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Thủ tướng chủ trì 'hội nghị Diên Hồng' về tam 

nông 

áng 27/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân 

Phúc đã chủ trì 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 (gọi tắt là tam 

nông). Cùng dự có Ủy viên Bộ 

Chính trị, Bí thư Trung ương 

Đảng, Trưởng ban Kinh tế 

Trung ương Nguyễn Văn 

Bình, Phó Thủ tướng Trịnh 

Đình Dũng và hơn 500 đại 

biểu tại đầu cầu truyền hình 

Hà Nội cùng 50-100 đại biểu 

tại các đầu cầu mỗi tỉnh, 

thành phố. 

 

Hội nghị sẽ đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 7 khóa X về tam nông, nghe tham luận 

về thành tựu, thực trạng từ các tỉnh có nền nông nghiệp 

tiêu biểu và thảo luận những bài học kinh nghiệm thực 

tiễn trong nước và quốc tế. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung 

ương Nguyễn Văn Bình cho biết, sau khi Nghị quyết được 

ban hành, Chính phủ  đã có chương trình hành động gồm 

3 chương trình mục tiêu quốc gia, 9 đề án quy hoạch và 

36 đề án chuyên ngành. Nghị quyết đã  được các cấp ủy 

và cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai thực hiện 

nghiêm túc đạt nhiều kết quả mang tính đột phá, cải 

thiện rõ rệt đời sống của đa số nông dân. 

 

Tuy nhiên, bên cạnh những 

thành tựu đạt được, việc thực 

hiện Nghị quyết 26 về tam 

nông vẫn còn những tồn tại, 

yếu kém. Đến năm 2020, một 

số mục tiêu do Nghị quyết đề 

ra có khả năng không đạt nếu 

không có những giải pháp đột 

phá và sự chỉ đạo quyết liệt, 

kịp thời. 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình 

nhấn mạnh, mục tiêu quan 

trọng nhất của Hội nghị này là cung cấp thêm luận cứ để 

hoàn thiện Báo cáo tổng kết sớm trình Bộ Chính trị ban 

hành Nghị quyết của Đảng về vấn đề này. Đồng chí 

Nguyễn Văn Bình đề nghị các đại biểu thảo luận, đánh 

giá, làm rõ về những nhận định, phân tích trong dự thảo 

Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết đã 

chính xác, khách quan, đầy đủ và toàn diện chưa. Cần 

phải bổ sung, hoàn thiện những nội  
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dung gì. Từ kinh nghiệm và thực tiễn phát triển nông 

nghiệp của các nước, của địa phương và doanh nghiệp, 

đề xuất về các mô hình, giải pháp có tính đột phá để phát 

triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam trong 

thời gian tới.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tướng cắt băng khai mạc Triển lãm quốc gia giới thiệu thành tựu 10 

năm thực hiện nghị quyết "tam nông". Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

 

Hội nghị hôm nay có thể coi là “Hội nghị Diên Hồng về 

phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam 

trong giai đoạn mới”, Đoàn Chủ tịch Hội nghị rất mong 

nhận được các ý kiến chia sẻ tâm huyết, xây dựng và 

trách nhiệm của các quý vị đại biểu để có thể tổng hợp, 

chắt lọc vào một Nghị quyết ý Đảng, lòng dân cho nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, đồng chí Nguyễn 

Văn Bình nêu rõ. 

Trước khi bắt đầu Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân 

Phúc đã cắt băng khai mạc Triển lãm quốc gia giới thiệu 

thành tựu phát triển nông nghiệp, nông thôn với quy mô 

hơn 100 gian hàng của các bộ, ngành, địa phương, viện 

nghiên cứu, doanh nghiệp tiêu biểu về nông nghiệp, các 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, tổ chức tín dụng và 

doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ phát triển nông nghiệp, 

nông thôn                                                       

                                                                 Đức Tuân 
                                                                 (Báo Điện tử Chính phủ) 

 

 

KH&CN đóng góp hiệu quả trong công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn 

gày 26/11/2018 tại Hà Nội, Bộ KH&CN phối hợp 

với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tổ chức Hội 

thảo chuyên đề “Thúc đẩy ứng dụng khoa học - công 

nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 

nông thôn”. Hội thảo là một trong các sự kiện nằm trong 

khuôn khổ Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm 

quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Trung ương 7 

khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết 

26-NQ/TW) diễn ra từ ngày 26-27/11/2018. 
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Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, hiện nay KH&CN đã có 

những bước phát triển vượt bậc làm tăng sản lượng và 

đóng góp trên 30% giá trị gia tăng của sản xuất nông 

nghiệp. Với sự đóng góp to lớn của cộng đồng các nhà 

khoa học, sự vào cuộc của các doanh nghiệp, KH&CN đã 

đóng góp có hiệu quả vào phát triển sản xuất nông 

nghiệp, bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng và sức 

cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá nông sản và dịch vụ 

trên thị trường trong nước và quốc tế. Nhiều kết quả 

nghiên cứu khoa học đã được chuyển giao, ứng dụng vào 

sản xuất nông nghiệp như giống mới, quy trình công 

nghệ, tiến bộ kỹ thuật mới đã góp phần giảm chi phí đầu 

 

 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh phát biểu tại hội thảo 

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, hiện nay KH&CN đã có 

những bước phát triển vượt bậc làm tăng sản lượng và 

đóng góp trên 30% giá trị gia tăng của sản xuất nông 

nghiệp. Với sự đóng góp to lớn của cộng đồng các nhà 

khoa học, sự vào cuộc của các doanh nghiệp, KH&CN đã 

đóng góp có hiệu quả vào phát triển sản xuất nông 

nghiệp, bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng và sức 

cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá nông sản và dịch vụ 

trên thị trường trong nước và quốc tế. Nhiều kết quả 

nghiên cứu khoa học đã được chuyển giao, ứng dụng vào 

sản xuất nông nghiệp như giống mới, quy trình công 

nghệ, tiến bộ kỹ thuật mới đã góp phần giảm chi phí đầu 

tư, tăng lợi nhuận và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong 

sản xuất nông nghiệp… 

 

 Đặc biệt, trong 10 năm kể từ khi thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn được ban hành, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong 

điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, thị trường xuất 

khẩu nông sản còn hạn chế, sức mua giảm nhưng ngành 

nông nghiệp đã có sự tăng trưởng ngoạn mục. 
                                                                      

                                                                       BBT  
(Cổng TTĐT Bộ NN và PTNT) 
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Nghị quyết “tam nông” tạo đà phát triển nền nông 

nghiệp hiện đại 

ới việc thực hiện những chính sách mạnh mẽ 

nhằm thúc đẩy phát triển, thời gian qua, ngành 

nông nghiệp đã 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 nói riêng và cả nước nói chung, gắn với 

nhu cầu thị trường. Năng suất, chất lượng, hiệu quả sản 

xuất nhiều loại nông sản được nâng cao. Một số nông sản 

đã khẳng định được vị thế và khả năng cạnh tranh trên 

thị trường thế giới…  

 

Bên cạnh đó, công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn phát triển 

nhanh; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn đã 

chuyển đổi tích cực. Xây dựng nông thôn mới trở thành 

phong trào sâu rộng, từ đó kết cấu hạ tầng nông thôn 

được nâng cấp; điều kiện sinh sống của người dân được 

cải thiện. Sau 7 năm thực hiện, tới 30/6/2018 cả nước có 

3.069 xã (34,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới, bình quân đạt 13,7 tiêu chí/xã; có 43 đơn vị cấp 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

 

Từ những chuyển biến tích cực trong sản xuất, dịch vụ 

nông nghiệp, thu nhập, 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. 

 

 

HTX rau an toàn Vân Hội Xanh, xã Vân Hội, huyện Tam Dương chuyên sản 

xuất rau, củ, quả theo tiêu chuẩn VietGAP, bình quân mỗi ngày cung ứng 

ra thị trường khoảng 3 tấn rau, củ, quả các loại; tổng doanh thu ước đạt 6 

tỷ đồng mỗi năm; trong đó doanh thu từ sản xuất rau khoảng 3,6 tỷ đồng. 

Ảnh: Quang Quyết-TTXVN 

Vai trò chủ thể của nông dân được phát huy, nhất là 

trong xây dựng nông thôn mới. Hệ thống tổ chức sản 

xuất, kinh doanh trong nông nghiệp tiếp tục được đổi 
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mới phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Kinh tế hộ nông 

thôn chuyển dịch theo hướng phát triển sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa, hình thành nhiều trang trại với quy mô 

lớn hơn, đạt hiệu quả tích cực… 

 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương 

Cao Đức Phát nhận định, Nghị quyết 26 của Hội nghị 

Trung ương 7 (khóa X) là một Nghị quyết toàn diện về 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các quan điểm, chủ 

trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng 

tình, hưởng ứng. Nghị quyết đã được các cấp ủy và cả hệ 

thống chính trị nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc, 

tích cực, đạt nhiều kết quả to lớn, thúc đẩy nhanh hơn 

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,  

nông thôn, cải thiện rõ rệt đời sống của đa số nông dân, 

đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

của cả nước. Niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính 

quyền và hệ thống chính trị được nâng cao… 

                                                              
                                                                   Hạnh Phúc 

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi) 

 

 

 

Sẽ xây dựng các trung tâm cung ứng nông sản 

hiện đại 

ng Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng, Chánh văn 

phòng Điều phối NTM Trung ương cho biết, thông 

qua sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt 

Nam, Bộ NNPTNT đã phối hợp với các bộ, ngành liên 

quan nghiên cứu xây dựng đề án phát triển hệ thống 

trung tâm cung ứng nông sản hiện đại của Việt Nam giai 

đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030. 

Mục tiêu của đề án là nâng cao khả năng quản lý hiệu quả 

chất lượng 

hàng hóa 

nông sản 

(truy xuất 

được nguồn 

gốc); hình 

thành mạng 

lưới thu 

mua, tiêu 

thụ nông 

sản ở những 

vùng nguyên liệu trọng điểm; nâng cao năng lực canh 

tranh, giảm chi phí… Đề án không chỉ nhắm tới thị 

trường tiêu thụ nông sản trong nước mà còn phục vụ 

xuất khẩu. 
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Theo kế hoạch, năm 2018, Bộ NNPTNT nghiên cứu xây 

dựng đề án “Phát triển hệ thống trung tâm cung ứng 

hàng nông sản Việt Nam hiện đại, giai đoạn 2018-2020 

và định hướng đến 2030” trình Thủ tướng Chính phủ 

xem xét, phê duyệt. Theo đó, giai đoạn 2019-2025, sẽ tập 

trung triển khai một số trung tâm cung ứng và thí điểm 

một số sàn giao dịch nông sản tại một số vùng trọng điểm 

cả nước. Giai đoạn 2025-2030 thực hiện đồng bộ trên cả 

nước. Giai đoạn 2025-2030, tiến hành thực hiện kết nối 

đồng bộ trên cả nước. 

 

Dự kiến, nguồn vốn thực hiện chủ yếu từ xã hội hóa, nhà 

nước chỉ hỗ trợ cơ chế chính sách và mặt bằng triển khai. 

Ngoài ra, ngân sách Trung ương, địa phương hỗ trợ một 

phần để thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo triển khai đề 

án ở các cấp và thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ theo 

quy định. 

 

Trong 8 năm qua (2010 - 2018), triển khai dự án cạnh 

tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm do Ngân 

hàng Thế giới (WB) tài trợ, Bộ NNPTNT đã đầu tư trên 

957 tỷ đồng để nâng cấp và đưa vào hoạt động 499 chợ 

thực phẩm tại 12 tỉnh, thành phố, với 20.538 quầy bán 

thịt các loại. Bên cạnh đó, có hơn 9.256 hộ tiểu thương 

bán các mặt hàng tươi sống khác như: Hải sản, rau, củ 

quả… cũng trực tiếp được hưởng lợi từ hạ tầng chợ. 

Ông Tiến khẳng định, trong 19 tiêu chí xây dựng NTM có 

tiêu chí về xây dựng chợ nông thôn. Không chỉ chú trọng 

phát triển chợ mà ngành nông nghiệp còn hướng tới chợ 

an toàn vệ sinh thực phẩm. Điển hình như dự án LIFSAP 

đã hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp hàng loạt các chợ ở 

một số địa phương, phục vụ rất tốt cho chương trình xây 

dựng NTM. Đây là bước khởi đầu khá hiệu quả để triển 

khai nhân rộng ra ở tất cả các địa phương. 

 

Ông Tiến nhấn mạnh, chợ nông thôn cần thực hiện theo 

hình thức xã hội hóa, chú trọng khâu vận hành, hoạt động 

theo chuỗi giá trị. Văn phòng Điều phối NTM Trung ương 

sẽ phát hành tài liệu về chợ nông thôn an toàn thực phẩm 

gửi các tỉnh, thành phố. Đồng thời, đưa vào kế hoạch thực 

hiện năm 2019 xây dựng chợ nông thôn thí điểm tại địa 

phương từ nguồn vốn xây dựng NTM; khảo sát ở một số 

tỉnh thực hiện mô hình theo hình thức xã hội hóa cho vay 

vốn ưu đãi, lãi suất thấp để thu hút doanh nghiệp tham 

gia mô hình… 
                                                                           Thu Hà  

                                                                                (Báo Dân Việt) 

 

Quảng Bình: Giảm mạnh gánh nặng nợ đọng về 
xây dựng Nông thôn mới 
 

ùng với những cải thiện rõ nét về diện mạo vùng 

nông thôn từ năm 2016, mối lo về nợ đọng trong 

xây dựng cơ bản của Chương trình NTM đáng báo C 



 

8 
PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

động ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu 

quốc gia xây dựng NTM tỉnh Quảng Bình, đến 

31/1/2016, số tiền nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc 

chương trình xây dựng NTM tre n đi a ba n tỉnh gần 470 tỷ 

đồng. Trong đó, nợ đọng của các xã đạt chuẩn NTM là 

217,8 tỷ đồng; nợ đọng của các xã chưa đạt chuẩn NTM là 

hơn 252 

tỷ đồng. 

Ngay sau 

đó, UBND 

tỉnh 

Quảng 

Bình đã 

yêu cầu 

các Sở, 

ban, 

ngành và 

huyện, xã căn cứ vào trách nhiệm trả nợ nhằm cân đối, 

bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 

2016-2020. Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để 

thực hiện xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản. Đồng thời 

chủ động khai thác quỹ đất hợp lý, tạo nguồn thu để xử lý 

nợ đọng. 

 

Bởi vậy, đến cuối năm 2017, các địa phương đã bố trí gần 

153 tỷ đồng để xử lý nợ đọng trong xây dựng NTM, giảm 

tổng nợ đọng xuống còn gần 360 tỷ đồng. Dự kiến giai 

đoạn 2017 - 2020, sẽ bố trí thanh toán nợ hết nợ đọng. 

Trong đó, nguồn từ ngân sách xã và nguồn huy động khác 

khoảng 172 tỷ đồng. 

 

Trong năm 2018, công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản 

thuộc chương trình xây dựng NTM được tỉnh Quảng Bình 

rốt ráo thực hiện, với nhiều giải pháp tích cực. Theo báo 

cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Bình về tình 

hình nợ đọng xây dựng cơ bản Chương trình Mục tiêu 

quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, được biết: Từ 

mức nợ đọng trong quá trình thực hiện chương trình tại 

thời điểm tháng 4/2018 là 21,8 tỷ đồng. Đến nay, qua 

quá trình xử lý nợ đọng đã giảm xuống còn 5,8 tỷ đồng. 

Toàn tỉnh có 2/8 địa phương gồm TP Đồng Hới và huyện 

Bố Trạch cơ bản đã xử lý xong nợ do có nguồn thu tiền 

cấp quyền sử dụng đất đạt, vượt kế hoạch, từ đó có lộ 

trình bố trí cụ thể. 
                                                                                 Nhất Linh 

                                                                                 (Báo Xây dựng) 

 
 
An Giang: Đoàn kết dân tộc xây dựng nông thôn 
mới 
 

ri Tôn là huyện miền núi biên giới có 15 xã, thị 

trấn, trong đó có đến 9 xã có đông đồng bào dân 

tộc Khmer; kinh tế chủ yếu là SX nông nghiệp T 
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nhưng diện tích đất manh mún, nhỏ lẻ, đời sống người 

dân gặp nhiều khó khăn. 

Do vậy, từ nhiều năm qua, Huyện ủy, UBND huyện cùng 

Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện đặc biệt quan tâm 

đến các xã dân tộc miền núi xây dựng NTM. 

Theo ông Tân Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, xã Lương 

Phi kinh tế thuần nông nhưng có đông đồng bào dân tộc 

(chiếm 30% dân số) nên việc xây dựng NTM, phát triển 

kinh tế cho người dân còn khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự 

quan tâm của cấp trên, sự đầu tư nguồn vốn từ chương 

trình NTM, xã đang từng bước phát triển trên nhiều lĩnh 

vực, trong 

đó rõ nét 

nhất là 

giao 

thông 

nông 

thôn, hệ 

thống 

trường, 

trạm, thu 

nhập 

người 

dân… đã nâng lên đáng kể. 

 

Đáng chú ý nhất, là công tác đoàn kết dân tộc được lãnh 

đạo xã, BCĐ NTM đặc biệt quan tâm bằng việc gắn kết với 

các sư sãi, phối hợp với nhà chùa vận động người dân 

Khmer cùng xây dựng NTM. Nổi bật nhất trong công tác 

này, là Hòa thượng Chau Sơn Hy ở chùa Sko Lôn, từ tiếng 

nói của Hòa thượng mà bà con Khmer đã tự nguyện đóng 

góp đất, 

ngày công 

làm đường 

nông thôn. 

 

Bà Neang 

Sa Rôn, 

Trưởng ấp 

Sà Lôn, xã 

Lương Phi, 

cho  

biết: “Lâu nay tôi thấy Đảng và Nhà nước quan tâm rất 

nhiều đến bà con dân tộc Khmer. Cụ thể tại xã chúng tôi, 

từ khi xã xây dựng NTM, bà con được quan tâm nhiều 

hơn, như tiếp cận nguồn vốn, dạy nghề, mở đường… Bà 

con đã bỏ dần các tập tục lạc hậu, chăm chỉ làm ăn, nhất 

là việc chăn nuôi bò trong chuồng, nhờ vậy kinh tế đã khá 

lên nhiều”… 

 

Thời gian qua, kinh tế - xã hội của Tri Tôn không ngừng 

phát triển, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, phục 

vụ SX và đời sống nhân dân. Duy trì tốt mối quan hệ với 

quận Kirivong, tỉnh Tà Keo, Campuchia. Củng cố và từng 
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bước nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính 

trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

 

Thời gian tới, huyện sẽ nhân rộng các mô hình SX có hiệu 

quả, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thổ 

nhưỡng, hình thành các HTX gắn với DN tiêu thụ sản 

phẩm. Riêng Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể huyện và 13 xã phát động hội viên và nhân 

dân thực hiện các mô hình dân vận khéo, phong trào "5 

không, 3 sạch" gắn với tiêu chí môi trường, phong trào 

nông dân giỏi tham gia phát triển SX, xây dựng NTM gắn 

với tiêu chí ứng dụng KH-CN… 
                                                   

                                                     Lê Hoàng Vũ 
                                                                       (Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 

 

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới ở xã Huy Hạ 
 

uy Hạ là vùng trọng điểm lúa nước của huyện Phù 

Yên, có tổng diện tích đất tự nhiên là 2.393 ha. 

Toàn xã có 1.397 hộ, 6.368 nhân khẩu với 3 dân 

tộc anh em cùng chung sống là Mường, Thái, Kinh. Người 

dân trong xã chủ yếu sản xuất nông nghiệp, buôn bán 

tiểu thương và phát triển ngành nghề, dịch vụ. 

 

Năm 2010, trước khi thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Huy Hạ mới chỉ 

đạt 4/19 tiêu chí về thủy lợi, điện, lao động có việc làm và 

quốc phòng - an ninh. Từ thực trạng đó, với sự quyết tâm 

cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân 

dân bằng nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể thiết thực. 

Đến nay, xã Huy Hạ đã đạt được các tiêu chí theo bộ tiêu 

chí nông 

thôn mới 

tỉnh Sơn 

La giai 

đoạn 2017 

– 2020. 

Kết quả đó 

đã được 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Sơn 

La công nhận là xã đạt chuẩn về nông thôn mới. 

 

Việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia góp 

công, góp của, góp ý tưởng chung tay xây dựng nông thôn 

mới đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân 

trong toàn xã. Nhân dân trong xã đã tham gia đóng góp 

8.633.856.000 đồng và 4.422 ngày công làm đường giao 

thông nông thôn; hơn 200 hộ đã hiến đất 8.107 m2 làm 

đường giao thông nông thôn, đường nội đồng và nhà văn 

hóa Cũng từ thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhờ các 

nguồn lực, địa phương đã làm được 124 tuyến đường 

H 
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giao thông đến bản và nội bản với tổng chiều dài 12,5 km 

(đạt 96,16%), 11 công trình thủy lợi, 6 công trình trường 

lớp học, 18 công trình nhà văn hóa, 1 công trình y tế và 6 

công trình khác. Cùng với đó, địa phương đã triển khai có 

hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn như 

trồng ngô nếp tím, trồng rau an toàn hợp tác xã nông 

nghiệp. Vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương 

 

Có thể thấy, công cuộc xây dựng nông thôn mới đã mang 

đến luồng sinh khí mới cho xã Huy Hạ và niềm vui cho 

người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên cả về  

vật chất lẫn tinh thần. Ông Hà Ngọc Chí ở bản Nà Lò 2 bộc 

bạch, bản thân ông và bà con nhân dân Huy Hạ rất vui 

mừng khi thấy diện mạo nông thôn của xã có nhiều đổi 

thay. Các gia đình trong xã cùng nhau hăng hái thi đua 

xây dựng đời sống văn hóa; thi đua lao động, sản xuất 

nâng cao đời sống. 

 

Các công trình phúc lợi, trường học, y tế, nhà văn hóa 

được xây dựng khang trang, kiên cố, khuôn viên nhà cửa 

được chỉnh trang sạch đẹp. Con em trong xã phấn khởi 

được học trong những phòng học kiên cố, cơ sở vật chất 

đầy đủ hơn. Nhiều dự án, mô hình sản xuất đạt hiệu quả 

kinh tế cao đã được ứng dụng, nhân rộng. Nhiều công 

trình giao thông nông thôn in đậm dấu ấn của cộng đồng 

dân cư. 
                                                            

                                                                Nguyễn Cường 
                                                                     (Theo Báo ảnh Dân tộc và Miền núi) 

 

 

 

 

 
Đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá ở 
miền núi phía Bắc 

 
uyên Quang là mảnh đất mảnh đất giàu truyền 

thống cách mạng và là nơi khắc ghi sâu đậm hình 

ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều sự kiện 

lịch sử trọng đại của dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám 

và kháng chiến chống thực dân Pháp.  Để phát huy truyền 

thống mảnh đất giàu lịch sử, ngay sau Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện 

Chương trình hành động đưa Nghị quyết đi vào cuộc 

sống, tập trung trung thực hiện nhiều khâu đột phá, 

nhiệm vụ trọng tâm. 

 

Dấu ấn đầu tiên trong gần 3 năm qua, đó là Tuyên Quang 

đã huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hệ thống 

kết cấu hạ tầng, đặc biệt là chương trình bê tông hóa 

đường giao thông nông thôn với cơ chế Nhà nước hỗ trợ 

xi măng, ống cống, kinh phí vận chuyển, nhân dân tự hiến 

T 
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đất giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công, vật liệu, tổ 

chức thi công giám sát… Với sự đồng lòng của chính 

quyền và người dân đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang đã 

bê tông hóa được trên 3.000 km đường giao thông nông 

thôn 

 

Cùng với đó, Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết số 

03/201

6/NQ-

HDND, 

ngày 

13/7/2

016, 

của 

HĐND 

tỉnh 

Tuyên 

Quang  

quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông 

hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa 

thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và 

một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn.  

 

Theo đó, căn cứ vào điều kiện cụ thể, các xã, các thôn trên 

địa bàn tỉnh được hỗ trợ 100% cấu kiện bê tông thành 

mỏng đúc sẵn để kiên cố hóa kênh mương; hỗ trợ 100% 

xi măng, ống cống (nếu có) và chi phí vận chuyển… để bê 

tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất 

hàng hóa; hỗ trợ xây dựng bằng cấu kiện đúc sẵn gồm: 

toàn bộ cột bê tông, vì kèo thép, xà gồ thép, tôn lợp… để 

xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố hoặc liên 

thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên.  

Nghị quyết này đã nhận được sự đồng thuận và hưởng 

ứng nhiệt tình của người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn 

thành và đưa vào sử dụng 347 km kênh mương nội đồng, 

219 km đường giao thông nội đồng, 298 nhà văn hóa 

thôn, bản, tổ dân phố. 

 

Song song với đó, nhằm phát huy giá trị của vùng đất 

giàu truyền thống với gần 500 di tích lịch sử gắn với các 

địa danh tiêu biểu như: Lán Nà Nưa, Đình Tân Trào, Đình 

Hồng Thái, Cây Đa Tân Trào..., Tuyên Quang đã tập trung 

phát triển du lịch. Tỉnh xây dựng thương hiệu du lịch đặc 

trưng với những điểm đến, lễ hội như: Du lịch lịch sử văn 

hóa Tân Trào, Lễ hội Thành Tuyên, Lễ hội Động Tiên, Lễ 

hội Lồng tông… các địa phương, ngành chức năng làm tốt 

công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử - văn 

hóa, các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến ATK 

trên địa bàn để phát huy giá trị, khai thác phục vụ du lịch 

Tuyên Quang phấn đầu từ nay đến năm 2020, tốc độ tăng 

tổng sản phẩm bình quân đạt trên 8%/năm (tính theo giá 

so sánh năm 2010); giữ vững quốc phòng - an ninh, xây 

dựng tỉnh Tuyên Quang xứng đáng với truyền thống cách 
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mạng hào hùng của miền đất đã từng vinh dự là Thủ đô 

khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến… 

 
                                                                    Vũ Quang Đán 

                                                                         (Báo ảnh Dân tộc và Miền núi) 

 

 

 
Khu du lịch sinh thái đồi thông điểm du lịch hấp 
dẫn của đồng bào Mông 

 
ách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 3km, 

Khu du lịch sinh thái Đồi thông ở bản Thèn Pả, xã 

Tả Lèng, huyện Tam Đường (Lai Châu) được nhiều 

du khách biết đến bởi khí hậu mát mẻ, ôn hòa, cảnh 

sắc thiên nhiên yên tĩnh. 

 

Đặc biệt, vào mỗi dịp cuối tuần, nơi đây được nhiều gia 

đình và các bạn trẻ lựa chọn là điểm đến thư giãn và vui 

chơi chụp ảnh.  

 

Lối lên đồi thông được trang trí bởi hàng nghìn cây chong 

chóng đầy màu sắc, những điểm tạo hình cho các bạn trẻ 

chụp ảnh; những chiếc ghế gỗ mộc dọc lối đi cho du 

khách nghỉ ngơi, hay những chiếc lán nhỏ xinh dưới tán 

cây râm mát, vườn hoa... là những tạo hình được chính 

những người dân là đồng bào dân tộc Mông, bản Thèn Pả 

thực hiện 

Chia sẻ với chúng tôi về ý tưởng biến khu đồi thông 

thành điểm du lịch sinh thái này, ông Giàng A Giống, 

Trưởng bản Thèn Pả cho biết: "Bản thân mình và một số 

gia đình trong bản được đi tham quan, du lịch ở một số 

C 
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nơi trong và ngoài tỉnh như Sin Suối Hồ, Bản Hon, Sì Thâu 

Chải, Sa Pa (Lào Cai), Đà Lạt (Lâm Đồng)... Đi đến các nơi 

mình thấy ở bản mình cũng có cảnh đẹp, thậm chí còn 

đẹp hơn rất nhiều chỗ khác mà mình chưa biết khai thác 

lợi thế. Ở bản mình, bà con chủ yếu làm nông nghiệp, đời 

sống nhiều hộ còn khó khăn nên mình ấp ủ mong muốn 

có được một điểm du lịch, tạo nguồn thu cho bà con...". 

 

Nói là làm, Trưởng bản Giàng A Giống đã bàn bạc và vận 

động bà con tự góp tiền, góp công để xây dựng Khu du 

lịch sinh thái Đồi thông. Theo đó, mỗi hộ trong bản sẽ 

đóng góp 1 triệu đồng để mua nguyên vật liệu, sau đó tự 

bỏ công xây dựng và trang trí. “Khi Khu du lịch sinh thái 

Đồi thông đi vào hoạt động, bà con không những có thể 

mang ra bán những sản phẩm mà mình làm ra, mà còn 

được hưởng lợi nhuận từ việc bán vé tham quan khu du 

lịch. Quan trọng hơn nữa là bà con sẽ có ý thức hơn trong 

việc chăm sóc và bảo vệ rừng”, ông Giàng A Giống phấn 

khởi nói. 

 

Ông Giàng A Súa, một trong những người tiên phong 

cùng Trưởng bản đi vận động bà con chung sức xây dựng 

Khu du lịch sinh thái Đồi thông chia sẻ: "Lúc đầu huy 

động, bà còn cũng lo lắng sợ là không có khách, nhưng 

hiện giờ đã có nhiều khách đến mặc dù chưa hoàn thiện. 

Đặc biệt là thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì rất đông 

khách nên bà con trong bản rất vui". 

Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của 

Trưởng bản và sự chung tay ủng hộ của bà con dân bản, 

hy vọng khu du lịch do chính bàn tay của người dân Thèn 

Pả tạo dựng sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn, tạo 

thêm công ăn việc làm, giúp bà con xóa đói giảm nghèo 

và làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình. 

 
Bài và ảnh: Công Tuyên  

(TTXVN) 

 
  
 
 
 
 Nông dân xứ Mường học tiếng Anh làm homestay 
 

omestay Bảo Quyên ở xã Nà Phòn, huyện Mai 

Châu, tỉnh Hòa Bình nằm lọt thỏm trong xóm Nà 

Thia. Mấy ngôi nhà sàn được làm bài bản, sạch sẽ. 

Xung quanh nhà được vây quanh bởi hàng cây 

xanh và đủ các loại hoa khoe sắc. Ngày nào Bảo Quyên 

cũng có khách đến nghỉ lại và đặt gia đình nấu các món 

ăn của người Thái nơi đây. 

 

Du khách đến với bản được cùng ăn, cùng ở, cùng sinh 

hoạt như thành viên của gia đình, du lịch homestay mang 

đến cho du khách một góc nhìn gần gũi, thực tế hơn về 

cách sống, nền văn hóa của người dân địa phương. Hòa 

H 
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mình trong không gian và cuộc sống thường nhật, du 

khách có dịp khám phá, tìm hiểu những nét khác biệt 

trong văn hóa, ẩm thực, phong tục tập quán của cộng 

đồng cư dân bản địa. 

 

Tại xã Nà Phòn hiện đã có cả chục homestay như Bảo 

Quyên đã được hình thành. Nơi này trở thành địa điểm lý 

tưởng để du khách ghé thăm. Để đón khách tốt hơn, 

chính người dân nơi đây đã thay đổi nhận thức về môi 

trường và văn hóa đón khách. Mỗi gia đình trở thành 

khách sạn cộng đồng. Đây là điểm mới trong xây dựng 

nông thôn mới ở Nà Phòn. 

 

Theo thống kê của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh 

Hòa Bình, toàn tỉnh Hòa Bình có khoảng 150 hộ làm du 

lịch cộng đồng, trong đó, riêng huyện Mai Châu có 117 hộ 

ở 8 xã, thị trấn. Ngoài ra, ở các huyện, 4 vùng Mường Bi, 

Vang, Thàng, Động đều có hộ làm du lịch cộng đồng. 

 

Những 

năm gần 

đây, tỉnh 

đã quan 

tâm đến 

phát triển 

du lịch 

nói 

chung, du 

lịch cộng 

đồng nói 

riêng như từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức các 

lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch, hỗ trợ trang thiết bị cho 

các hộ làm homestay… 

Với điều kiện thiên nhiên ưu đãi, cảnh quan tự nhiên đẹp, 

trên địa bàn tỉnh có 6 dân tộc cùng chung sống còn lưu 

giữ những giá trị, bản sắc văn hóa của người Mường, 

Thái, Mông, Dao là những yếu tố tạo sự hấp dẫn, thu hút 

để phát triển du lịch cộng đồng. Đây cũng là lĩnh vực đã 

và đang tạo nhiều việc làm cho người dân nơi đây 
                                                                               
 
 

Xuân Tuấn 
                                                                                     (Báo Dân Việt) 


