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Bước chuyển vượt bậc của Chương trình xây dựng 

Nông thôn mới 

au hơn 8 năm thực hiện, tính đến tháng 12/2018, cả 
nước có 3.787 xã (chiếm 42,4%) được công nhận 
đạt chuẩn NTM; bình quân cả nước đạt 14,33 tiêu 

chí/xã; cả nước chỉ còn 21 xã dưới 5 tiêu chí (chiếm 
0,003%)... 

Năm 2018, tròn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-
NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, 
Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 và Quyết 
định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG Xây dựng 
Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020. 

 

Sau hơn 8 năm thực hiện, tính đến tháng 12/2018, cả 
nước có 3.787 xã (chiếm 42,4%) được công nhận đạt 
chuẩn NTM; bình quân cả nước đạt 14,33 tiêu chí/xã; cả 
nước chỉ còn 21 xã dưới 5 tiêu chí (chiếm 0,003%); 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 NTM. Đặc biệt, 
Đồng Nai là địa phương đầu tiên của cả nước có 100% số 
xã đạt chuẩn NTM. 

Nếu như năm 2010, cả nước chưa có xã nào đạt chuẩn 
NTM thì đến năm 2015, có 17,4% số xã, 15 huyện đạt 
chuẩn NTM; năm 2018 có 42,4% (với 3.787 xã), 61 
huyện đạt chuẩn NTM. Đây là những con số hết sức ấn 
tượng, là một thành quả to lớn, cho thấy xây dựng NTM 
là 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. Dự kiến đến cuối 
năm 2019, cả nước sẽ có khoảng 50% số xã đạt chuẩn 
NTM, tức sẽ hoàn thành sớm hơn 1 năm so với mục tiêu 
Quốc hội đặt ra. 

Kết quả xây dựng NTM cho thấy, không chỉ đạt được mục 
tiêu về số lượng, mà chất lượng các tiêu chí NTM cũng 
được nâng lên rất rõ rệt. 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, xây dựng NTM đã được các địa phương chú trọng 
chỉ đạo đi vào chiều sâu, với 4 trọng tâm cốt lõi là: Phát 

   S 
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triển SX, 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. Vì vậy, có thể khẳng 
định, ở hầu hết các xã, huyện đã được công nhận đạt 
chuẩn NTM, đời sống vật chất và tinh thần của người dân 
nông thôn 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 
NTM. 

Sau 10 năm xây dựng NTM, diện mạo nông thôn, đời 

sống nông dân đã có sự thay da đổi thịt rõ nét 

                                       
 Trang Minh  

(Báo Nông nghiệp VN) 

  
 

Đồng Nai hoàn thành xây dựng nông thôn mới 

ến thời điểm này, 133/133 xã của 11/11 huyện, thị 
của tỉnh Đồng Nai được công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới. 

 Địa phương cấp xã cuối cùng ở Đồng Nai được công 
nhận nông thôn mới là xã Thanh Sơn (huyện Định Quán). 
3 địa phương cấp huyện cuối cùng đạt chuẩn là Tân Phú 
và Định Quán và TP. Biên Hòa. 

Ban Chỉ đạo 
Nông 
nghiệp, 
nông dân, 
nông thôn 
và xây 
dựng nông 
thôn mới 
tỉnh Đồng 
Nai cho 
TTXVN 
biết, tỉnh  đang làm hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ 
xét, công nhận chuẩn nông thôn mới đối với 3 huyện, thị 
nêu trên. 

Tân Phú và Định Quán là 2 huyện miền núi của tỉnh, đời 
sống người dân nhiều khó khăn, giao thông kém phát 
triển. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, 
Nhà nước và nhân dân đã chung tay xây dựng cơ sở hạ 
tầng, tập trung phát triển giao thông nông thôn. 

Đ 
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Đến nay, tất cả đường liên ấp, liên xã tại 2 địa phương 
này đã được đổ nhựa, bê tông. Thu nhập bình quân đầu 
người của huyện Tân Phú đạt gần 51 triệu 
đồng/người/năm, tăng 3,5 lần so với năm 2011, con số 
này ở huyện Định Quán là trên 49 triệu đồng, tăng 1,8 lần 
so với năm 2011. 

Điểm nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở tất cả các 
huyện, thị trên địa bàn là cải thiện đời sống vật chất, tinh 
thần cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu 
người khu vực nông thôn ở Đồng Nai đạt gần 48 triệu 
đồng/người/năm, cao gấp 3,3 lần so với năm 2008. Số hộ 
nghèo giảm từ 6,22% xuống còn 0,31% theo chuẩn 
nghèo tỉnh (Đồng Nai áp dụng chuẩn nghèo cao hơn 
chuẩn chung của cả nước). 

Sau khi hoàn thành, chương trình xây dựng nông thôn 
mới ở tất cả các huyện, thị, Đồng Nai sẽ tập trung nguồn 
lực xây dựng chương trình nông thôn mới nâng cao; ban 
hành Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt huyện nông 
thôn mới kiểu mẫu của cả nước. 

 

 

                            (Cổng thông tin điện tử của Chính phủ) 

 

 
 
 

Một năm thành công trong xây dựng nông thôn mới 

ăm 2018 là một năm thành công của Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khi các 

chỉ tiêu về xã nông thôn mới và huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới đều vượt chỉ tiêu đề ra, tạo ra nền tảng để 

năm 2019 cả nước sẽ hoàn thành các chỉ tiêu của Chương 

trình trong cả giai đoạn 2016- 2020 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chọn Nam 
Định - một tỉnh nông nghiệp phía nam đồng bằng Sông 
Hồng để “xông đất”, thăm nông dân huyện Hải Hậu, 
huyện thứ 4 của cả nước đạt chuẩn huyện nông thôn mới 
vào năm 2015. 

“Cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của cấp 
ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong 
việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các địa phương 
trong cả nước, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm cần thực 
hiện kiên trì, thường xuyên, liên tục với 19 tiêu chí đã 
ban hành mà chủ thể thực hiện là người dân”, Thủ tướng 
nhấn mạnh nhưng yêu cầu thực hiện “không máy móc”. 

Trên thực tế, nhiều nơi trên cả nước, cả nhân dân và 
chính quyền đã chung tay, chung suy nghĩ xây dựng quê 
hương thành những vùng quê đáng sống. Ông Trần Báu 
Hà, Bí thư huyện uỷ Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết 
lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền trong huyện và từng xã 
phát huy trí tuệ tập thể và khơi dậy tinh thần của nhân 
dân trong đóng góp trí tuệ, vật chất và sử dụng hiệu quả 

N 
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nguồn lực đầu tư của Nhà nước đã góp phần thu hút 
mạnh mẽ sự đóng góp của đông đảo người con quê 
hương ở Nghi Xuân. 

Chính vì thế, huyện Nghi Xuân hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới với 100% số xã đạt chuẩn 19 tiêu 
chí và hoàn thành 100% số tiêu chí đối với một đơn vị 
cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

Nếu như Thủ tướng Chính phủ nói huyện Hải Hậu của 
Nam Định là “đường có điện có hoa, nhà có tên, sông 
không rác, cán bộ chuyên cần, nhân dân đồng thuận” thì 
các khu dân cư ở huyện Nghi Xuân - huyện nông thôn 
mới thứ 60 của cả nước, hay nhiều thôn, xã khác ở tỉnh 
Hà Tĩnh được người dân địa phương tự hào là các khu 
dân cư “không kín cổng cao tường”, bởi không có trộm 
cắp, không tường bao mà “tường” hoàn toàn là khóm cây 
được cắt tỉa gọn gàng. 

Theo số liệu từ Văn phòng điều phối Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Bộ NN&PTNT), 
các chỉ tiêu về số xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới 
hiện nay đều vượt mức đặt ra từ đầu năm, góp phần quan 
trọng để sang năm 2019, cả nước sẽ hoàn thành chỉ tiêu 
50% số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, sớm 
hơn 1 năm so với yêu cầu của Nghị quyết Quốc hội. 

Cụ thể, từ đầu năm, Ban chỉ đạo các Chương trình mục 
tiêu quốc gia đặt nhiệm vụ tới cuối năm 2018 cả nước sẽ 
có 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới thì tới nay đã có 
3.787 xã đạt chuẩn, chiếm 42,2% tổng số xã của cả nước, 

61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới so 
với chỉ tiêu 57 đơn vị. Bình quân cả nước đang đạt 14,33 
tiêu chí/xã và còn 21 xã dưới 5 tiêu chí (giảm tới 6 lần so 
với số lượng xã có dưới 5 tiêu chí vào năm 2016). 

Nông thôn cả nước đang hình thành dần những vùng quê 
đáng sống, khi người dân có ý thức xây dựng làng xã, bảo 
vệ môi trường và tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, 
gia trại, trang trại theo chuỗi, gắn với thị trường. Bên 
cạnh việc hướng tới nền sản xuất nông nghiệp hàng hoá 
lớn, các địa phương cũng tận dụng mọi tiềm năng, nguồn 
lực để gia tăng thu nhập cho người dân thông qua 
Chương trình mỗi xã một sảm phẩm OCOP. 

Vào giữa năm qua tại Bắc Giang, Ban chỉ đạo các Chương 
trình mục tiêu quốc gia và các địa phương trong cả nước 
đã thống nhất phát động triển khai mạnh mẽ Chương 
trình OCOP với các tiêu chí và thước đo đánh giá sản 
phẩm cụ thể tại các bản, làng, xã có lợi thế. Đơn giản chỉ 
là một nghề dệt thổ cẩm truyền thống, các thức uống- đồ 
ăn có tên tuổi..., nay được sản xuất theo quy trình minh 
bạch, được bảo đảm bởi chính quyền đã tạo ra hơn 1.000 
sản phẩm OCOP được công nhận trong số hàng nghìn sản 
phẩm đặc thù ở các vùng nông thôn của cả nước. Ngoài 
tăng thu nhập cho người dân, các sản phẩm này còn giúp 
người dân giữ nghề, giữ được bản sắc văn hoá vùng miền. 

Theo số liệu của Ban Kinh tế Trung ương, tính tới năm 
2017, thu nhập bình quân người dân ở khu vực nông 
thôn tăng 3,5 lần sau 10 năm lên mức 32 triệu 
đồng/người/năm (tới năm 2020 phải là 45 triệu 
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đồng/người theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ). 
Khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn thu 
hẹp từ 2,1 lần xuống còn 1,8 lần. Đến nay, cả nước có 
62,7% số xã đạt tiêu chí thu nhập, 59,3% số xã đạt chuẩn 
tiêu chí giảm hộ nghèo, 95% số xã đạt tiêu chí lao động 
có việc làm,  riêng tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất có 
72,2% số xã đạt. 

Cùng với Hội nghị toàn quốc về OCOP, năm 2018 cũng 
diễn ra 3 hội nghị toàn quốc liên quan tới thúc đẩy ứng 
dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, phát triển du 
lịch ở nông thôn đã góp phần thống nhất nhận thức, tập 
trung các giải pháp đặc thù để xây dựng nông thôn mới 
phát triển về chất trong giai đoạn tới. 

Mặc dù vậy, cả nước vẫn còn hơn 2.100 xã đặc biệt khó 
khăn ở miền núi cao, hải đảo, bãi ngang ven biển vốn có 
cơ sở hạ tầng hạn chế, phức tạp, suất đầu tư lớn trong bối 
cảnh ngân sách nhà nước còn khó khăn, trở thành những 
thách thức đối với xây dựng nông thôn mới. Phó Thủ 
tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Chương 
trình các mục tiêu quốc gia đã từng nói: “Đây là thách 
thức của giai đoạn tới cần phải tập trung thực hiện bằng 
các cách làm sáng tạo, hiệu quả để bù đắp lại những đóng 
góp, hy sinh của bà con ở những vùng căn cứ địa cách 
mạng hay ở nơi phên dậu của Tổ quốc”. 

Từ thực tiễn triển khai thời gian qua ở các địa bàn khó 
khăn, tại Hội nghị toàn quốc về xây dựng nông thôn mới 
ở các thôn, bản khó khăn vào tháng 7/2018 tại Điện Biên, 
Chính phủ, các bộ, địa phương đã thống nhất cách triển 

khai xây dựng nông thôn mới từ cấp thôn, bản để sử 
dụng hiệu quả nguồn đầu tư của nhà nước vào cơ sở hạ 
tầng, tiến dần tới xây dựng ở quy mô xã nông thôn mới. 

Gắn với xây dựng Nông thôn mới, Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo tiếp tục đạt những kết quả quan 
trọng. Tỉ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 58% (năm 
1993) xuống còn 6,7% (năm 2017), tính theo chuẩn 
nghèo mới áp dụng từ năm 2016. 

Chánh văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững, tình trạng tái nghèo được kiềm 
chế và có xu hướng giảm tích cực, tỉ lệ tái nghèo trung 
bình cả nước giảm từ 0,13% năm 2016 xuống 0,1% vào 
năm 2017. Đặc biệt, có 10 tỉnh, thành phố (trong đó có 
Hà Nội) duy trì được tình trạng không tái nghèo. 

Tuy nhiên, diễn biến thiên tai trong nhiều năm qua cũng 
là một nhân tố gây tác động tiêu cực tới hiệu quả của hai 
Chương trình và sự nỗ lực của người dân, chính quyền. 
Đơn cử mới đây vào tháng 6,7/2018, mưa lũ ở Lai Châu 
đã huỷ hoại cơ sở hạ tầng của 2 xã, khiến các xã này 
không thể về đích nông thôn mới. Trường hợp này cũng 
diễn ra tại nhiều xã ở Thanh Hoá, Nghệ An... những năm 
qua. 

Theo ông Ngô Trường Thi, Chánh Văn phòng điều phối 
Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo (Bộ 
LĐTB&XH), thiên tai cùng với công tác quản lý hộ nghèo 
chưa chặt chẽ cũng làm cho tỷ lệ hộ tái nghèo tăng lên. 
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Do đó, xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền 
vững cần được Chính phủ, các địa phương tiếp tục quan 
tâm thực hiện hơn nữa bằng các cách làm bài bản, các 
giải pháp tổng hợp từ quy hoạch, năng lực thực thi của 
cán bộ, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và bố trí nguồn 
lực hiệu quả, hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại 
hội Đảng XII và Nghị quyết của Quốc hội đặt ra. 

 

 

                                                                        Thành Chung  

                                                              Báo điện tử Chính phủ 

 

 

 

 

Quảng Nam ráo riết triển khai chương trình OCOP 

au khi khi được phê duyệt đề án, các cấp, ngành của 
tỉnh Quảng Nam đã tập trung mọi nỗ lực để triển 
khai đồng bộ nhiều khâu và giải pháp quan trọng 

nhằm đưa chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) đi 
vào đời sống và triển khai hiệu quả. 

Ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NNPTNT cho hay, tháng 
5.2018, UBND tỉnh đã chính thức phê duyệt đề án 
chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Sau 

đó, UBND tỉnh tiếp tục phê duyệt phương án thí điểm 
triển khai thực hiện đề án tại quyết định số 2290 (ngày 
31.7.2018). 

Ngày 20.9.2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2834 
quy định cụ thể nội dung, mức chi hỗ trợ chương trình 
OCOP trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2020. 
Ông Muộn nói: “Với sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt 
của các cấp chính quyền và các ngành liên quan, Quảng 
Nam trở thành một trong số các tỉnh phê duyệt, triển 

khai sớm chương trình OCOP”. 

Cũng theo ông Lê Muộn, từ nguồn kinh phí của chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 
2018, UBND tỉnh đã phân bổ cho các địa phương và 
ngành liên quan hơn 10 tỷ đồng để tổ chức thực hiện một 
số nội dung quan trọng của chương trình OCOP. 

S 

https://photo-1-baomoi.zadn.vn/w1000_r1/2018_12_19_149_29047404/9309f9cda18c48d2119d.jpg
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“Trong năm nay, các địa phương của tỉnh đã đăng ký xây 
dựng 35 sản phẩm OCOP. Theo dự kiến, cuối tháng 
12.2018 sẽ tổ chức thi phân hạng và phấn đấu có ít nhất 
20 sản phẩm đạt 3 sao để tham gia hội chợ Xuân năm 
2019” - ông Muộn cho hay. 

Thời gian qua, ngoài việc tổ chức hội nghị trực tuyến 
triển khai chương trình OCOP, Sở NNPTNT Quảng Nam 
còn mở 2 lớp tập huấn các nội dung của chương trình với 
hơn 200 lượt người tham dự, chủ yếu là cán bộ chuyên 
trách cấp huyện, xã và chủ thể sản xuất những sản phẩm 
tham gia OCOP. 

Ông Mai Đình Lợi – Chi cục trưởng Chi cục PTNT tỉnh 
Quảng Nam cho hay, từ tháng 5.2018 đến nay, các cơ 
quan thông tin đại chúng của địa phương và trung ương 
cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền về chương 
trình OCOP của Quảng Nam để cán bộ, nhân dân và các 
chủ thể sản xuất tích cực tham gia thực hiện. 

 

 

 

                                     Đại Nghĩa - Hồng Phong 

                                                        (Báo Dân Việt) 

 

 

Thành công từ những mô hình 

hông chỉ thành công với mô hình trồng rau an toàn, 
xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) còn làm 
khá tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần giữ 

vững và phát huy giá trị của tất cả 19/19 tiêu chí NTM 
vừa đạt được. 

Nhìn đồng rau xanh mướt, những luống rau đều tăm tắp, 
hẳn ai cũng vui mừng về hiệu quả của mô hình SX rau an 
toàn nơi đây. Được biết, xã Cam Thủy đã dành 4,5ha để 
triển khai mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn 
VietGap từ vài năm trước, hiện đang rất thành công. 

Chủ tịch UBND xã Cam Thủy Nguyễn Bá Trọng cho biết, 
việc tạo quỹ đất và hình thành tổ hợp tác SX rau sạch ở 
thôn Hòa Luật Nam trồng rau tập trung không chỉ mang 
lại hiệu quả trong việc sử dụng đất, mang tới nguồn thu 
ổn định mà còn tạo ý thức tốt để bà con tích cực chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn SX rau an toàn. 

Từ khi vùng rau Hòa Luật Nam được nhiều người biết 
tới, việc tiêu thụ rau  khá thuận lợi, rau Hòa Luật Nam đã 
được đưa về TP Đồng Hới, vào các siêu thị, bếp ăn tập 
thể, chiếm được tình cảm của người tiêu dùng trong 
huyện… Nhờ mô hình này, nhiều nông dân có việc làm ổn 
định, thu nhập không ngừng tăng; bên cạnh đó, bà con 
tiếp tục mở rộng thêm diện tích trồng rau nhằm đáp ứng 
nhu cầu thị trường. 

K 
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Cách đây 7 năm, khi mới triển khai Chương trình MTQG 
xây dựng NTM, Cam Thủy mới đạt 6 tiêu chí; các tiêu chí 
khó, cần tới nguồn kinh phí lớn thì cơ bản vẫn bằng 0 ở 
thời điểm rà soát. Tuy nhiên, với sự cố gắng của cả hệ 
thống chính trị cùng toàn thể nhân dân, Cam Thủy đã 
từng bước vươn lên. Đến hết năm 2017, xã đã đạt 19/19 
tiêu chí và đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công 
nhận xã đạt chuẩn NTM 

Nhờ vào thành công từ mô hình trồng rau an toàn mà xã 
đã định hướng, triển khai mà trong mọi việc, lãnh đạo xã 
luôn nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng của nhân 
dân. Nổi bật nhất là việc triển khai tiêu chí môi trường. 
Bà con sẵn sàng đóng tiền để chi trả cho việc thu gom rác 
thải; tích cực tham gia vào đội thu gom rác cho dù thu 
nhập không cao... 

Hiện Cam Thủy có 51% hộ dân dùng nước máy, số hộ còn 
lại đều dùng nước đảm bảo vệ sinh; 100% cơ sở SX kinh 
doanh, nuôi trồng thủy sản tuân thủ các quy định về bảo 
vệ môi trường; các khu vực công cộng không có hiện 
tượng xả nước thải, chất thải rắn bừa bãi gây mất mỹ 
quan, đường làng ngõ xóm và khu vực công cộng được 
trồng các loại hoa và được vệ sinh thường xuyên, tạo nên 
cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. 

Tại Cam Thủy, việc chôn cất mai táng được thực hiện tại 
các nghĩa trang của thôn, xa khu dân cư từ 2km trở lên 
phù hợp với quy định và theo quy hoạch hiện hành; tỷ lệ hộ 
dân có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ 

sinh và đảm bảo 3 sạch của xã đạt 90,57%; tỷ lệ hộ chăn 
nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường có 
101/138 hộ, đạt 73%... 

 

                                                    Nguyễn Trung Hiếu 

                                                 (Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 

 

 

 

 

 

Nông thôn mới ở Quảng Nam: Quế Cường ngày càng 
đổi mới và hiện đại 

au hơn 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc 
gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, diện 
mạo nông thôn xã Quế Cường (Quế Sơn, Quảng Nam) 

đang từng ngày “thay da, đổi thịt”, đời sống của người dân 
địa phương được nâng lên đáng kể. 

Làng quê khởi sắc 

Ông Nguyễn Hữu Sơn – Chủ tịch UBND xã Quế Cường cho 
biết: “Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng NTM là động lực quan trọng để làm thay đổi cơ bản 
diện mạo ở khu vực nông thôn, chính vì vậy trong những 
năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quế 

S 
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Cường đã tập trung các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ 
tầng, nhất là hạ tầng về trường học, giao thông, thủy lợi... 
được quan tâm hàng đầu”. 

 

Khu dân cư NTM kiểu mẫu trở thành dấu ấn trong xây 

dựng NTM ở Quế Cường 

Theo ông Sơn: “Với phương châm Nhà nước và nhân dân 
cùng làm, thời gian qua nhân dân đã đóng góp hàng ngàn 
ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ 
dân sinh, như sân vận động, nhà văn hóa, đường giao 
thông. Nhờ đó đường sá trong thôn, xóm bây giờ được 
bêtông hóa sạch đẹp, kênh mương nội đồng được kiên cố 
hóa; hệ thống điện, đường, cơ sở vật chất văn hóa thôn 
khang trang, sạch đẹp…”. 

Ông Sơn cho biết thêm, mặc dù còn nhiều khó khăn, song 
với sự đồng thuận của nhân dân và quyết tâm của chính 
quyền địa phương, nhờ đó đến nay xã Quế Cường đã 

hoàn thành 14/19 tiêu chí. Còn lại 5 tiêu chí gồm: Giao 
thông, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa, môi trường và 
an toàn thực phẩm xã tiếp tục huy động mọi nguồn lực để 
xây dựng trong thời gian tới. 

Bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, thời gian qua xã cũng đặc 
biệt quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho 
người dân. Nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao 
được triển khai, như: Mô hình trồng rừng, mô hình trồng 
cây ăn quả, trồng lúa, chăn nuôi bò, heo… nhờ đó giúp 
cho hàng trăm hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Là xã có cụm công nghiệp Quế Cường đóng trên địa bàn 
do vậy mà địa phương có nhiều điều kiện để phát triển 
CN-TTCN. Cụm công nghiệp nằm ở thôn 2, có quy mô 
diện tích hơn 48ha. Hiện nay, tại cụm công nghiệp Quế 
Cường có trên 10 công ty đã và đang hoạt động hiệu quả, 
hàng năm giải quyết khoảng 1.000 lao động, với mức thu 
nhập bình quân từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. Tiêu 
biểu như: Công ty TNHH Sản xuất gạch Thành Sơn, Công 
ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu và du lịch Trường Sơn, 
Công ty Gỗ Lâm Anh, Công ty Gạch Nam Châu… 

Nhờ chú trọng phát triển CN-TTCN, TMDV, tích cực 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi mà kinh tế của 
xã Quế Cường đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Tổng 
giá trị sản xuất năm 2018 là 690,5 tỷ đồng, đạt 100,32% 
kế hoạch năm. Trong đó giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp 
ước đạt 33,0 tỷ đồng, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
và xây dựng ước đạt 604,0 tỷ đồng, thương mại -dịch vụ 
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ước đạt 53,5 tỷ đồng. Hiện thu nhập bình quân đầu người 
đạt 35 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo 1,23%. 

Nói về chặng đường “nước rút” sắp tới, ông Sơn cho biết 
thêm, Quế Cường tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác 
tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức làm cho 
nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò chủ thể của 
mình trong xây dựng NTM theo phương châm "Dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ" tránh 
sự trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Thực hiện đồng bộ các 
giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội nhằm đưa xã về 
đích đúng lộ trình. 

Dấu ấn khu dân cư kiểu mẫu 

Theo ông Sơn, ngoài việc đầu tư xây dựng hoàn thiện các 
tiêu chí NTM thì hiện nay phong trào xây dựng “Khu dân 
cư NTM kiểu mẫu” (hay còn gọi là tiêu chí số 20) là điểm 
nhấn của xã. Trong đó, Quế Cường chọn thôn Xuân Lư để 
triển khai xây dựng. Đến thời điểm này, thôn Xuân Lư đã 
đạt được 8/10 tiêu chí, 2 tiêu chí còn lại đạt 60-70% trở 
lên như: Vườn và nhà ở hộ gia đình, thu nhập. Xã sẽ phấn 
đấu hoàn thiện trong thời gian tới nhằm đưa thôn Xuân 
Lư về đích thôn dân cư NTM kiểu mẫu. 

Đến thăm thôn Xuân Lư, chúng tôi nhận thấy phong trào 
xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đang thực 
sự lan tỏa trong toàn dân. Ai nấy hào hứng tham gia 
chỉnh trang tưởng rào cổng ngõ, trồng cây xanh dọc 2 
ven đường tạo nên không gian hài hòa gần gũi với thiên 

nhiên, thật sự tạo nên miền quê đáng sống cho địa 
phương này. 

“Việc lãnh đạo xã chọn thôn Xuân Lư để thực hiện “Khu 
dân cư NTM kiểu mẫu” là vinh dự cho bà con nhân dân. 
Bà con ai nấy đều phấn khởi, tích cực tham gia đóng góp 
ngày công, trồng cây xanh, chỉnh trang vườn tượt, thu 
gom rác thải… Nhờ đó, đã tạo nên bộ mặt tươi sáng, văn 
mình và hiện đại cho cả thôn…” - ông Nguyễn Nghêu – 
Trưởng thôn Xuân Lư phấn khởi nói. 

                                                Trần Hậu- Hồng Phong 

                                                    (Báo Dân Việt) 

 

 

 

 

Đẩy mạnh triển khai Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm 

heo Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, về 

thực hiện cơ cấu lại các ngành, Chính phủ yêu cầu đổi 
mới các hình thức tổ chức sản xuất nông, lâm, thủy sản; 
phát triển chuỗi từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ; đẩy 
mạnh triển khai Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" ... 

T 
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Triển lãm mỗi xã một sản phẩm: Cơ hội kết nối ba nhà 

Cụ thể, Nghị quyết Chính phủ yêu cầu thực hiện đồng bộ, 
hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây 
dựng nông thôn mới. Đổi mới các hình thức tổ chức sản 
xuất nông, lâm, thủy sản; phát triển chuỗi từ sản xuất, 
chế biến đến tiêu thụ, xuất khẩu phù hợp với điều kiện 
vùng, miền, sản phẩm, ngành hàng; coi phát triển nông 
nghiệp hiệu quả cao là trọng tâm, ứng dụng công nghệ 
cao, công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản và phát 
triển thị trường là khâu đột phá. 

 

Đồng thời, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và khả 
năng tiếp cận thị trường cho sản phẩm từ khu vực nông 
thôn, thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế. Phấn 
đấu tăng trưởng nông nghiệp đạt khoảng 3%, xuất khẩu 
đạt 42 - 43 tỷ USD; có 50% số xã và ít nhất 70 đơn vị cấp 
huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cơ bản 
không còn xã dưới 5 tiêu chí, mỗi tỉnh có 1 huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới, hoàn thành sớm mục tiêu kế hoạch 
5 năm trong năm 2019; 

 

Nghị quyết cũng giao nhiệm vụ, đẩy mạnh triển khai 
Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" (OCOP); Đề án phát 
triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp 
hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; triển khai Đề án 
xây dựng nông thôn mới cấp thôn bản, xây dựng nông 
thôn mới kiểu mẫu; xây dựng, triển khai Đề án phát triển 
du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; xử lý 
dứt điểm và chấm dứt tình trạng phát sinh nợ đọng xây 
dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. 

 

Bên cạnh đó, phải chú trọng phát triển toàn diện, hài hòa 
các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Cụ thể, trình Quốc 
hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người 
có công. Tiếp tục rà soát, giải quyết hiệu quả chính sách 
hỗ trợ người có công, bảo đảm công khai, minh bạch; Ưu 
tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với đồng bào 
vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc 
thiểu số. Nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, 
bền vững. Phấn đấu giảm 1% - 1,5% số hộ nghèo theo 
chuẩn nghèo đa chiều; riêng các huyện nghèo giảm 4%. 

 

 

                                                                                        V.M 
(Thời báo Ngân hàng) 

http://thoibaonganhang.vn/trien-lam-moi-xa-mot-san-pham-co-hoi-ket-noi-ba-nha-78142.html

