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ăm 2018 có thể nói là một năm 
thắng lợi lớn của ngành Nông 
nghiệp & Phát triển nông thôn 

(NN&PTNT) trên tất cả các lĩnh vực. 
Đây cũng chính là lý do tại cuộc lấy 
phiếu tín nhiệm vừa qua, Bộ trưởng Bộ 
NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã 
nhận được sự tín nhiệm rất cao của 
các đại biểu Quốc hội. Nhân dịp đầu 
xuân mới, phóng viên Dân trí đã có 
cuộc trò chuyện với ông. 

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy 
sản đạt mức kỉ lục 
 
Trước hết, xin chúc mừng Bộ trưởng về 
những thành tựu của toàn ngành và cá 
nhân ông. Cảm giác của ông như thế 
nào khi biết kết quả cuộc lấy phiếu tín 
nhiệm tại Quốc hội vừa qua? 
 
Tất nhiên là tôi vui vì kết quả này là 
công sức của tập thể cán bộ, nhân viên 
toàn ngành, công sức của các vị lãnh 
đạo tiền nhiệm nhiều thế hệ cùng với 
sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, 
Chính phủ, Quốc hội; sự vào cuộc 
quyết liệt của các địa phương và các 
thành phần kinh tế, nhất là lực lượng 
doanh nghiệp, hợp tác xã và người 
nông dân trong thực hiện tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp. 
 

Được biết năm 2018, mặc dù áp lực 
cạnh tranh thị trường và sự giảm sút 
các mặt hàng cây công nghiệp trên 
toàn thế giới, song tổng sản lượng 
xuất khẩu của ta ở lĩnh vực này vẫn 
đạt mức kỷ lục…? 
 
Đúng là thị trường thế giới năm 2018 
có rất nhiều biến động, tiêu biểu là 
cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - 
Trung cùng với sự gia tăng bảo hộ 
thông qua các tiêu chuẩn về quản lý 
chất lượng và an toàn vệ sinh thực 
phẩm ở các thị trường nông sản lớn 
của Việt Nam như Mỹ, EU, Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc… Cùng với đó, là 
sự sụt giảm mạnh của giá cả các mặt 
hàng cây công nghiệp trên thị trường 
thế giới như tiêu, đường, cà phê… đã 
ảnh hưởng không nhỏ đến công tác 
xuất khẩu của ta. 

N 
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Tuy nhiên, vượt lên các khó khăn đó, 
kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt 
Nam vẫn vươn lên khá mạnh mẽ. Cụ 
thể, kim ngạch xuất khẩu nông lâm 
thủy sản trong 11 tháng đầu năm 2018 
đạt 36,3 tỷ USD, ước tính cả năm sẽ 
đạt mức 40 tỷ USD. Đây là con số kỷ 
lục của ngành nông nghiệp Việt Nam, 
khẳng định vị thế cường quốc về xuất 
khẩu nông sản trên thế giới. Hiện, Việt 
Nam đứng thứ 15 với  thị trường hơn 
180 quốc gia và vùng lãnh thổ. 
 
Theo ông thì điều gì đã giúp chúng ta 
đạt những thành tựu này? 
 
Theo tôi, có một số nguyên nhân như 
chúng ta không chỉ duy trì, củng cố 
được thị phần xuất khẩu mà còn mở 
rộng ra nhiều thị trường mới. Hiện, có 
5 thị trường xuất khẩu các mặt hàng 
nông lâm thủy sản chính của Việt Nam 
là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, ASEAN 
và Hàn Quốc đang duy trì với tỉ lệ thị 
phần rất cao. Tại các thị trường mới 
như Trung Đông, Châu Phi, Đông Âu… 
đều được lựa chọn phát triển bài bản, 

có tính bổ trợ cho các thị trường trọng 
điểm. 
 
Một nguyên nhân nữa là tuy có một số 
mặt hàng phải chịu áp lực giảm giá 
mạnh, song cũng có nhiều mặt hàng lại 
tăng mà điển hình là gạo, rau quả, cá 
tra, đồ gỗ và lâm sản. Tái cơ cấu nông 
nghiệp của chúng ta đang từng bước 
đạt được những kết quả rõ nét trong 
liên kết sản xuất các nhóm ngành 
hàng, nhất là các ngành hàng ta có thế 
mạnh. Riêng mặt hàng rau quả chỉ 11 
tháng năm 2018 ước đạt 3,5 tỷ USD, 
tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017. 
Các mặt hàng như gạo, cá tra đều tăng 
(gạo 2,9 tỷ, cá tra trên 2 tỷ USD)... 
 
Như trên ông nói về sự gia tăng bảo hộ 
thông qua các tiêu chuẩn về quản lý 
chất lượng và an toàn vệ sinh thực 
phẩm, vậy cụ thể như thế nào, thưa 
ông? 
 
Năm 2018, các thị trường xuất khẩu 
lớn của ta ngày càng đặt ra các tiêu 
chuẩn kỹ thuật khắt khe đối với nông 
sản nhập khẩu từ Việt Nam. Cụ thể, thị 

trường Trung Quốc không chỉ nâng cao 
tiêu chuẩn về chất lượng nông sản 
nhập khẩu, tăng cường quản lí và siết 
chặt thương mại biên giới. Thị trường 
EU vẫn giữ cảnh báo thẻ vàng đối với 
thủy sản đồng thời dự thảo các quy 
định mới về các chất sử dụng trên sản 
phẩm giống cây trồng. Thị trường Hoa 
Kỳ tiếp tục duy trì và gia tăng các biện 
pháp bảo hộ thông qua áp thuế chống 
bán phá giá đối với các mặt hàng thủy 
sản Việt Nam, tiếp tục thanh tra đối 
với cá da trơn theo Đạo luật Nông 
nghiệp (Farm Bill). Thị trường Nhật 
Bản và Hàn Quốc cũng thường xuyên 
rà soát, điều chỉnh các quy định về an 
toàn thực phẩm và gia tăng tần suất 
kiểm tra hàng nông thủy sản nhập 
khẩu, gây bất lợi đến tiến độ xuất khẩu 
của Việt Nam vào các thị trường này. 
 
Chương trình Nông thôn mới đã thực 
sự trở thành một phong trào rộng 
khắp 
 
Một trong những thành tựu rất quan 
trọng được nhiều đại biểu Quốc hội 
cũng như cử tri cả nước đánh giá cao 
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là Chương trình xây dựng nông thôn 
mới. Ông có thể cho biết về tiến trình 
thực hiện chương trình này? 
 
Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa X), Quyết 
định của Thủ tướng về Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2010 - 2020, sau hơn 08 
năm thực hiện, tính đến đầu tháng 
12/2018, cả nước có 3.787 xã (42,4%) 
được công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới; 61 đơn vị cấp huyện thuộc 31 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
được Thủ tướng công nhận đạt 
chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, 
Đồng Nai là địa phương đầu tiên của 
cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông 
thôn mới. 
 
Những con số hết sức ấn tượng cho 
thấy đây là một thành quả to lớn, một 
chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân đã 
thực sự trở thành một phong trào cách 
mạng mạnh mẽ, rộng khắp, được cả hệ 
thống chính trị và đông đảo nhân dân 
cả nước nhiệt tình hưởng ứng, tích cực 
tham gia. 

Theo ông, mục tiêu tiếp theo của 
chương trình này cần chú trọng quan 
tâm là gì? 
 
Nếu 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 01 năm so với mục tiêu Quốc 
hội đặt ra. Thực tế kết quả xây dựng 
nông thôn mới cho thấy, chúng ta 
không chỉ đạt được mục tiêu về số 
lượng, mà chất lượng các tiêu chí nông 
thôn mới cũng được nâng lên rất rõ 
rệt. 
 
Thực tế kết quả về số lượng rất quan 
trọng nhưng quan trọng hơn là chất 
lượng của nông thôn có được nâng lên 
hay không mới là điều quan trọng, 
thưa Bộ trưởng? 
 
Lên nhiều chứ. Nếu như ở giai đoạn 
2010-2015, hầu hết các xã tập trung 
vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ 
thống cơ sở hạ tầng thì sang giai đoạn 
2016-2020, chương trình xây dựng 
nông thôn mới chú trọng vào chiều 

sâu, với 04 trọng tâm cốt lõi, đó là 
phát triển sản xuất, nâng cao thu 
nhập; nâng cao chất lượng hoạt động 
văn hóa cơ sở; bảo vệ môi trường và 
xây dựng cảnh quan nông thôn; giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội. Đặc biệt, tương ứng với mỗi nội 
dung cốt lõi, Thủ tướng Chính phủ đều 
chỉ đạo xây dựng từng Đề án cụ thể để 
có cơ chế hỗ trợ riêng. 
 
Chính vì vậy, có thể khẳng định, ở hầu 
hết các xã, huyện đã được công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống vật 
chất và tinh thần của người dân đều 
được nâng lên nhiều. Đây chính là 
thước đo quan trọng nhất để khẳng 
định chất lượng, giá trị thực sự của kết 
quả xây dựng nông thôn mới. 
 
Vào cuộc quyết liệt, huy động mọi 
nguồn lực phòng chống thiên tai 
 
Năm 2018 mặc dù thiên tai không khốc 
liệt như năm 2017, nhưng vẫn là năm 
diễn ra bất thường. Là cơ quan chịu 
trách nhiệm chính về vấn đề này, Bộ đã 
có những biện pháp gì để ứng phó với 
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thiên tai, đặc biệt là khi Việt Nam là 
một trong số các quốc gia chịu nhiều 
ảnh hưởng nhất do biến đổi khí hậu? 
 
Do đã có dự báo về những diễn biến 
cực đoan, bất thường, xảy ra trên tất 
cả các vùng miền cả nước nên các biện 
pháp phòng, chống thiên tai được 
triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm.  
 
Tháng 3/2018, đích thân Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị 
toàn quốc về công tác phòng, chống 
thiên tai. Đến tháng 6/2018, Chính phủ 
lại tiếp tục ban hành Nghị quyết số 
76/NQ-CP đề ra các giải pháp toàn 
diện về công tác phòng chống thiên 
tai. Vì vậy, mỗi khi gặp thiên tai là toàn 
hệ thống chính trị từ lãnh đạo Chính 
phủ, Ban Chỉ đạo, các Bộ ngành và địa 
phương đều vào cuộc quyết liệt, huy 
động mọi nguồn lực theo phương 
châm 4 tại chỗ trong ứng phó nên đã 
góp phần giảm thiểu thiệt hại; nhanh 
chóng khắc phục hậu quả, không để 
người dân đói, phát sinh dịch bệnh,… 
 

Những nỗ lực trên đã mang lại hiệu 
quả cụ thể như thế nào, thưa Bộ 
trưởng? 
 
Tôi xin nêu vài con số để nhà báo tham 
khảo. Thiệt hại về người năm 2018 là 
218 người, giảm 43% so với năm 2017 
(386 người chết và mất tích). Giảm 
thiểu tối đa thiệt hại về vật chất (năm 
2018 mất gần 20.000 tỷ đồng, bằng 
33% so với năm 2017 - 60.000 tỷ 
đồng). Có thể nói, năm 2018 chúng ta 
đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi 
nhận trong công tác phòng chống 
thiên tai và phải tiếp tục nâng cao, 
phát huy để giảm thiểu thiệt hại và 
phát triển bền vững. 
 
Với những thành quả đã đạt được của 
năm 2018, Bộ trưởng có nghĩ rằng một 
số vấn đề đã đạt đến giới hạn và làm 
thế nào để vượt qua giới hạn đó? 
 
Tôi cho rằng giới hạn là do con người 
tạo nên và sứ mệnh của con người là 
từng bước vượt qua giới hạn đó. Tuy 
nhiên, càng lên cao thì càng cần nhiều 
nỗ lực. 

Vì vậy, năm 2019, toàn ngành chúng 
tôi xác định giữ vững và phát huy tất 
cả những thành quả đã đạt được mà 
muốn vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh cơ 
cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất 
lượng hàng nông sản và hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh; phấn đấu vượt mục 
tiêu tăng trưởng của năm ở mức cao 
nhất. Chương trình Phát triển nông 
thôn, một mặt hoàn thiện ở một số địa 
phương còn dang dở đồng thời nâng 
tiêu chí nông thôn mới lên mức cao 
hơn. Cùng với đó là việc phát triển kết 
cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và 
quản lý hiệu quả vốn đầu tư XDCB, bảo 
vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên 
thiên nhiên. Xây dựng, hoàn thiện thể 
chế, chính sách trong lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn. Chủ động ứng phó 
với biến đổi khí hậu nhằm giảm nhẹ 
thiên tai… 
 
Xin cảm ơn Bộ trưởng và chờ đợi ở 
ông cũng như ngành Nông nghiệp & 
Phát triển nông thôn những thành tựu 
mới trong năm 2019! 

Bùi Hoàng Tám 
(Báo Dân trí)
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ăm 2018, cả 2 chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới và 

giảm nghèo bền vững đã hoàn 
thành mục tiêu đề ra, một số chỉ 
tiêu hoàn thành vượt mức Quốc hội, 
Trung ương và Chính phủ giao, góp 
phần quan trọng vào kết quả hoàn 
thành 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội 
Quốc hội giao.  
 
Cụ thể, cả nước có 3.838 xã 
(43,02%) đạt chuẩn nông thôn mới, 
tăng 769 xã (8,62%) so với năm 
2017, trong đó 03 địa phương có 
100% số xã được công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới. Bình quân cả 
nước đạt 14,57 tiêu chí/xã (tăng 0,4 
tiêu chí so với cuối năm 2017). Còn 
10 xã dưới 5 tiêu chí, giảm 103 xã so 
với cuối năm 2017. Có 61 đơn vị cấp 
huyện thuộc 31 tỉnh/thành phố trực  

thuộc Trung ương đạt chuẩn nông 
thôn mới, tăng 18 huyện so với năm 
2017. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả 
nước giảm còn 5,35% (giảm 1,35% 
so với năm 2017). 
 
Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch 
về kết quả xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững giữa các vùng, 
miền còn khá lớn, tỷ lệ tái nghèo 
một số nơi còn cao, chênh lệch về 
tiếp cận các dịch vụ cơ bản giữa các 
vùng, nhóm dân cư chưa được thu 
hẹp, nhất là khu vực miền núi Tây 
Bắc, Tây Nguyên, Tây miền Trung. 
 
Mục tiêu năm 2019, với tinh thần là 
tạo ra sự đột phá trong xây dựng 
nông thôn mới và giảm nghèo bền 
vững, Phó Thủ tướng yêu cầu cần 
tập trung thực hiện tốt hơn năm 
2018 để đạt được các mục tiêu, 
phấn đấu cả nước có 50% số xã đạt 

chuẩn nông thôn mới và có xã đạt 
chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 
ít nhất 70 đơn vị cấp huyện được 
công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới; cả nước không còn xã dưới 05 
tiêu chí, mỗi tỉnh có ít nhất 01 đơn 
vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn 
mới, hoàn thành sớm mục tiêu kế 
hoạch 5 năm trong năm 2019 làm 
cơ sở xem xét công nhận một số 
tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới; các xã, huyện đã đạt 
chuẩn nông thôn mới sẽ tiếp tục 
nâng cao chất lượng các tiêu chí và 
phấn đấu thành xã, huyện nông 
thôn mới kiểu mẫu. 
 
Giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình 
quân 1-1,5%/năm, riêng các huyện 
nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ 
nghèo dân tộc thiểu số giảm 3-
4%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận 
đa chiều giai đoạn 2016-2020; cải 

N 
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thiện sinh kế và nâng cao chất lượng 
cuộc sống của người nghèo, bảo 
đảm thu nhập bình quân đầu người 
của hộ nghèo cả nước cuối năm 
2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối 
năm 2015 (riêng hộ nghèo ở các 
huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản 
đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc 
thiểu số tăng gấp 2 lần); giải quyết 
dứt điểm hộ nghèo là hộ người có 
công. 
 
Đồng thời tăng cường nguồn lực và 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tín 
dụng chính sách xã hội góp phần 
thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia. Tập trung đầu tư cho các 
địa phương thuộc vùng đặc biệt khó  
 
 
 
 
 
 
 

khăn, vùng nhiều đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi; khắc phục yếu 
kém về phân bổ nguồn lực cho các 
vùng nghèo, kinh phí duy tu công 
trình, tái nghèo, trục lợi chính sách. 
Phó Thủ tướng giao Ủy ban Dân tộc 
chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan 
liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề 
án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế 
- xã hội vùng dân tộc thiểu số và 
miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, 
báo cáo Chính phủ. 
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, 
cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện 
việc rà soát, tích hợp chính sách,  
 
 
 
 
 
 
 
 

trong đó tập trung vào các nhóm 
chính sách về hỗ trợ sản xuất, tiếp 
cận các dịch vụ cơ bản (giáo dục, y 
tế, nước sạch), phát triển hạ tầng 
vùng khó khăn. 
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối 
hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội chỉ đạo các 
địa phương đẩy nhanh việc thực 
hiện Điều 4 Nghị định số 
120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 
của Chính phủ quy định về cơ chế 
đặc thù trong quản lý đầu tư xây 
dựng đối với một số dự án thuộc các 
chương trình mục tiêu quốc gia giai 
đoạn 2016-2020. 

Minh Hiển 
(Chinhphu.vn) 
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Nghi Xuà n dộ n lư c, phà n đà u trở  thà nh huyệ  n nộ ng thộ n mở i 
kiệ u mà u tộà n quộ c 

au nhiều năm phấn đấu không 
ngừng nghỉ, năm 2018, huyện 
Nghi Xuân trở thành huyện 

nông thôn mới đầu tiên của Hà Tĩnh. 
Từ nền móng đạt được, huyện Nghi 
Xuân đặt mục tiêu phấn đấu cao 
hơn: trở thành huyện nông thôn 
mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa 
trên toàn quốc, đồng thời sớm hoàn 
thành các tiêu chí đô thị loại 4 và 
trung tâm kinh tế, văn hóa phía Bắc 
tỉnh Hà Tĩnh. 
 
Theo đó, huyện Nghi Xuân đặt mục 
tiêu trước mắt (2019- 2020): 17 xã 
triển khai xây dựng xã nông thôn 
mới nâng cao và kiểu mẫu, trong đó 
có 6 - 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao và 3 xã đạt nông thôn mới 
kiểu mẫu. 

 

Giai đoạn 2021 – 2025, huyện Nghi 
Xuân sẽ dốc toàn lực để hoàn thành 
mục tiêu huyện nông thôn mới kiểu 
mẫu điển hình về văn hóa và trung 
tâm kinh tế văn hóa phía Bắc Hà 
Tĩnh. 
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, 
huyện Nghi Xuân phát động phong 
trào thi đua đồng thời yêu cầu các 
cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận 
Tổ quốc, các đoàn thể, nhân dân 

toàn huyện thực hiện tốt các nội 
dung sau: 
 
Quán triệt tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cho cán bộ đảng viên 
nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu xây 
dựng huyện nông thôn mới kiểu 
mẫu điển hình về văn hóa; phấn đấu 
nâng cao chất lượng các tiêu chí đã 
đạt được trong những năm qua, 
đồng thời nhân rộng các mô hình 
sản xuất kinh doanh có hiệu quả; 
nhân rộng các mô hình người tốt, 
cách làm hay… 

 
Hoài Nam  

(Báo Hà Tĩnh online)

S 
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 Khởi sắc trong xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu ở Nam Đàn 

am Đàn vinh dự được Phó 
Thủ tướng Chính phủ ban 
hành 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”. Trên cơ 
sở đó, Nam Đàn lại tiếp tục triển 
khai phong trào thi đua củng cố, 
nâng cao chất lượng các tiêu chí 
NTM, góp phần xây dựng quê Bác 
ngày càng khởi sắc và tươi sáng 
hơn. 
 
Tại xã Nam Anh, ngoài việc xây dựng 
bồn hoa cây cảnh, chỉnh trang 
khuôn viên công sở, trạm y tế, các 
trường học, khu văn hóa thể thao, 
xã còn xây dựng các cụm cột cờ và 
trồng cây, trồng hoa tôn thêm vẻ 
đẹp cho thôn xóm. 

Chia sẻ về cách làm của địa phương, 
ông Hồ Viết Hoàng - Bí thư Đảng ủy 
xã Nam Anh, huyện Nam Đàn cho 
biết: Về lĩnh vực xây dựng Nông 
thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là xây 
dựng đề án xây dựng xóm sáng - 
xanh - sạch - đẹp, Đảng bộ, chính 
quyền xã Nam Anh đã tập trung chỉ 
đạo và lấy đơn vị làm điểm để nhân 
ra diện rộng. Hiện tại, 9/9 xóm đã 
tập trung đi vào xây dựng mô hình 
này, đặc biệt nổi lên có 3 đơn vị xóm 
5, 6, 8, 95% hộ gia đình và các tuyến 
đường trong xóm đã đổ lề, xây dựng 
bồn hoa, cây cảnh, xanh - sạch -
 đẹp.  
 
Phong trào xây dựng Nông thôn mới 
kiểu mẫu theo hướng phát triển văn 
hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 -
2025 thực sự đã lan tỏa khắp các xã, 
thị trấn ở Nam Đàn. Gắn với thực 

hiện kế hoạch chỉnh trang khối, xóm 
sáng - xanh - sạch - đẹp của UBND 
huyện Nam Đàn và cuộc thi mẫu “ 
Xã nông thôn mới đẹp năm 2018” 
do UBND tỉnh Nghệ An phát động, 
hầu hết các xã, thị trấn đều triển 
khai nhiều việc làm cụ thể, thiết 
thực. Trong năm, toàn huyện Nam 
Đàn đã làm được 399km điện 
đường, 126km đường hoa, 102 cụm 
cột cờ cổ động . 
 
Ông Vương Hoàng Đồng – Người 
dân xóm Trù 1, xã Kim Liên, huyện 
Nam Đàn chia sẻ: Tôi thấy quê 

N 
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hương Kim Liên đã có nhiều đổi mới. 
Điện đường, trường trạm được đầu 
tư đồng bộ, nhất là đường giao 
thông đã được bê tông hóa và trồng 
hoa, cây cảnh, tô thêm vẻ đẹp cho 
quê hương, khởi sắc miền quê nông 
thôn. 
 
Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Sỹ 
Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện 
Nam Đàn cho biết thêm: Đi đôi với 
thực hiện xây dựng Nông thôn mới 
kiểu mẫu, huyện đã tập trung cao 

cho nhiệm vụ xây dựng xóm sáng -
 xanh - sạch - đẹp. Sau một thời gian 
phát động phong trào đã lan tỏa, 
một số xã dã vào cuộc quyết liệt, các 
tổ tự quản tích cực tham gia đóng 
góp tiền của, ngày công để xây dựng 
các đường hoa, xây dựng hệ thống 
thoát nước, cảnh quan môi trường 
nông thôn tại các nhà văn hóa xóm 
ngày càng đẹp, cảnh quan môi 
trường nông thôn rất đẹp. 
 

Tuy lộ trình xây dựng huyện đạt 
Nông thôn mới kiểu mẫu từ nay đến 
năm 2025 là cả một quá trình còn 
nhiều gian nan thử thách, đòi hỏi 
phải huy động sức mạnh tổng hợp. 
Tuy nhiên, những kết quả ban đầu 
đã góp phần xây dựng Nông thôn 
mới của Nam Đàn ngày càng khởi 
sắc, kinh tế nông nghiệp phát triển 
bền vững./. 
 
Kim Dung - Danh Thiết 
Đài PT-TH Nghệ An 
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Mộ i ngưở i dà n phà i là  chu  thệ , mộ i già đì nh phà i đi đà u trộng 
xà y dư ng nộ ng thộ n mở i 

hó Bí thư Thường trực Thành 
ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh 
Hằng đề nghị tiếp tục tập 

trung công tác tuyên truyền để 
người dân hiểu rõ xây dựng nông 
thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, 
là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi 
người dân nông thôn, là nhiệm vụ 
của cả hệ thống chính trị, trong đó 
mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi 
gia đình phải đi đầu trong xây dựng 
nông thôn mới… 

 

Về xây dựng nông thôn mới, toàn 
huyện đã có 20/26 xã đạt chuẩn; 1 
xã đạt 18 tiêu chí; 5 xã còn lại đạt và 
cơ bản đạt 14-16 tiêu chí. Huyện đã 
chủ động tích cực chỉ đạo chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế trong nông 
nghiệp, xây dựng, ban hành các cơ 
chế hỗ trợ phát triển kinh tế trong 
sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi, theo vùng sản xuất 
tập trung.  
 
Đến nay, huyện đã chuyển đổi 
2.430ha, nhiều mô hình mới được 
nhân dân áp dụng đem lại hiệu quả 
kinh tế cao như mô hình trồng măng 
tây xanh, rau trái vụ; mô hình rau 
cần an toàn, dưa leo, bí xanh an 
toàn, bưởi Diễn, cam Canh... Giá trị 
sản xuất/ha canh tác đạt từ 200 - 
230 triệu đồng, có mô hình đạt 400 - 

500 triệu đồng/ha. Tổng kinh phí 
huy động vốn thực hiện Chương 
trình xây dựng nông thôn mới từ 
năm 2016 đến hết năm 2018 là trên 
1.310 tỷ đồng... 
 
Đồng thời tập trung nguồn lực để 
hoàn thành 6 xã còn lại trong năm 
2019. Tập trung nguồn lực cho đầu 
tư, phát triển kết cấu hạ tầng, nhất 
là giao thông, trường học để duy trì, 
nâng cao chất lượng công tác y tế 
giáo dục; nâng cao chất lượng xây 
dựng làng văn hóa, gia đình văn 
hóa… 

Trung Anh 
(Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam)  

 
 
 

P 
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Giá trị mới trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh 
 

ằm trên dải đất miền Trung, 
Hà Tĩnh luôn phải gồng mình 
chống đỡ nắng hạn gay gắt, 

bão lũ. Song, vượt lên tất cả, họ đã 
biến miền quê nghèo thành miền 
quê trù phú, yên bình, tạo nên nhiều 
giá trị mới. Sau nhiều năm kiên trì 
kiến tạo, Hà Tĩnh đã khởi sắc với 
nhiều kết quả nổi bật. Mạng lưới 
giao thông được mở rộng, bê tông 
hóa. Điện thắp sáng làng quê phủ 
kín cả những con đường nhỏ trong 
ngõ xóm. ANTT đảm bảo, thôn xóm 
yên bình; cảnh quan, vệ sinh môi 
trường sạch, đẹp. Tình làng - nghĩa 
xóm gắn bó keo sơn; các giá trị văn 
hóa truyền thống được khôi phục và 
phát huy. Đời sống vật chất, tinh 
thần của người dân được nâng lên 
một tầm cao mới. Những miền quê 

lam lũ này đã trở thành “miền quê 
đáng sống”, để rồi ai đi xa cũng 
muốn về, du khách một lần dừng 
chân sẽ nhớ mãi… Đặc biệt, tiêu chí 
20 - khu dân cư kiểu mẫu, vườn 
mẫu, cách làm sáng tạo của Hà Tĩnh 
đã thực sự tạo ra được những miền 
quê trù phú - thanh bình, thực sự 
đáng sống, tạo sự hài lòng cao trong 
mỗi người dân. Cuộc thi khu dân cư 
kiểu mẫu, vườn mẫu đã trở thành 
phong trào, lan tỏa rộng khắp, đi 
vào chiều sâu, mang lại hiệu quả cao 
hơn về KT-XH - môi trường, góp 
phần nâng cao chất lượng và đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng NTM. 
Những khu vườn mẫu giờ đã được 
quy hoạch đồng bộ, theo bộ tiêu chí, 
ứng dụng khoa học công nghệ cao 
vào sản xuất theo hướng nông 

nghiệp hữu cơ, hàng hóa an toàn, 
các mô hình trồng rau, củ trên đất 
thịt, đất cát bạc màu, xanh mướt. 
NTM Hà Tĩnh đã đem đến cho người 
dân một luồng không khí mới, tạo 
chuyển biến lớn, thu nhập cao cho 
từng hộ gia đình, nhiều mô hình 
kinh tế doanh thu hàng trăm triệu 
đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Trải 
nghiệm NTM Hà Tĩnh, đó là sự kết 
hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa, du 
lịch và kinh tế tại chính các làng quê, 
để rồi khắp mỗi ngõ xóm hôm nay 
đã nhiều hơn những ánh mắt, nụ 
cười, thêm những màu xanh của sự 
trù phú, an lành, tạo nên giá trị mới 
trong những miền quê NTM. 

 

Thanh Hoài 
 (Báo Hà Tĩnh điện tử) 

N 
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Cà n Thở: Phà n đà u 100% xà  đà t chuà n NTM trộng nà m 2019 
 

hành phố Cần Thơ đề ra mục 
tiêu trong năm 2019 sẽ công 
nhận thêm 3 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới (NTM), đưa tổng số 
xã đạt chuẩn NTM lên 36/36 xã, đạt 
100% kế hoạch, trước một năm so 
với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP 
đề ra. 
 
Để hoàn thành kế hoạch đề ra, TP sẽ 
đẩy nhanh thực hiện các dự án, 
chương trình hỗ trợ phát triển nông 
nghiệp, nông thôn, nhất là dồn sức 
thực hiện lồng ghép các chương 

trình, mục tiêu, dự án phát triển 
kinh tế-xã hội để đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở khu 
vực nông thôn như: Giao thông, 
giáo dục, y tế, văn hóa... kết hợp với 
việc nâng chất các xã đã đạt chuẩn 
NTM trước đây. 
 
Để có được kết quả trên, TP đã đầu 
tư ngân sách 1.462 tỷ đồng xây 
dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội 
cho các địa phương; người dân cũng 
đóng góp 26,8 tỷ đồng cùng với 
chính quyền xây dựng NTM.  

 
Ông Phan Trung Hiếu, Chủ tịch 
UBND xã Thới Hưng cho hay, từ khi 
trở thành xã NTM, xã đã thành lập 
thêm 3 hợp tác xã để hợp đồng bao 
tiêu sản phẩm và tạo đầu ra cho 
nông sản của bà con; đồng thời liên 
hệ với các đơn vị liên quan để 
chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật nhằm định hướng cho người 
dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi 
phù hợp, nâng cao lợi nhuận... 

BT  
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 

  
 

T 
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Bắc Mê "sáng" hơn từ Nông thôn mới 
 

ước vào thực hiện nhiệm vụ 
phát triển KT-XH, đặc biệt là 
XDNTM năm 2018, Đảng bộ, 

chính quyền và nhân dân huyện Bắc 
Mê còn gặp nhiều khó khăn như 
xuất phát điểm của nền kinh tế 
thấp; nguồn lực đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng KT-XH còn hạn chế, một 
số hạng mục công trình thiếu vốn 
làm chậm tiến độ…  
 
Đứng trước thực trạng trên, Đảng 
bộ huyện đã chủ động, kịp thời nắm 
bắt, vận dụng sáng tạo các chủ 
trương, quan điểm của Đảng, Nhà 
nước, đề ra chủ trương, nhiệm vụ 
và giải pháp thiết thực, sát tình hình 
thực tế; tập trung chỉ đạo MTTQ và 
các tổ chức chính trị xã hội xây dựng 
kế hoạch, chọn từng công việc cụ 
thể để tổ chức ra quân hoàn thành 
các tiêu chí XDNTM. Năm 2018 xác 

định tập trung tại 2 xã Yên Phong và 
Yên Định. 
 
Đến nay, những việc của người dân 
như: Chỉnh trang nhà cửa, làm hàng 
rào cây xanh, nhà vệ sinh, nhà tắm, 
bể nước nhận được sự hưởng ứng, 
sôi nổi. Kết quả, toàn huyện tổ chức 
được 120 cuộc ra quân XDNTM, với 
9 nghìn lượt người tham gia; nhân 
dân hiến gần 7 nghìn m2 đất làm 
đường giao thông nông thôn, đóng 
góp trên 3.700 ngày công làm 
đường; mở mới được 650 m đường; 
nâng cấp, tu sửa 3.700 m đường 
giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, 
các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền 
mặt, hỗ trợ ti vi, làm nhà vệ sinh, 
nhà tắm cho các hộ nghèo xã Yên 
Định, xã Yên Phong được trên 670 
triệu đồng; nhân dân đóng góp tiền 
làm đường bê -  tông được 32 triệu  

đồng; doanh nghiệp hỗ trợ 35 tấn xi 
- măng, tương đương hơn 50 triệu 
đồng… 
 
Với phương châm “dân biết, dân 
bàn, dân đóng góp, dân làm, dân 
quản lý và dân hưởng lợi”, Chương 
trình XDNTM đã giải quyết được 
đúng, trúng nguyện vọng và nhận 
được sự hưởng ứng nhiệt tình của 
người dân, nhiều hộ tích cực tham 
gia đóng góp công sức, tiền của, 
hiến đất làm các công trình hạ tầng 
kỹ thuật. 
 
Điều đáng ghi nhận trong quá trình 
XDNTM năm 2018 là sự đồng thuận 
cao giữa chính quyền và nhân dân. 
Huyện đã ban hành cơ chế, chính 
sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; 
đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn; hỗ trợ giảm nghèo nhanh và 

B 
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bền vững; đồng thời, thực hiện tốt 
xã hội hóa xây dựng kết cấu hạ tầng 
nông thôn, quan tâm chỉ đạo thực 
hiện tốt công tác văn hóa - xã hội… 
Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần 
của người dân được cải thiện, thu 
nhập bình quân đầu người ở nông 

thôn ngày một tăng; tỷ lệ hộ nghèo 
giảm còn 32%. Đến nay, Bắc Mê có 3 
xã đạt 19/19 tiêu chí NTM gồm 
Minh Ngọc, Yên Định và Yên Phong; 
các xã còn lại đạt từ 7 - 11 tiêu chí. 
 

Khi những cánh én chao liệng trên 
bầu trời báo hiệu Xuân về cũng là 
lúc người dân Bắc Mê đón thêm 
niềm vui trong XDNTM khi các xã hội 
tụ đủ  tiêu chí được công nhận đạt 
chuẩn NTM. 

Bùi Văn Tuân 
(Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê) 

 
Kộn Tum: Phà t độ  ng rà quà n xà y dư ng nộ ng thộ n mở i 

 

áng 12.2 (mùng 8 tháng 
Giêng), đồng loạt 86 xã trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum tổ chức 

Lễ phát động ra quân xây dựng nông 
thôn mới năm 2019 trong sự hào 
hứng, phấn khởi của đông đảo các 
tầng lớp nhân dân. 
 
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm hộ 
dân của 13 thôn làng trên địa bàn xã 
Đắk Pét, cùng với lực lượng Dân 

quân tự vệ, Ban Chỉ huy quân sự 
huyện đã tụ tập về thôn Peng Siel để 
dự Lễ phát động ra quân xây dựng 
nông thôn mới năm 2019. Anh A 
Phổ, thôn trưởng thôn Peng Siel cho 
biết: Từ khi có chương trình xây 

dựng Nông thôn mới, bà con nhân 
dân chúng tôi rất là phấn khởi, ai 
cũng tham gia ngày công, sẵn sàng 
hiến đất để cùng với Nhà nước làm 
đường bê tông nông thôn, tu sửa 
kênh mương. Vì cái này phục vụ cho 
chính bà con nên ai cũng nhiệt tình 
tham gia.        

Ngọc Hòa 
(Báo Văn hóa điện tử) 

S 
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Lộc Ninh đổi thay từ xây dựng nông thôn mới 
 

au hơn 8 năm thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc 
gia về xây dựng nông thôn mới 

(NTM), huyện Lộc Ninh đã chuyển 
mình cả về chất và lượng. Những 
con đường gập ghềnh, nắng bụi, 
mưa lầy được bê tông hóa khang 
trang, sạch sẽ, thuận tiện đi lại. 
Nhiều hộ hoàn cảnh khó khăn được 
hỗ trợ thoát nghèo, vươn lên làm 
giàu. Trường, trạm xây dựng khang 
trang, đáp ứng nhu cầu học tập và 
chăm sóc sức khỏe của nhân dân... 
Đời sống vật chất, tinh thần của 
nhân dân được nâng lên, làm cho 
diện mạo nông thôn thêm khởi sắc. 
 
Toàn huyện hiện có 18 mô hình hợp 
tác xã sản xuất mang lại hiệu quả 
tích cực, góp phần nâng cao thu 
nhập của người dân. Từ chương 
trình xây dựng NTM, toàn huyện đã 

mở hàng trăm khóa đào tạo nghề, 
chuyển giao khoa học, kỹ thuật về 
trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao 
su, điều, trồng thâm canh và bảo 
quản hồ tiêu; nuôi và phòng trị bệnh 
cho heo, trâu, bò... với hàng chục 
ngàn lượt người tham gia. Trong 
năm 2018, huyện Lộc Ninh có trên 
3.400 lao động được tạo việc làm, 
đạt 86% kế hoạch. 

 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây 
dựng NTM, UBND tỉnh đã bảo lãnh 
mua xi măng trả chậm cho các xã 
xây dựng đường giao thông nông 

thôn theo cơ chế đặc thù. Năm 
2018, nhân dân trong huyện đã 
đóng góp trên 37 tỷ đồng xây dựng 
NTM. Sau 4 năm triển khai làm 
đường giao thông nông thôn theo 
cơ chế đặc thù, đã có trên 246km 
đường bê tông cùng nhiều tuyến 
đường, trục đường được cứng hóa. 
 
Có thể khẳng định, tuy thực hiện xây 
dựng NTM ở mỗi địa bàn có những 
khó khăn, xuất phát điểm khác nhau 
nhưng tất cả đều có điểm chung là 
sự đồng thuận cùng tinh thần vào 
cuộc quyết liệt của cả hệ thống 
chính trị và nhân dân; hướng đến 
mục tiêu phát triển nông nghiệp 
nông thôn bền vững và nâng cao đời 
sống người dân. 

Văn Hùng 
(Báo Bình Phước Online)
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Đích đến không còn xa 
 

au 8 năm thực hiện Chương 
trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới (NTM), đến nay bộ 

mặt nông thôn Trấn Yên có nhiều 
đổi mới. Đây là tiền đề quan trọng 
để đến năm 2020 có 100% số xã đạt 
chuẩn, Trấn Yên trở thành huyện 
NTM đầu tiên của tỉnh Yên Bái. 
 
Trong quý I năm 2019 dự kiến sẽ có 
thêm xã Quy Mông hoàn thành 
19/19 tiêu chí NTM. Với với xuất 
phát điểm thấp, chỉ đạt 5/19 tiêu 
chí, trong 8 năm qua xã Quy Mông 
đã phát huy tối đa vai trò chủ thể 
của người dân trong xây dựng NTM. 
Đặc biệt hơn, công cuộc xây dựng 
NTM đã thay đổi được tư duy của 
một bộ phận không nhỏ người dân 
trong phát triển kinh tế, từ đó ngày 
càng càng nhiều người dám nghĩ, 

dám làm, dám đổi mới. Xã đang có 5 
tổ hợp tác, gồm 2 tổ hợp trồng 
rừng, 1 tổ hợp trồng Măng tre Bát 
độ và 2 tổ hợp nuôi tằm. Nhờ đổi 
mới tư duy, đến nay Việt Thành là 
một trong những xã có thu nhập 
bình quân đầu người cao nhất 
huyện (hơn 35 triệu đồng/năm) và 
có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất, cả xã 
chỉ còn 12 hộ nghèo, chiếm 1,4%... 
Trong năm 2018, huyện Trấn Yên có 
thêm 5 xã đạt chuẩn NTM là Minh 
Tiến, Y Can, Minh Quán, Việt Cường, 
Cường Thịnh, đến nay toàn huyện 
có 15/21 xã đạt chuẩn NTM. Theo 
kế hoạch, trong năm 2019 và 2020, 
các xã còn lại gồm Hòa Cuông, Quy 
Mông, Lương Thịnh, Hồng Ca, Kiên 
Thành và Việt Hồng sẽ cơ bản hoàn 
thành 19/19 tiều chí. 

Trong phát triển kinh tế, huyện Trấn 
Yên chú trọng phát triển SX gắn với 
tái có cấu ngành nông nghiệp, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
thôn, huyện đã hình thành các vùng 
SX hàng hóa tập trung, quy mô lớn 
như: vùng chè chất lượng cao hơn 
900 ha, sản vùng trồng dâu nuôi tằm 
hơn 400 ha, vùng trồng cây ăn quả 
trên 700 ha, vùng trồng tre Bát Độ 
hơn 3.000 ha, quế hơn 15.000 ha. 
 
Ngoài ra, hình thành 21 HTX, thành 
lập 12 tổ hợp tác và 1 làng nghề chế 
biến, sản xuất sản phẩm nông, lâm 
sản…, từng bước làm thay đổi bộ 
mặt nông thôn, đáp ứng yêu cầu SX, 
góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong 
huyện chỉ còn 9,3%. 

Thanh Tiến 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
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Xà  Mài Phu : Phà t huy truyệ n thộ ng, vư ng và ng xà y dư ng nộ ng 
thộ n mở i 

ước sang thời kỳ đổi mới, 
Đảng bộ và nhân dân xã Mai 
Phụ tiếp tục phát huy truyền 

thống anh hùng xây dựng quê 
hương giàu mạnh. Đến nay, thu 
nhập bình quân đạt trên 28 triệu 
đồng/người/năm, kinh tế tăng 
trưởng bình quân đạt trên 
12,9%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch theo hướng giảm tỷ trọng 
ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng 
ngành TM-DV, vận tải: Tỷ trọng các 
ngành nông - ngư - diêm nghiệp 

chiếm 35%; tiểu thủ công nghiệp - 
vận tải chiếm 32%, TM-DV 33%. 
 
Thực hiện chủ trương xây dựng 
NTM, cấp ủy và chính quyền xã Mai 
Phụ đã biết nắm bắt thời cơ, tạo sự 
đồng thuận trong nhân dân. Đến 
nay, xã đã xây dựng, cứng hóa bằng 
bê tông, cán nhựa trên 50 km 
đường giao thông, tạo thuận lợi cho 
nhân dân đi lại. 7/7 thôn đều được 
công nhận danh hiệu văn hóa, 
96,7% gia đình đạt gia đình văn hóa. 
Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 
giai đoạn 2, trường mầm non đạt 
chuẩn quốc gia giai đoạn 1. Trạm y 
tế đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.  
 
Riêng năm 2018, toàn xã đã làm mới 
6 km đường giao thông nông thôn; 8 

km rãnh thoát nước; xây bồn và 
trồng hàng rào xanh gần 10 km; mở 
rộng nền đường đạt chuẩn gần 3 
km; trồng 1.750 cây bóng mát, 
3.450 cây ăn quả các loại; xóa 155 
vườn tạp; chỉnh trang 1.560 nhà ở; 
vận động người dân hiến trên 
10.000 m2 đất để mở rộng đường 
giao thông; xây mới 4 phòng học cao 
tầng tại trường mầm non, 2 nhà văn 
hóa thôn Mai Lâm và Đồng Sơn... 
 
Với tinh thần đồng thuận và quyết 
tâm cao, tạo nên sức mạnh tổng 
hợp giúp xã Mai Phụ đạt chuẩn xây 
dựng NTM năm 2018 theo kế hoạch 
đề ra. 

Mai Hoàng - Huy Tùng 
(Baohatinh.vn
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