người, công an xã 
lập tức có mặt. Nhờ có camera mà 
nạn nghiện hút, cờ bạc, trộm cắp 
được kiềm chế. 

Theo ông Đề, để xây dựng NTM 
thành công như hôm nay, là nhờ cả 
hệ thống chính trị đã tích cực vào 
cuộc, bám các Nghị quyết, chủ trương 
cấp trên để làm. Với kinh phí 80 tỷ 
đồng từ nguồn tiền Trung ương, địa 
phương phân bổ, một phần lớn nhờ 
nguồn vốn xã hội hóa, diện mạo nông 
thôn xã Xuân Thủy ngày càng văn 
minh, hiện đại hơn. Internet, sóng 
wifi đã phổ cập đến từng nhà dân, bà 
con ai cũng phấn khởi lao động sản 
xuất. 

“Đảng bộ, nhân dân rất hưởng ứng, 
nhất là trong vấn đề hiến đất, hiến tài 
sản, hiến công sức của cải. Thực hiện 
Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây 
dựng NTM, chúng tôi tập trung tuyên 
truyền nâng cao nhận thức của mỗi 
người dân, mục đích cuối cùng là cải 
thiện đời sống vật chất, tinh thần cho 
cư dân nông thôn, giảm khoảng cách 
giàu nghèo giữa nông thôn và thành 
thị”. 

Ở Xuân Thủy, gia đình nào neo người, 
khó khăn, cán bộ đoàn xã đến chung 
tay dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang 
vườn tược. Các hộ dân có điều kiện 
kinh tế nhưng ngại thay đổi, cán bộ, 
đảng viên xuống hướng dẫn, giúp bà 
con đưa KHKT vào trồng trọt, chăn 
nuôi. Thời gian tới, Xuân Thủy tiếp 
tục là lá cờ đầu trong xây dựng NTM 
kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu để 
đời sống người dân càng nâng cao. 

Tâm An 

(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 

 

Xây dựng nông thôn mới ở 
Đồng bằng sông Hồng 

o với các khu vực khác trong cả 
nước, việc xây dựng nông thôn 
mới (NTM) vùng đồng bằng 

sông Hồng có nhiều lợi thế về vị trí 
địa lý, cơ sở hạ tầng. Vì vậy nhiều 
địa phương sau khi cơ bản hoàn 
thành xây dựng NTM, đã chuyển 
sang giai đoạn nâng cao tiêu chí và 
xây dựng NTM kiểu mẫu. 

S 
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Đường nông thôn mới tại xã Bình Nghĩa, 

huyện Bình Lục (Hà Nam). 

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế 

Theo Chánh Văn phòng Điều phối 
NTM Trung ương Nguyễn Minh Tiến, 
đến hết tháng 2-2019, vùng đồng 
bằng sông Hồng có 1.537 xã đạt 
chuẩn NTM, tương đương 81,4%, 
vượt xa mức bình quân cả nước là 
46,4%. Có thể thấy, việc xây dựng 
NTM ở vùng đồng bằng sông Hồng 
đang được các tỉnh, thành phố trong 
khu vực tập trung triển khai thực hiện 
quyết liệt, đồng bộ, phù hợp điều 
kiện từng địa phương. Trong đó, một 
số địa phương đã chuyển sang giai 
đoạn nâng cao và xây dựng NTM kiểu 
mẫu. 

Kết quả đạt được là do các địa 
phương trong vùng đã khai thác tốt 

tiềm năng, lợi thế sẵn có để thúc đẩy 
phát triển các ngành, nghề gắn với 
định hướng phát triển kinh tế nông 
thôn; chuyển đổi cơ cấu sản xuất, 
kinh doanh, phát triển các sản phẩm 
chủ lực cấp địa phương, tạo việc làm, 
nâng cao thu nhập cho người dân 
nông thôn. Phối hợp hỗ trợ các làng 
nghề, hộ gia đình, hợp tác xã và 
doanh nghiệp xây dựng và nhân rộng 
mô hình sản xuất các sản phẩm thủ 
công truyền thống theo hướng hiện 
đại, có sức cạnh tranh cao. 

Chi cục trưởng Phát triển nông thôn 
tỉnh Hải Dương Trần Duy Chinh cho 
biết, những năm qua, với sự vào cuộc 
quyết liệt của cả hệ thống chính trị và 
các tầng lớp nhân dân cho nên 
chương trình xây dựng NTM đang trở 
thành phong trào rộng khắp. Một số 
địa phương chủ động bố trí tỷ lệ ngân 
sách phù hợp và tăng cường huy 
động lồng ghép các nguồn lực phục 
vụ xây dựng NTM. Tỉnh đã tập trung 
triển khai các dự án sản xuất nông 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên 
phát triển những sản phẩm có lợi thế 
cạnh tranh, thị trường ổn định. Nhờ 

đó, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã 
có 176 xã đạt chuẩn NTM. 

Vốn là xã miền núi của huyện Kinh 
Môn (Hải Dương), kinh tế gặp nhiều 
khó khăn, nhưng Bạch Đằng đang cho 
thấy những bước đi hiệu quả trong 
triển khai xây dựng NTM. Năm 2014, 
Bạch Đằng đã về đích trong xây dựng 
NTM và đang hướng đến thực hiện 
các tiêu chí nâng cao. Nổi bật trong 
xây dựng NTM của Bạch Đằng là cơ 
sở hạ tầng nông thôn như đường giao 
thông và hỗ trợ phát triển sản xuất... 

Chủ tịch UBND xã Trần Văn Tặng cho 
biết: Hiện nay, toàn bộ đường giao 
thông của xã đã được bê-tông hóa 
bảo đảm cho người dân đi lại thuận 
tiện, giao thương hàng hóa cũng như 
phát triển sản xuất thuận lợi. Trong 
sản xuất nông nghiệp, xã tích cực đưa 
những loại cây có giá trị kinh tế cao 
vào trồng như thanh long, cam Vinh... 
để nâng cao thu nhập cho người dân. 
Ông Ngô Văn Nho, thôn Kim Lôi, xã 
Bạch Đằng chia sẻ: “Trước đây, gia 
đình tôi có bốn sào trồng lúa. Nhưng 
do ruộng trũng, cấy lúa kém hiệu quả 
cho nên được xã tạo điều kiện 
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chuyển đổi sang trồng cam Vinh. Sau 
hai năm, bốn sào cam đã cho thu 
hoạch với thu nhập khoảng 120 triệu 
đồng/vụ”. 

Nếu tỉnh Hải Dương tập trung ưu tiên 
vào phát triển những sản phẩm có lợi 
thế cạnh tranh, thị trường ổn định thì 
tỉnh Hà Nam lại phấn đấu là tỉnh có 
nền kinh tế phát triển toàn diện, bền 
vững; kết cấu hạ tầng từng bước hiện 
đại, an ninh được tăng cường, đời 
sống vật chất và tinh thần của người 
dân ngày càng được nâng cao, hệ 
thống chính trị vững mạnh. Theo đó, 
cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Nam xác 
định rõ bước đi và lộ trình thực hiện. 
Trong quá trình thực hiện, tỉnh chú 
trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện của các tổ 
chức, cá nhân trong xây dựng NTM. 
Đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng 
NTM từ tỉnh đến cơ sở đều có năng 
lực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, 
dám làm và khả năng nắm bắt, tham 
mưu giải quyết kịp thời những vấn đề 
mới phát sinh. Nhờ đó, đến nay Hà 
Nam đã có hai huyện được công nhận 

đạt chuẩn NTM; 91 trong số 98 xã đạt 
chuẩn NTM. 

5 năm trước, có lẽ người dân xóm 10, 
xã Xuân Khê, huyện L{ Nhân (Hà 
Nam) khó có thể tưởng tượng rằng 
quê hương mình lại chuyển mình 
mạnh mẽ đến vậy. Những con đường 
liên thôn, liên xóm trước đây nhỏ, 
gập ghềnh, giờ đã được mở rộng và 
bê-tông hóa. Trên địa bàn xuất hiện 
nhiều cánh đồng mẫu lớn thẳng cánh 
cò bay, canh tác hai vụ lúa/năm, một 
vụ màu. Nhiều ngành nghề phụ được 
đưa về để người dân có thêm việc 
làm, tăng thu nhập, nâng cao đời 
sống. Hiện, thu nhập bình quân người 
dân xóm 10 đạt hơn 60 triệu 
đồng/người/năm, cao hơn bình quân 
chung của huyện.  

Từ hơn một năm qua, mô hình liên 
kết sản xuất dưa vân lưới xuất khẩu 
của phụ nữ xã Bình Nghĩa, huyện Bình 
Lục (Hà Nam) đã phát huy hiệu quả. 
Ðây là một trong những mô hình 
điểm trồng dưa lưới trong nhà kính 
đầu tiên của huyện thực hiện liên kết 
Công ty cổ phần Giống cây trồng 
Trung ương. Mô hình được đầu tư 

xây dựng khu nhà kính, nhà sơ chế, 
hệ thống bể lọc... với hơn 1.000 gốc 
dưa. Theo k{ kết thỏa thuận, số dưa 
lưới sau khi thu hoạch sẽ được Công 
ty cổ phần Giống cây trồng Trung 
ương bao tiêu đầu ra. Kết quả của mô 
hình điểm này sẽ là tiền đề để xã Bình 
Nghĩa và huyện Bình Lục tiếp tục 
nhân rộng. 

Tại Hà Nam, qua thực hiện xây dựng 
NTM còn xuất hiện thêm các mô hình 
khác đang mang lại hiệu quả như: mô 
hình tích tụ và liên kết trong sản xuất 
lúa, rau, củ, quả (huyện Bình Lục) với 
diện tích 460 ha; mô hình phát triển 
rau, củ, quả sạch (huyện Kim Bảng); 
các mô hình sản xuất vệ tinh cho 
doanh nghiệp nông nghiệp (huyện L{ 
Nhân); một số mô hình sản xuất 
giống lúa chất lượng cao (TP Phủ L{); 
mô hình chăn nuôi dê sinh sản, dê 
thịt, bò sữa, bò thịt; mô hình nuôi cá 
sông trong ao, nuôi ngan, vịt an toàn 
sinh học...  

Để sớm về đích NTM 

Có thể thấy, việc xây dựng NTM ở 
vùng đồng bằng sông Hồng đã trở 
thành cuộc vận động sâu rộng trong 
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hệ thống chính trị và toàn xã hội, 
được đông đảo cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, 
tích cực tham gia khiến diện mạo 
nông thôn ngày càng khởi sắc. Tuy 
nhiên quá trình triển khai xây dựng 
NTM vẫn gặp những khó khăn, do { 
thức trách nhiệm một số nơi chưa 
cao, còn tâm l{ trông chờ, ỷ lại; 
nguồn kinh phí huy động cho chương 
trình hạn chế; ở một số địa phương 
thu nhập của người dân thấp. Các 
tiêu chí như giao thông, cơ sở vật 
chất văn hóa, môi trường cần nguồn 
vốn đầu tư lớn dẫn đến cản trở việc 
thực hiện chương trình. Bên cạnh đó, 
một số xã khó khăn, nguồn kinh phí 
hạn hẹp, việc huy động doanh nghiệp 
hạn chế cho nên cũng gặp khó khi về 
đích. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà 
(Hải Dương) Ngô Đức Vính cho biết, 
đến nay toàn huyện đã có 20 trong số 
24 xã đạt chuẩn NTM; thu nhập bình 
quân hơn 41 triệu đồng/người/năm. 
Tuy nhiên, việc xây dựng NTM trên 
địa bàn hiện gặp không ít khó khăn 
do là huyện thuần nông, sản xuất 

nông nghiệp là chủ yếu; các dự án 
phát triển công nghiệp chưa nhiều 
cho nên giải quyết việc làm và tạo 
nguồn thu còn thấp; các tiêu chí như: 
trường học, giao thông, cơ sở vật 
chất văn hóa, môi trường ở một số xã 
cần nhiều vốn đầu tư trong khi ngân 
sách hỗ trợ còn thấp, việc huy động 
vốn từ doanh nghiệp và người dân 
khó khăn. Bên cạnh đó, một số cán 
bộ làm công tác xây dựng NTM chưa 
sâu sát, thiếu trách nhiệm trong thực 
hiện chương trình. Đáng chú {, bốn 
xã chưa về đích NTM là Tiền Tiến, 
Phượng Hoàng, An Lương và Trường 
Thành gặp nhiều khó khăn trong triển 
khai do nguồn ngân sách ít.  

Để việc xây dựng NTM vùng đồng 
bằng sông Hồng phát huy hiệu quả 
hơn nữa, trong thời gian tới, các tỉnh, 
thành phố trong khu vực cần tiếp tục 
ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản 
xuất theo chuỗi giá trị để tạo ra nhiều 
sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, 
tăng thu nhập người dân nông thôn; 
đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên 
truyền về NTM. Các địa phương cần 
xác định rõ các tiêu chí trọng tâm để 

tập trung chỉ đạo, nhất là các tiêu chí 
phản ánh chất lượng cuộc sống của 
người dân; tiếp tục nâng cao các tiêu 
chí đã đạt chuẩn theo hướng dẫn của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

Hân Đạt, Vinh Phương 
(Báo Nhân dân điện tử) 

 

 

 

Hoành Bồ khuyến khích nông 
dân làm du lịch 
. 

ới thế mạnh về nghề trồng 
hoa, nhiều trang trại cây ăn 
quả tập trung, Hoành Bồ có 

lợi thế để phát triển du lịch gắn với 
nông nghiệp và mô hình này bước 
đầu đã thu được những kết quả tích 
cực. 

Đi vào hoạt động từ tháng 1/2016, 
Khu du lịch sinh thái Thiên đường hoa 
Quảng La thuộc Dự án Vườn cây ăn 
quả kết hợp du lịch sinh thái tại thôn 
6, xã Quảng La có tổng diện tích 25ha 
với số vốn đầu tư ước tính khoảng 70 

V 
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tỷ đồng đã trở thành điểm đến nổi 
tiếng của Hoành Bồ. Chị Bùi Thị Định, 
Tổ trưởng Tổ Dịch vụ Khu du lịch, cho 
biết: “Du khách khi tới tham quan sẽ 
được hòa mình vào các hoạt động 
nông nghiệp như thu hoạch hoa, quả 
tại vườn; tham gia vào các hoạt động 
trải nghiệm, sản xuất dược liệu; làm 
nông dân như đóng bầu, ươm cây, 
thu hoạch hoa, quả; tham gia trò chơi 
dân gian mang đậm bản sắc dân tộc... 

 
Thiên đường hoa Quảng La 

Bên cạnh đó, chúng tôi còn có vườn 
thuốc nam, mô hình sản xuất dược 
liệu dành riêng cho khách tham quan, 
tìm hiểu, mua sản phẩm mang về. 
Nhờ vậy, lượng khách đến với Khu du 
lịch tăng mạnh, đặc biệt từ Hạ Long, 
Cẩm Phả, Bắc Giang, Hải Phòng… Bình 
quân những ngày cuối tuần chúng tôi 

đón từ 500-600 khách, thời gian cao 
điểm lên tới 3.000-4.000 khách”. 

Mô hình trang trại cây ăn quả kết hợp 
du lịch của anh Ân Văn Kim, thôn 
Đồng Đạng, xã Sơn Dương cũng đem 
lại hiệu quả bước đầu. Anh Kim cho 
biết: “Tôi nảy sinh { định biến vườn 
ổi của gia đình thành điểm du lịch khi 
thấy khách vào mua ổi, tham quan 
ngày càng nhiều. Do đó, năm 2012, 
tôi đầu tư phát triển vườn ổi, dựng 
chòi, thả cá, nuôi gà trên diện tích 
2ha để biến vườn cây ăn quả của 
mình thành điểm du lịch. Du khách 
tới đây được trải nghiệm hái ổi cùng 
người dân, chăm sóc, cắt tỉa ổi, được 
tự nướng gà, câu cá, đi thăm nhiều 
hộ gia đình bản địa… Hiện mỗi ngày 
tôi đón khoảng 30-40 khách, những 
ngày cao điểm khách phải đặt trước 
mới có chỗ. Nhờ phát triển du lịch, 
bình quân mỗi năm trừ chi phí gia 
đình tôi thu về khoảng trên 300 triệu 
đồng”. 

Từ thực tế các mô hình trên đã cho 
thấy tiềm năng của việc kết hợp sản 
xuất nông nghiệp và du lịch trên địa 
bàn huyện Hoành Bồ là rất lớn. Phòng 

Văn hóa - Thông tin huyện cũng đã 
tiến hành khảo sát một số điểm sản 
xuất nông nghiệp để xây dựng mô 
hình du lịch gắn với nông nghiệp. Cụ 
thể như: Điểm tham quan trang trại 
cây ăn quả chất lượng cao Đồng 
Đạng, Sơn Dương (ổi, táo, thanh long 
ruột đỏ); điểm sản xuất rượu Bâu và 
trải nghiệm làm, thưởng thức rượu 
Bâu tại thôn 1, thôn 2 xã Bằng Cả; 
điểm sản xuất rau hoa Đồng Chè, thị 
trấn Trới; điểm bay dù lượn xã Sơn 
Dương... Tuy nhiên, việc phát triển 
các mô hình này hiện vẫn mang tính 
tự phát, manh mún, không có sự liên 
kết nên chưa lan tỏa, hiệu quả còn ít. 
Diện tích, chủng loại các mô hình sản 
xuất tham gia phục vụ du lịch còn nhỏ 
lẻ, chỉ nở rộ một số thời điểm trong 
năm. Nông dân chỉ quen sản xuất 
nông nghiệp, chưa có các kỹ năng để 
phục vụ khách du lịch một cách 
chuyên nghiệp; tại các điểm tham 
quan, dịch vụ còn nghèo nàn, mới 
đáp ứng nhu cầu của khách ở mức 
đơn giản. Mặt khác, kết cấu hạ tầng 
giao thông một số điểm du lịch chưa 
được đầu tư, chưa đáp ứng yêu cầu 
phát triển du lịch; cơ sở lưu trú, dịch 

http://baoquangninh.com.vn/du-lich/201903/hoanh-bo-khuyen-khich-nong-dan-lam-du-lich-2434450/index.photo.html
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vụ tại xã có điểm du lịch, tham quan 
còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu 
của khách du lịch. 

Để xây dựng những điểm du lịch từ 
sản phẩm nông nghiệp chủ lực của 
địa phương, huyện đã triển khai hỗ 
trợ phát triển sản xuất nông nghiệp 
tập trung. Năm 2018, Hoành Bồ đã 
mở rộng diện tích trồng hoa toàn 
huyện lên 80ha, trong đó diện tích 
hoa phục vụ tết là 65ha, tập trung tại 
xã Lê Lợi, Thống Nhất, Sơn Dương, thị 
trấn Trới và một số diện tích nhỏ tại 
Tân Dân, Quảng La. Cùng với đó là 
nhiều dự án trồng hoa đang được 
triển khai trên địa bàn như: Dự án 
trồng hoa lan cao cấp tại xã Lê Lợi, 
diện tích 2.400m2, tổng số vốn 
khoảng gần 9 tỷ đồng; HTX Tín Phát 
Thống Nhất dự kiến xây dựng 2.400m 
nhà lưới tại thôn Đè E, xã Lê Lợi sản 
xuất hoa lan cao cấp với tổng vốn đầu 
tư trên 10 tỷ đồng vào năm 2019. 
Huyện cũng đang xây dựng Đề án tái 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 
thôn gắn với đô thị hóa và phát triển 
công nghiệp dịch vụ huyện Hoành Bồ 
đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030, dự kiến đến tháng 4/2019 sẽ 
hoàn thành. 

Nhằm quảng bá rộng rãi các điểm 
đến, tăng cường xúc tiến du lịch, thời 
gian qua, huyện đã phối hợp với Sở 
Du lịch tổ chức 2 cuộc hội thảo, đón 
đoàn Famtrip lữ hành khảo sát, tọa 
đàm phát triển du lịch trên địa bàn; 
phối hợp với 16 đơn vị kinh doanh du 
lịch về khảo sát tại huyện, bước đầu 
đã có các đoàn khách tổ chức tour 
đến Hoành Bồ... Đồng thời phối hợp 
với các cơ quan truyền thông xây 
dựng trên 39 chương trình quảng bá 
dưới nhiều hình thức. Huyện cũng 
chủ động sản xuất các chương trình, 
xây dựng phóng sự, clip quảng bá về 
điểm đến du lịch đăng tải trên các 
phương tiện truyền thông để quảng 
bá du lịch địa phương. 

Thời gian tới Hoành Bồ sẽ khai thác 
triệt để tiềm năng của địa phương, 
góp phần nâng cao đời sống người 
dân, tăng giá trị sản phẩm nông 
nghiệp và du lịch. 

Diên Khánh 
 (Báo Quảng Ninh) 

 

Người Khmer chung tay xây 

dựng phum sóc 

hững ngày này, về các phum 
sóc xã Châu Lăng, huyện Tri 
Tôn (An Giang) có đông đồng 

bào dân tộc Khmer sinh sống (chiếm 
65 ), d  nhận thấy nhiều con đường 
đã được nâng cấp, cải tạo rộng rãi và 
sạch đẹp hơn đã thay thế những con 
đường sình lầy, trơn trợt. 

 
Đường giao thông nông thôn ấp Tà On (xã 

Châu Lăng) do chùa Chi Ka Êng vận động 

người dân và nhà nước cùng làm 

Những năm qua, Châu Lăng tích cực 
vận động đồng bào Khmer tham gia 
xây dựng NTM. Hai năm qua, xã huy 
động trên 14 tỉ đồng, trong đó nhân 
dân đóng góp gần 3,2 tỉ đồng. Từ đó 
Châu Lăng mở rộng, nâng cấp bê tông 
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hoá tuyến đường từ dốc Bà Lan, cải 
tạo cấp phối các tuyến đường kênh 
Tà On, kênh Tà Miệt dài 6,5 km và mở 
rộng, nâng cấp tuyến lộ giữa liên ấp 
An Lợi, An Hòa và Nam Quy dài 4,3 
km do nhân dân và Nhà nước cùng 
làm... 

Đã xuất hiện nhiều chức sắc, chức 
việc tôn giáo tham gia xây dựng NTM. 
Điển hình Sư cả chùa Tưc Phôs ấp An 
Lợi (xã Châu Lăng), Thượng tọa Chau 
Hăc cùng ban quản trị chùa đã phối 
hợp với địa phương vận động nhân 
dân mở rộng khôi phục lộ nông thôn 
tại ấp An Lợi dài 1.053m với kinh phí 
270 triệu đồng. 

Thượng tọa Chau Hắc nói: “Nhà chùa 
đã chủ động bàn với Ban nhân dân 
ấp, rồi lấy { kiến đồng bào để mở 
rộng và tôn cao tuyến đường. Điều 
đáng mừng là nhiều hộ tự nguyện 
hiến đất mà không đòi tiền bồi hoàn. 
Con đường đã đáp ứng đúng nguyện 
vọng của đồng bào nên nhận được sự 
đồng thuận rất cao, ai cũng sẵn sàng 
đóng góp”. 

Cũng vận động để phát huy nội lực 
huy động từ sức dân, Ban quản trị 

chùa Chi Ka Êng ấp Tà On (xã Châu 
Lăng) phối hợp với người uy tín và 
Ban nhân dân ấp đã vận động 140 hộ 
dân với gần 200 triệu khôi phục được 
310m lộ nông thôn. Đồng thời vận 
động hội viên nông dân tham gia sửa 
chữa 293m lộ nông thôn, xây bờ kè 
tiếp giáp 2 ấp An Lợi và Tà On khoảng 
500m kinh phí hơn 120 triệu đồng, và 
sữa chữa bờ kinh được 1.200m. 

Ông Chau Mốk ở ấp Tà On, xã Châu 
Lăng cho biết: “Bà con tham gia xây 
dựng lộ kết hợp cùng với nhà chùa 
đóng góp, một số người góp công, 
còn lại đóng góp tiền để làm. Trước 
khi xây dựng con đường này, tôi nghĩ 
không biết bao giờ mới có thể thực 
hiện, nhưng sau này các hộ hai bên 
đường được nhà chùa vận động đã 
vui vẻ hiến đất để mở rộng được con 
đường đi chung, tôi cảm thấy rất 
mừng”. 

Song song với tự nỗ lực vươn lên, tích 
cực SX phát triển kinh tế, các chính 
sách hỗ trợ đồng bào Khmer được 
thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Châu 
Lăng đã hỗ trợ vốn cho hơn 600 hộ 
Khmer nuôi bò, buôn bán nhỏ, 

chuyển đổi nghề nghiệp theo Quyết 
định 74 của Chính phủ (trong đó có 
nghề gốm SX cà ràng (bếp), nồi đất và 
nghề nấu đường thốt nốt...); có 386 
hộ Khmer được hỗ trợ nhà ở theo 
Quyết định 167 của Chính phủ; dư nợ 
cho vay hộ nghèo gần 17 tỉ đồng. 

Gia đình anh Chau Hưng, ở ấp Tà On, 
xã Châu Lăng khoe: “Tết năm nay, 
nhà tôi đón Tết sung túc, vui hơn vì 
làm ăn thuận lợi, nhờ Nhà nước hỗ 
trợ nhà, cho vay vốn nấu đường thốt 
nốt, nuôi bò, cho nên có thu nhập ổn 
định và đã thoát nghèo”. Việc nấu 
đường thốt nốt đem lại thu nhập hơn 
200 nghìn đồng/ngày, 2 con bò mua 
nuôi ban đầu, sau hơn một năm (có 
thêm 1 con bê) trị giá hơn 50 triệu 
đồng. 

Qua 8 năm triển khai thực hiện xây 
dựng NTM, Châu Lăng đã có bước 
phát triển rõ nét, bộ mặt nông thôn 
vùng núi có đông đồng bào dân tộc 
Khmer đã khởi sắc. Đời sống vật chất, 
tinh thần của đồng bào Khmer phát 
triển rất đáng tự hào. 

Phương Nghi 

(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 


