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Chủ tịch Quốc hội thăm xã nông thôn mới, bà con thu 
nhập tiền tỷ/ha mỗi năm 
 

hủ tịch Quốc hội đã tới thăm nơi tập kết các loại hoa, 
cây cảnh mà người dân trong hai xã nông thôn mới là 
Xuân Quan và Mễ Sở, huyện Văn Giang đang chuẩn bị 

cho Tết nguyên đán Kỷ Hợi sắp tới. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ 
vui mừng khi chứng kiến nhiều loại hoa, cây cảnh có giá trị 
đã được nông dân nơi đây nhân giống thành công, mang lại 
giá trị kinh tế cao. Vẫn gắn bó với nghề nông, nhưng thay vì 
trồng lúa, ngô, khoai, lạc, nhiều hộ dân đã chuyển sang 
trồng hoa, cây cảnh. Nhiều gia đình đã đi lên từ việc mạnh 
dạn chọn hướng đi này. 
 

Cùng với sự hỗ 
trợ của tỉnh, 
nhiều bà con 
nông dân tại làng 
hoa cây cảnh xã 
Xuân Quan đã tới 
một số nước để 
học hỏi kinh 

nghiệm trồng hoa và chuyển đổi từ mô hình trồng lúa sang 
trồng hoa, đã có sản phẩm bán tại thị trường trong nước và 
xuất khẩu. Nhiều nông dân trong xã đã tự sản xuất một số 
cây giống chất lượng cao từ công nghệ nuôi cấy mô. Thu 
nhập bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp tại xã đã tăng từ 
10 đến 20 lần, trung bình khoảng trên 500 triệu đồng/ha, có 
nơi từ 1-1,2 tỷ đồng/ha một năm.  

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi tận mắt chứng kiến 
đường làng ngõ xóm trong các xã ngày càng khang trang, 
nhiều nhà cao tầng được xây dựng, làng hoa cây cảnh nhộn 
nhịp không khí đón xuân. Do chọn hướng đi riêng là sản 
xuất hoa chậu, hoa giỏ treo, hoa thảm, cây trang trí nội 
ngoại thất, nên bất cứ thời gian nào trong năm, thương lái 
và du khách ghé thăm Xuân Quan đều có thể chọn mua đủ 
loại hoa, cây cảnh. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Xuân 
Quan gần làng gốm Bát Tràng, sự kết hợp “hoa Xuân Quan, 
gốm Bát Tràng” sẽ 
góp phần thúc đẩy 
hai làng nghề cùng 
hợp tác phát triển. 
 
Cũng trong chiều 
6/1, Chủ tịch Quốc 
hội Nguyễn Thị 
Kim Ngân đã tới 
thăm và tặng quà 
bà Vũ Thị Ca, sinh năm 1935, tại thôn Hoàng Trạch, xã Mễ 
Sở, huyện Văn Giang. Bà là vợ liệt sĩ Vũ Đình Tụ hy sinh tại 
chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước. 
Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã tới 
dâng hương tại Tượng đài liệt sỹ Tô Hiệu trong khuôn viên 
Nhà truyền thống xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên./.   

TTXVN 
(Báo điện tử Chính phủ ) 
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Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ: Đồng 
Nai cần duy trì được động lực tăng trưởng: Đồng 
Nai phải xây dựng nông thôn mới nâng cao cùng 
phát triển đô thị 
 

ại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn 
Vĩnh cho biết, năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của 
Đồng Nai tiếp tục phát triển ổn định. Theo đó, GRDP 

năm 2018 của Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng cao, đạt 8,1%. 
GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 104 triệu đồng. Cơ 
cấu kinh tế tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ có 
chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh. 
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9%, xếp thứ 8 cả 
nước. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 4,42%; tổng 
mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ đạt hơn 162.000 tỷ 
đồng, tăng 11,5% so với cùng kz; thu hút đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI) đạt hơn 1,9 tỷ USD, đạt hơn 191% kế 
hoạch năm, tăng 4% so với cùng kz. Đặc biệt, năm 2018, 
Đồng Nai đạt xuất siêu cao kỷ lục, khoảng 2,6 tỷ USD. 
 
Tuy nhiên, về chỉ tiêu thu ngân sách, năm 2018, tổng thu 
ngân sách trên địa bàn đạt 50.109 tỷ đồng, chỉ đạt 93% dự 
toán được giao. 
 
Thừa nhận thực tế này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 
cũng chỉ rõ, đối với 16 địa phương có thực hiện điều tiết 
ngân sách về Trung ương, trong đó có Đồng Nai thì chỉ tiêu 
dự toán thu ngân sách được giao còn cao. “16 địa phương, 

trong đó 
có Đồng 
Nai đều 
được giao 
chỉ tiêu 
với mức 
tăng trung 
bình 18%, 
có địa 
phương 
lên đến 
24% là quá cao. Do đó, năm 2019, cũng đã điều chỉnh mức 
tăng về mức từ 13 đến 14%”, Phó Thủ tướng Chính phủ cho 
biết. 
 
Cùng với việc tính toán mức tăng ngân sách dự toán hợp l{, 
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị Bộ Tài chính, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xác định động lực tăng 
trưởng để hỗ trợ Đồng Nai. Với vị trí nằm trong vùng kinh 
tế động lực phía Nam, các cơ quan chức năng cần đưa ra 
những giải pháp và cơ chế chính sách cho vùng kinh tế động 
lực này để có thể vừa phát huy được vai trò nội tại vừa có 
tính chất lan tỏa với các địa phương khác. 
 
Bên cạnh đó, cũng cần có những định hướng, giải pháp gắn 
việc phát triển công nghiệp với quá trình đô thị hóa. Điều 
này là rất cần thiết với Đồng Nai vì đây là địa phương có 
nền sản xuất công nghiệp phát triển mạnh. “Nếu công 
nghiệp hóa đi trước đô thị hóa thì sẽ dẫn đến các hệ lụy 

T 
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như thiếu nhà ở, các thiết chế văn hóa cho người lao động. 
Nếu đô thị hóa đi trước công nghiệp hóa thì dễ xảy ra “bong 
bóng” bất động sản. Do đó, cần định hướng để phát triển 
hài hòa”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh. 
 
Nông thôn mới là quá trình “có điểm khởi đầu nhưng 
không có điểm kết thúc” 
Một trong những dấu ấn nổi bật của Đồng Nai trong năm 
2018 chính là việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng NTM. Đến cuối năm 2018, Đồng Nai đã có 
133/133 xã được công nhật đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 100%. 
Bên cạnh đó, 8/11 địa phương cấp huyện của tỉnh cũng đã 
được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. 
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, rất ấn 
tượng trước kết quả xây dựng NTM của Đồng Nai. Bởi, đến 
thời điểm này, cùng với Nam Định, Đồng Nai là một trong 2 
địa phương đã có 100% số xã đạt chuẩn. 
Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng lưu {, việc 
xây dựng NTM thời gian tới, nhất là từ năm 2020 trở đi cần 
phải tính toán kỹ để gắn với quy hoạch phát triển đô thị. 
Cần tính toán kỹ các xã rồi sẽ phát triển lên phường cùng 
với quá trình đô thị hóa. Lúc xã phát triển thành phường thì 
không thể nào đường giao thông nông thôn cũng chỉ rộng 
3m như hiện nay, các thiết chế văn hóa khác cũng vậy. Do 
đó, cần tính kỹ để tránh tốn kém, lãng phí về sau. “Thực tế 
ở Hà Nội, có huyện như huyện Từ Liêm sau một đêm trở 
thành 2 quận. Đồng Nai thì 5, 10 năm nữa cũng sẽ đô thị 
hóa nhiều nên không thể cứ làm NTM như các vùng quê 

khác sẽ rất tốn kém và lãng phí về sau”, Phó Thủ tướng 
Chính phủ nhấn mạnh. 
 
Cần tính toán đầu ra nông sản cho người dân 
Sáng 8-1, Phó 
Thủ tướng 
Chính phủ 
Vương Đình 
Huệ đã đi thăm 
3 mô hình sản 
xuất nông 
nghiệp trên cây 
măng cụt, sầu 
riêng và nuôi gà 
thả vườn của 3 hộ dân tại ấp Bàu Tre, xã Bình An, huyện 
Long Thành. Tại các mô hình này, Phó thủ tướng đánh giá 
cao cách làm cũng như việc mạnh dạn áp dụng các tiến bộ 
khoa học vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.  
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu { các hộ dân cần tham 
gia vào các tổ chức kinh tế tập thể để ổn định đầu ra sản 
phẩm. Đồng thời chú { xây dựng thương hiệu sản phẩm để 
nâng cao gia trị. Chính quyền các địa phương cần quan tâm, 
tính toán đầu ra cho nông sản để hỗ trợ người dân. 
 

Phạm Tùng 

(CTTĐT tỉnh Đồng Nai) 

 
 



 

5 
PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Cuối năm 2019, khoảng 50% số xã sẽ đạt chuẩn nông 
thôn mới 

 
ăm 2018, chương trình mục tiêu xây dựng nông 
thôn mới đạt kết quả rất tích cực cả về số lượng và 
tập trung nâng cao các chỉ tiêu chất lượng. Dự kiến 

đến cuối năm 2019, cả nước sẽ có khoảng 50% số xã đạt 
chuẩn nông thôn mới. 
 
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 
sau hơn 8 năm thực hiện nghị quyết của Đảng về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn, tính đến tháng 12/2018, cả 
nước có 3.787 xã (42,4%) được công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới; bình quân cả nước đạt 14,33 tiêu chí/xã; 61 đơn 
 
vị cấp huyện thuộc 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt 
chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đặc 
biệt, tỉnh Đồng Nai là địa phương đầu tiên của cả nước có 
100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
 
Cùng với đó, năm 2018, thu nhập bình quân khu vực nông 
thôn cả nước đạt khoảng từ 34 đến 35 triệu đồng/người. 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng nhận định, 
theo tiến độ như hiện nay, dự kiến đến cuối năm 2019, cả 
nước sẽ có khoảng 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tức 
là, chúng ta sẽ hoàn thành sớm hơn 1 năm so với mục tiêu 
Quốc hội đặt ra. 

Cũng theo 
Bộ 
NN&PTNT, 
năm 2018, 
nguồn ngân 
sách nhà 
nước bố trí 
cho thực 
hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia đạt gần 59.800 tỷ đồng. 
Thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai 20 
chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ đạt gần 
187.800 tỷ đồng, tăng 16.000 tỷ đồng so với năm 2017, với 
gần 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang 
được vay vốn. 
 
Đặc biệt, từ hơn 15.200 tỷ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản 
trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới vào tháng 1/2016, đến hết tháng 12/2018, số nợ này 
đã giảm 95,7%, chỉ còn 651,8 tỷ đồng. 
Hải Phòng là địa phương tự cân đối ngân sách còn nợ 195,2 
tỷ đồng và còn 7 tỉnh có số nợ đọng trên 40 tỷ đồng là 
Thanh Hóa, Ninh Bình, Bắc Giang, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái 
Bình và Phú Thọ. Hiện có 50 tỉnh, thành phố cơ bản đã xử l{ 
xong và không còn nợ đọng./. 

Phúc Nguyên 
(Thời báo Tài chính Việt Nam) 

 

 N
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Xây dựng Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu 
mẫu 
 

hó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã k{ 
quyết định phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng 
huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông 

thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với 
du lịch, giai đoạn 2018 - 
2025”. 
 
Mục tiêu đến năm 2020, phấn 
đấu có 30% số xã (07/23 xã) 
của huyện đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao; có ít nhất 
3 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
kiểu mẫu về phát triển văn 
hóa gắn với du lịch; hoàn 
thành cơ bản một số tiêu chí 
huyện nông thôn mới kiểu 
mẫu, làm cơ sở để Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, ban hành 
tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển văn 
hóa gắn với du lịch. 
 
Đến năm 2025 100% số xã (23/23 xã) của huyện đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao; có ít nhất 6 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch; 
100% di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng trên địa bàn huyện 
Nam Đàn được trùng tu, đáp ứng nhu cầu thăm quan, phục 

vụ phát triển du lịch; kinh tế du lịch gắn với văn hóa trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa tỉ trọng du lịch, dịch vụ 
chiếm khoảng 42 - 43% trong cơ cấu kinh tế của huyện; 
hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí và được Thủ tướng 
Chính phủ công nhận “Huyện nông thôn mới kiểu mẫu về 
phát triển văn hóa gắn với du lịch”. 
 

Nâng cao chất lượng toàn 
diện các tiêu chí nông thôn 
mới 
 
Một trong các nhiệm vụ 
trọng tâm của Đề án là nâng 
cao chất lượng toàn diện các 
tiêu chí nông thôn mới, 
trong đó, nâng cao chất 
lượng 19 tiêu chí về xã nông 
thôn mới. Cụ thể, cập nhật, 
điều chỉnh quy hoạch xây 
dựng các xã phù hợp với 
định hướng của Quy hoạch 

xây dựng vùng huyện đến năm 2030 và Đề án xây dựng 
huyện nông thôn mới kiểu mẫu; bổ sung quy hoạch chi tiết 
khu trung tâm xã của một số xã được định hướng xây dựng 
trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. 
 
Bên cạnh đó, cải tạo, đầu tư xây mới, nâng cấp hệ thống 
đường giao thông, thủy lợi, điện, trường học các cấp, nhà 
văn hóa, trạm y tế, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 

 P

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=195838
http://baodautu.vn/thoi-su-d1/
http://baodautu.vn/
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thông tin truyền thông, nhà ở; củng cố và phát triển các 
hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp gắn với thực 
hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình 
OCOP); phát triển chăn nuôi với các sản phẩm có thế mạnh; 
phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; 
Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế ở khu vực 
nông thôn; xây dựng và phát huy các giá trị tốt đẹp văn hóa 
truyền thống, lịch sử địa phương; triển khai đồng bộ, hiệu 
quả công tác cải cách hành chính cấp xã; nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn. 
 
Xây dựng huyện NTM kiểu mẫu phát triển văn hóa gắn với 
du lịch 
 
Nhiệm vụ trọng tâm khác của Đề án là xây dựng huyện nông 
thôn mới kiểu mẫu về “Phát triển văn hóa gắn với du lịch”. 
Cụ thể,  hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao 
huyện; nâng cấp trang thiết bị hệ thống nhà văn hóa xã và 
nhà văn hóa xóm/khối; cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 
nhằm hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 
công tác thông tin, tuyên truyền. 
 
Bảo tồn, trùng tu các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng đã 
được xếp hạng trên địa bàn, ưu tiên các di tích cấp quốc gia 
và cấp tỉnh; tà soát, tiếp tục nâng hạng các di tích đủ điều 
kiện xếp hạng; quản l{ các dữ liệu di tích trên hệ thống 
thông tin địa l{; tập trung bảo vệ và cải thiện môi trường tại 
các di tích lịch sử; nghiên cứu, phục dựng tổ chức các lễ hội 

truyền thống tại địa phương; bảo tồn và khai thác giá trị 
Dân ca Ví Dặm, nghề truyền thống để phục vụ phát triển 
dịch vụ, du lịch. 
 
Xây dựng một số mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu về 
phát triển văn hóa gắn với du lịch, gồm các xã  Kim Liên, 
Nam Cát, Vân Diên, Nam Anh, Nam Thanh, Nam Nghĩa. 
Hoàn thiện hệ thống hạ tầng du lịch, kết nối các điểm di tích 
để hình thành các tuyến du lịch nội và ngoại huyện. Cụ thể, 
xây dựng Đề án phát triển tổng thể văn hóa, du lịch huyện 
Nam Đàn và Kế hoạch quản l{ và thực hiện hiệu quả Quy 
hoạch Khu Du lịch quốc gia đặc biệt Kim Liên; đầu tư hoàn 
thiện hệ thống hạ tầng kết nối du lịch với các điểm du lịch, 
di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng; đầu tư xây dựng hệ 
thống cơ sở hạ tầng lưu trú đạt chuẩn; phối hợp với các 
công ty du lịch lữ hành thiết kế và tổ chức khai thác các 
tuyến du lịch nhằm kết nối các điểm di tích, danh thắng, 
điểm du lịch, hình thành các tuyến du lịch nội huyện và 
ngoại huyện; đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm du lịch. 
Xây dựng thí điểm các mô hình du lịch văn hóa có sự tham 
gia của cộng đồng dân cư; có chính sách khuyến khích, hỗ 
trợ các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ sử dụng lao động địa 
phương. 

 
Như Chính 

(Báo Đầu tư Online) 
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Làng quê thay da đổi thịt nhờ xây dựng NTM 
 

au cơn lũ lịch sử xảy ra trong 2 tháng cuối năm 2016, 
Bình Định kể như kiệt quệ, nhất là về hạ tầng nông 
thôn. Thế nhưng đến cuối năm 2018, thông qua 
Chương trình MTQG xây dựng NTM, Bình Định đã tái 

thiết các vùng nông thôn trở thành bức tranh sáng. 
Những thành quả trên cho thấy, nếu chính quyền và người 
dân đồng lòng thì việc dù khó đến mấy cũng thành công! 
 

Trong thời gian đó Bình Định cũng đã kiên cố hóa được 570 
km kênh mương các loại, nâng tổng số chiều dài kênh 
mương được kiên cố hóa lên 1.815 km, chiếm 66,8%. Bình 
Định đã có 76,9% số xã đạt tiêu chí về thủy lợi; có 120/121 
xã đạt tiêu chí điện nông thôn. 
Về giáo dục, tính đến tháng 6/2018, toàn tỉnh có 388/668 
trường học đạt chuẩn Quốc gia, chiếm tỷ lệ 58,08%. Về cơ 
sở vật chất văn hóa, tính đến tháng 6/2018, toàn tỉnh có 
75/121 nhà văn hóa xã, chiếm 61,9% số xã xây dựng NTM 
có nhà văn hóa. 
 
Về trạm y tế xã, tính đến tháng 6/2018, có 152/159 xã, 
phường, thị trấn công nhận thực hiện đạt tiêu chí Quốc gia 
về y tế xã; trong đó có 110/121 xã xây dựng NTM đạt tiêu 
chí quốc gia về y tế xã, chiếm 90,9%. Đến nay, tỷ lệ hộ 
nghèo bình quân toàn tỉnh (theo chuẩn nghèo đa chiều) 
giảm xuống còn 8,95%; có 63,6% số xã đạt tiêu chí hộ 
nghèo. 

 
Một điểm nhấn khác trong phong trào xây dựng NTM của 
Bình Định là phát triển SX gắn với tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu 
nhập cho người dân. Lĩnh vực trồng trọt nổi bật với mô hình 
cánh đồng mẫu lớn và cánh đồng tiên tiến, với tổng diện 
tích hàng năm 11.000ha; liên tục nhiều năm liền duy trì 
chuỗi liên kết SX, tiêu thụ chuỗi SX giống lúa với các công ty 
giống lúa, tăng thu nhập cho nông dân. 
 
Thực hiện 
có hiệu 
quả mô 
hình vùng 
chăn nuôi 
an toàn 
dịch bệnh 
lợn quy 
mô toàn 
huyện 
Hoài Ân với trên 29.000 hộ gia đình tham gia; đã có 2 cơ sở 
giết mổ động vật tập trung đạt tiêu chuẩn đi vào hoạt động. 
2 “mũi nhọn” kinh tế khác của Bình Định là khai thác thủy 
sản và lĩnh vực lâm nghiệp cũng  

 
Vũ Đình Thung 

(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
 

S 



 

9 
PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Huyện Tiên Phong của tỉnh Yên Bái "chạm tay" vào 
đích nông thôn mới 
 

au gần 8 năm xây dựng NTM, huyện Trấn Yên (Yên 
Bái) đã có những bước chuyển biến rõ rệt. Với mục 
tiêu đến năm 2020, Trấn Yên trở thành huyện đạt 

chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh, huyện đang tập trung mọi 
nguồn lực để đưa những xã chưa cán đích về đích NTM. 
 
Kết quả đã đạt được 
 
Mặc dù xã Đào Thịnh là một xã có xuất phát điểm thấp, 
người dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. 
nhưng Đào Thịnh lại là một trong những điểm sáng xây 
dựng NTM của huyện Trấn Yên. Với sự quyết tâm của Đảng 
bộ, chính quyền xã cùng với sự hưởng ứng của nhân dân và 
hỗ trợ của Nhà nước, tỉnh, huyện, tháng 11.2016 xã được 
UBND tỉnh Yên Bái công nhận đạt chuẩn NTM. 
 
Bên cạnh đó, phát huy được thế mạnh của địa phương để 
phát triển kinh tế như trồng dâu nuôi tằm và trồng quế kết 
hợp với phát triển công nghiệp chế biến tạo việc làm cho 
người dân nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Thu 
nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 26 triệu 
đồng/người, đến năm 2018 đạt 31 triệu đồng/người. Tỷ lệ 
hộ nghèo năm 2016 là 7,4%, năm 2017 giảm còn 6,5%. 

  
Phát huy lợi thế, chính sách của địa phương, gia đình anh 
Nguyễn Trí Tuệ, thôn 5 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cùng 

với 6 hộ khác trong thôn đã trồng được 25ha quế. Năm 
2017, sau khi thu hoạch, mỗi hộ cũng đã thu được 90 triệu 
đồng, góp phần tăng thu nhập cho các hộ cũng như giúp các 
hộ làm giàu 
chính đáng, 
cùng địa 
phương 
tăng dần 
thu nhập 
bình quân 
đầu người 
hằng năm. 
Duy trì bền vững tiêu chí số 10 về thu nhập trong bộ tiêu chí 
Quốc gia về xây dựng NTM. 
 
Vẫn còn những khó khăn 
 
Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, do đó yêu cầu đặt 
ra phải có từng bước đi cụ thể, vững chắc, không chạy theo 
thành tích. Đặc biệt đối với huyện miền núi Trấn Yên, việc 
xây dựng NTM gặp rất nhiều khó khăn, toàn huyện vẫn còn 
4 xã là xã đặc biệt khó khăn, đời sống của nhân dân còn ở 
mức thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, điều kiện kinh tế, văn hóa xã 
hội, cơ sở hạ tầng khu vực đồng bào người dân tộc Mông ở 
xã Hồng Ca và Kiên Thành còn nghèo nàn lạc hậu. Hiện trên 
địa bàn huyện còn 4 xã đạt từ 14-16 tiêu chí, 2 xã đạt từ 10-
12 tiêu chí (xã Hồng Ca và Kiên Thành). 
 

S 
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Theo Bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020 của 
Thủ tướng Chính phủ, các xã trong huyện Trấn Yên chưa 
cán đích NTM chủ yếu gặp khó khăn khi thực hiện các tiêu 
chí về cơ sở hạ tầng (giao thông, trường học, cơ sở vật chất 
văn hóa, y tế); các tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất 
(thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo); tiêu chí về văn hóa, xã hội, môi 
trường… 

                                                                            Hoàng Hữu  
 (Báo Dân Việt) 

 
 

Hà Tĩnh chuyển mạnh chiều sâu, tạo bứt phá trong xây 
dựng NTM gắn với phát triển đô thị 

 
hiều 10/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo 
Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh tổ 
chức hội nghị tổng kết xây dựng NTM năm 2018, 

triển khai nhiệm vụ năm 2019; trao bằng công nhận xã đạt 
chuẩn NTM năm 2018; Phát động phong trào thi đua “Cả 
tỉnh chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”. 
 
Trong năm, có thêm 45 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 
tăng cao so với kế hoạch đề ra (chỉ tiêu kế hoạch là 20 xã), 
nâng tổng số xã đạt chuẩn đến cuối năm 2018 là 158 xã, 
chiếm 68,99% tổng số xã (cả nước 43,02%), về đích trước 
thời hạn 2 năm so với chỉ tiêu của Trung ương và Nghị 
quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII. 
 

Số tiêu chí 
bình quân 
trên xã đạt 
17,7 tiêu chí 
(bình quân 
toàn quốc là 
14,57 tiêu 
chí); không 
còn xã dưới 
11 tiêu chí. 
Nghi Xuân 
đạt chuẩn huyện NTM trước thời hạn 2 năm. Khu dân cư 
nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu lan tỏa nhanh và ngày 
càng khẳng định tính tất yếu của việc xây dựng NTM bền 
vững. 
 
Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ những hạn 
chế, như  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng 
NTM ở một số địa phương, đơn vị, sở ngành những tháng 
đầu năm có biểu hiện chững lại, thiếu kiên trì; xã khó khăn 
đạt tiêu chí thấp, xã phấn đấu đạt chuẩn kiểu mẫu chưa 
được quan tâm nhiều. Việc chỉ đạo, kết quả thực hiện ở các 
xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu chưa rõ nét, mức độ 
đạt so với yêu cầu còn hạn chế. Tăng trưởng ngành nông 
nghiệp chưa vững chắc; tổ chức liên kết sản xuất, kết nối thị 
trường còn hạn chế... 
 

(Báo Hà Tĩnh) 
 

 C


