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Tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 và 

triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2019  

gày 25/12/2018, Văn phòng Điều phối NTM TW đã tổ 

chức Hội nghị Tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành 

năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2019. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam đã 

đến chỉ đạo Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đông đủ đại 

diện lãnh đạo các đơn vị của các Bộ, ngành Trung ương (Văn 

phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Thi đua khen thưởng 

Trung ương, Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN phục vụ 

NTM và các đơn vị thuộc Bộ ….). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ông Nguyễn Minh Tiến- Cục trưởng, Chánh Văn phòng  

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá cao những kết quả đã 

đạt được của Văn phòng nông thôn mới TW: Khối lượng công 

việc lớn nhưng đã hoàn thành vượt kế hoạch; kết quả tham 

mưu đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tập thể đoàn kết, gắn bó. 

Ông Phạm Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp - Văn 

phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến đánh giá của Thủ tướng 

Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 

Trung ương: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương 

đã tham mưu tốt các nhiệm vụ trọng tâm cho Ban chỉ đạo 

Trung ương, phối hợp tốt với các địa phương để thực hiện 

chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần chỉ đạo các 

địa phương đẩy nhanh tiến độ trong năm 2018 làm tiền đề đạt 

được các mục tiêu xây dựng nông thôn mới cả giai đoạn trong 

năm 2019 (trước 01 năm so với mục tiêu của Quốc 

hội). Trong năm 2018, đã tham mưu để tổ chức thành công 05 

Hội nghị, Hội thảo toàn quốc về NTM do Phó TTCP, Trưởng 

ban CĐ TW trực tiếp chủ trì.  

Ông Trần Đức Viên, Chủ tịch hội đồng Học viện nông nghiệp 

Việt Nam đánh giá cao các kết quả đạt được của Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới Trung ương. Chương trình khoa học 

và công nghệ phục vụ nông thôn mới cần đẩy nhanh tiến độ 

triển khai thực hiện góp phần thực hiện xây dựng nông thôn 

mới tốt hơn, hiệu quả hơn… 

Thứ trưởng Trần Thanh Nam biểu dương và đánh giá cao nỗ 

lực của cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng 

Điều phối NTM TW đã hoàn thành không những vượt mức kế 

hoạch mà còn đảm bảo chất lượng, đi vào chiều sâu và hiệu 

quả, góp phần định hướng cho các địa phương đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện xây dựng nông thôn mới ngày càng bền vững; 

N 
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Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đã tham mưu tốt các 

nhiệm vụ trọng tâm cho Ban Chỉ đạo TW, Thủ tướng Chính 

phủ, như: Quy định về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; 

Đề án hỗ trợ thôn, bản thuộc các xã khó khăn; Chương trình 

OCOP; phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông 

thôn mới; khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn 

mới…. 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới phối hợp rất chặt chẽ với 

các Bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt vai trò điều phối 

trong xâyng nông thôn mới. Do vậy, Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới TW và một số lãnh đạo, công chức đã được 

Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động; Bộ trưởng các 

Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam… tặng Bằng 

khen.  

 

Thứ trưởng Trần Thanh Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị 

 

Ông Nguyễn Minh Tiến nhận  

Huân chương Lao động Hạng ba 

 

Bên cạnh đó Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương 

cũng đổi mới phương pháp truyền thông thông qua ứng dụng 

công nghệ thông tin để truyền hình trực tiếp các hội nghị, hội 

thảo, giúp cán bộ các cấp tiếp cận đầy đủ được nội dung hội 

nghị, hội thảo, kinh nghiệm của các địa phương cũng như chỉ 

đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

Năm 2019 là năm hết sức quan trọng, có nhiều nhiệm vụ rất 

nặng nề để phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 50% số xã cả 

nước đạt chuẩn nông thôn mới và không còn xã dưới 05 tiêu 

chí, sẽ tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông 
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thôn mới, do đó có rất nhiều công việc cần khẩn trương triển 

khai thực hiện. Văn phòng Điều phối nông thôn mới cần sớm 

hoàn thành nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Trung 

ương tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình giai 

đoạn 2010-2020, làm cơ sở để xác định định hướng triển khai 

giai đoạn sau năm 2020. Xây dựng các kế hoạch các công việc 

cần thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa 

phương, hướng dẫn các địa phương để sớm triển khai các 

nhiệm vụ trong năm 2019. Cần kịp thời tham mưu khen 

thưởng, biểu dương, động viên những tập thể, cá nhân điển 

hình có nhiều đóng góp, nỗ lực cho xây dựng nông thôn mới. 

Công tác truyền thông cần phải đẩy mạnh, hiệu quả hơn đến 

tất cả các cấp để mọi người biết, thống nhất, tập trung triển 

khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của 

Chương trình sớm hơn 01 năm so với kế hoạch. Tập thể lãnh 

đạo, công chức và người lao động của Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu chỉ đạo 

trên cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và 

tích cực hơn nữa mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ nặng 

nề trong năm 2019. 

 

 

Bùi Trường Minh 

Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế 
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Cả nước đã có 3.787 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

heo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, 

hết năm 2018, cả nước đã có 3.787 xã (42,4%) số xã 

đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 8,02% so với cuối năm 

2017. Đặc biệt, tỉnh Đồng Nai là địa phương đầu tiên của cả 

nước có 100% số xã (133/133 xã) đạt chuẩn nông thôn mới; 

còn 21 xã dưới 5 tiêu chí, giảm 92 xã so với cuối năm 2017. 

 

Một góc của xã nông thôn mới Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh 

Nhai,tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN 

Đến nay, đã có 61 đơn vị cấp huyện của 30 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận 

đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (tăng 

18 huyện so với cuối năm 2017 và vượt mục tiêu năm 2018), 

hoàn thành vượt mục tiêu của Chính phủ và Ban Chỉ đạo 

Trung ương đề ra. 

 Cũng theo Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, 

tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình khoảng 

322.174,8 tỷ đồng; trong đó: Ngân sách Trung ương là 8.719 

tỷ đồng; đối ứng từ ngân sách địa phương 29.935,2 tỷ đồng 

(chiếm 9,3%); vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 

34.127,9 tỷ đồng (chiếm 10,6%); vốn tín dụng 217.336,7 tỷ 

đồng (chiếm 67,5%); vốn doanh nghiệp 13.720,8 tỷ đồng 

(chiếm 4,3%); vốn cộng đồng và người dân tự nguyện đóng gó 

18.335,2 tỷ đồng (chiếm 5,7%). 

Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng - Chánh Văn phòng điều 

phối nông thôn mới Trung ương đánh giá, trong năm qua, 

nhiều địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn; dồn 

nguồn lực nhiều hơn, có cách nhiều cách làm sáng tạo, sát 

thực tiễn và đảm bảo chất lượng, đánh dấu một bước chuyển 

về chất trong thực hiện Chương trình. 

 Đáng chú ý, hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, 

làm thay đổi bộ mặt vùng nông thôn; Sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến; việc ứng dụng 

công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, mô hình hợp tác xã 

kiểu mới phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn với an toàn 

thực phẩm, môi trường và văn hóa cộng đồng,... đã được 

nhiều địa phương chỉ đạo thực hiện. 

Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã ưu tiên bố trí nguồn lực 

cũng như tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt xử lý ô nhiễm 

môi trường và cải tạo cảnh quan nông thôn. Đồng thời, tập 

T 
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trung chỉ đạo quyết liệt, có các giải pháp hiệu quả để xử lý dứt 

điểm nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình... 

Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng nông 

thôn mới giữa các vùng, miền còn khá lớn. Trong khi một số 

địa phương đã cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn (như Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Nam 

Định, Hà Nam...) để chuyển sang giai đoạn nâng cao và xây 

dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thì một số địa phương khác có 

số xã đạt chuẩn rất thấp (như Điện Biên, Bắc Kạn, Cao 

Bằng…). 

Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng có dấu hiệu nghiêm 

trọng ở một số địa bàn, phức tạp, khó xử lý; trong đó có ô 

nhiễm nguồn nước ở các tuyến sông, kênh, mương; chất lượng 

vệ sinh an toàn thực phẩm, nông sản trên phạm vi cả nước có 

tiến bộ nhưng chuyển biến chưa rõ nét vẫn đang là vấn đề nổi 

lên được xã hội quan tâm. 

Năm 2019, phấn đấu cả nước có khoảng 48 - 50% số xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 8 - 10% so với năm 2018 

và có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, có 

ít nhất 70 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 10 đơn vị so với 

năm 2018; cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí./.  

  

Thành Trung  

(TTXVN) 

 

 

Phát triển giao thông nông thôn gắn với xây dựng 
nông thôn mới ở Tuyên Quang 

 

ây dựng đường giao thông nông thôn với phương 

châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” đã và đang 

mang lại những kết quả tích cực, tỷ lệ các tuyến 

đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

được nhựa hóa, bê tông hóa ngày càng tăng, góp phần không 

nhỏ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Điều kiện đường giao thông nông thôn khó khăn là một trong 

những trở ngại trong việc đi lại, giao lưu văn hóa của các bản, 

làng vùng cao. (ảnh: sưu tầm) 

 

Từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn gắn với 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, 

cần được ưu tiên nguồn lực để đầu tư xây dựng. Từ năm 2011, 

tỉnh Tuyên Quang đã ban hành chính sách hỗ trợ và phê duyệt 

X 
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Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn giai đoạn 

2011-2015; giai đoạn 2016-2020, tiếp tục phê duyệt Đề án bê 

tông hóa đường giao thông nội đồng với cơ chế, chính sách hỗ 

trợ cụ thể.  

Sau 07 năm thực hiện (giai đoạn 2011- 2017), với tổng chiều 

dài 5.317km, trong đó có 1.677km đường trục xã, liên xã; 

2.001km đường trục thôn, xóm; 1.639km đường nội đồng. 

Toàn tỉnh đã thực hiện đầu tư và nâng cấp được trên 3.000km 

đường giao thông nông thôn đưa tổng số thôn, bản có đường ô 

tô đến trung tâm lên 2.092thôn bản, đạt 100% và đã có 46/129 

xã (chiếm 35,70%)  đạt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông. 

 

Nhân dân huyện Lâm Bình tham gia làm đường giao thông nông 

thôn (nguồn internet) 

 

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Đề án xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016-2020 để tập trung chỉ đạo kết hợp lồng ghép 

nguồn vốn từ các chương trình, dự án  hỗ trợ phát triển hạ tầng 

giao thông nông thôn, trong đó tiếp tục xác định nhiệm vụ 

phát triển mạng lưới đường giao thông nông thôn, đảm bảo 

thuận lợi cho lưu thông, thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát 

triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. 

 

Nhân dân huyện Chiêm hóa tích cực xây dựng đường trục 

thôn.Nguồn: Internet 

 

Đến nay, các xã đều có đường ô tô đến trung tâm xã và từ 

trung tâm xã đến các thôn được rải nhựa hoặc đổ bê tông đảm 

bảo chất lượng tốt, đường trục chính nội đồng và đường ngõ 

xóm cơ bản được cứng hóa không bị lầy lội trong mùa mưa. 

Hệ thống đường giao thông nông thôn được xây dựng đã trở 

thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội, làm 

thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn; điều kiện phục vụ sản xuất 
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thuận lợi hơn, sản phẩm của nông dân được thông thương tiêu 

thụ tốt hơn, năng suất, chất lượng, giá cả đều nâng lên rõ rệt. 

 

Dân quân xã tham gia giúp đỡ người dân làm đường giao thông 

nông thôn (nguồn: Internet) 

Tiếp tục xây dựng hệ thống giao thông nông thôn từng bước 

đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối đến tận các thôn, bản, đạt 

mục tiêu 100% thôn bản có đường ô tô đến trung tâm và đi lại 

được quanh năm.  Đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập 

trung chỉ đạo quyết liệt, tăng cường công tác tuyên truyền 

thường xuyên, sâu rộng, thiết thực với nhiều hình thức khác 

nhau đến các tầng lớp nhân dân; phổ biến cho người dân hiểu 

rõ về chủ trương, cơ chế chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của 

mỗi cá nhân, cộng đồng thôn bản trong quá trình xây dựng 

đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo 

các xã cần chú trọng công tác duy tu bảo dưỡng các tuyến 

đường giao thông nông thôn  nhằm phát huy hiệu quả và nâng 

cao thời gian sử dụng cho các tuyến đường. 

 

Đặc biệt, cần huy động tối đa nguồn vốn Trung ương, vốn tài 

trợ, ngân sách địa phương, vốn dân đóng góp và xã hội hóa 

đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo các công trình đường giao 

thông nông thôn đã xuống cấp. Tuy nhiên, phải lồng ghép sử 

dụng có hiệu quả sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước và các 

nguồn lực đa dạng; việc huy động, đóng góp của người dân 

phải được thực hiện trên cơ sở thực sự tự nguyện, bàn bạc dân 

chủ không gượng ép quá sức dân. 

 

Hàng năm, cấp huyện cần chủ động mở các lớp tập huấn nâng 

cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt cấp xã, công 

chức cấp xã tham gia học tập, tập huấn về công tác quản lý, 

công tác tài chính, quản lý hồ sơ sổ sách; tăng cường cán bộ 

kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho người dân, các tổ 

đội trực tiếp thi công đường giao thông nông thôn những nội 

dung về kiểm tra chất lượng vật liệu, tỷ lệ thành phần cấp 

phối, ghép ván khuôn, bảo dưỡng bê tông để đảm bảo kỹ 

thuật… Thực hiện được như vậy, chắc chắn sẽ góp phần thực 

hiện thành công tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa 

phương. 

Giang Tuấn 

                                              VPĐP NTM tỉnh Tuyên Quang 
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Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn 
mới ở Bắc Kạn 

 

Thời điểm này, huyện Bạch Thông đang là địa phương dẫn 

đầu cả tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, điều này xuất phát từ công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền huyện được thực 

hiện sát sao cùng việc vận hành cơ chế chính sách linh hoạt. 

Đó cũng là những thuận lợi để huyện tiếp tục phấn đấu hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. 

Một trong những cách làm mà huyện vận dụng khá thành 

công đó là nhân rộng các thôn điểm về nông thôn mới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Từ nhân rộng thôn điển hình nông thôn mới 

Người dân xã Sỹ Bình (Bạch Thông) góp công làm đường nội thôn 

 

Từ năm 2015, huyện đã giao cho mỗi xã đều phải đăng ký 

xây dựng 01 thôn điểm về nông thôn mới, các thôn điểm phải 

đảm bảo yếu tố như đoàn kết, dân chủ, tích cực, trách nhiệm, 

có thể huy động được nội lực của thôn mình tham gia vào 

những phần việc như hiến đất làm đường, thủy lợi, vệ sinh 

môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội… Từ đó làm điểm sáng để các thôn khác cùng học tập và 

làm theo. 

 

Tiêu biểu như xã Phương Linh, mặc dù không phải là xã 

điểm của huyện Bạch Thông trong xây dựng nông thôn mới, 

nhưng đến nay xã Phương Linh đã đạt được 15/19 tiêu chí. 

Những con đường hoa rực rỡ, những tuyến đường nội thôn, 

liên thôn được đổ bê tông khang trang, sạch sẽ, đó là những 

thay đổi dễ nhận thấy nhất của xã từ khi triển khai chương 

trình xây dựng nông thôn mới. Thôn Chi Quảng A là thôn 

được xã chọn làm điểm để thực hiện chương trình. Theo bà 

Nguyễn Thị Xuyến, Bí thư Chi bộ thôn Chi Quảng A: Từ khi 

bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, thôn 

đã chú trọng vào công tác tuyên truyền trong các buổi họp 

thôn, vận động người dân tham gia xây dựng đường giao 

thông, nhà họp thôn, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm và 

nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Nhờ vậy, các tiêu chí về môi 

trường, văn hóa… thôn đã thuận lợi hoàn thành từ khá sớm. 

 

Năm 2019, xã Phương Linh phấn đấu về đích nông thôn mới.  

Đích đạt chuẩn nông thôn mới xã đã đến khá gần, người dân 

trong xã đang không ngừng nỗ lực để duy trì các tiêu chí đã 

đạt và hoàn thành những tiêu chí còn thiếu, từng bước đưa 

đời sống người dân ngày càng nâng cao. 

Từ cách làm đó, đến nay trên địa bàn huyện Bạch Thông đã 
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xuất hiện rất nhiều các thôn điển hình về nông thôn mới, cụ 

thể như: Thôn Cốc Pái (xã Tân Tiến), thôn Nà Vài (xãQuang 

Thuận), thôn Khau Mạ (xã Hà Vị), thôn Phiêng Kham (Mỹ 

Thanh), thôn Khau Cưởm (xã Sỹ Bình), thôn Thái Bình 

(Quân Bình), Phiêng An II (xã Quang Thuận)... Từ những mô 

hình nhỏ này đã góp phần tạo sự lan tỏa tích cực, tiến tới 

hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới một cách thuận lợi 

hơn. 

 

Phấn đấu về đích theo đúng lộ trình 

 

Xây dựng nông thôn mới được coi là chỉ tiêu cứng trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

Bạch Thông. Để đạt được các chỉ tiêu giao, năm 2016, Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện Bạch Thông khóa XIV đã ban 

hành Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, theo đó 

phấn đấu 05 xã trong lộ trình gồm: Quân Bình, Cẩm Giàng, 

Quang Thuận, Tân Tiến và Phương Linh. 

 

Năm 2016, huyện đã có 02 xã là Quân Bình và Cẩm Giàng 

được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Năm 2017 xã 

Quang Thuận được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo 

kế hoạch; Năm 2018 xã Tân Tiến cũng đã cơ bản hoàn thành 

19 tiêu chí nông thôn mới. Để đạt được kết quả trên, trong 

những năm qua huyện đã vận dụng các chính sách đặc thù 

của tỉnh đầu tư có hệ thống, ưu tiên các xã có thế mạnh về 

điều kiện kinh tế, xã hội để hoàn thiện tiêu chí còn lại, đồng 

thời không ngừng chỉ đạo, quan tâm tới các xã có số tiêu chí 

thấp. Song song với đó huyện cũng tăng cường tuyên truyền 

vận động các tổ chức xã hội tham gia đóng góp công sức xây 

dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất 

nâng cao thu nhập. Năm 2018 huyện thực hiện dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới cho 06 xã: Quang Thuận, Quân Bình, 

Tân Tiến, Phương Linh, Dương Phong và Cẩm Giàng, với 

tổng kinh phí 3.500 triệu đồng. Đến nay, huyện đạt tổng số 

184 tiêu chí, tăng 05 tiêu chí so với năm 2017, bình quân 

tăng 0,31 tiêu chí/xã. Tỷ lệ hộ nghèo giảm được 2%, hộ cận 

nghèo giảm 1,27%. Trên địa bàn đã hình thành 19 hợp tác xã 

và 10 tổ hợp tác, về cơ sở hạ tầng đã có 5/16 xã đạt tiêu chí 

giao thông, 13/16 xã đạt tiêu chí thủy lợi… 

 

Mặc dù vậy, Bạch Thông vẫn còn nhiều khó khăn như việc 

phân bổ vốn xây dựng, vốn phát triển sản xuất còn chậm dẫn 

tới các xã bị động trong quá trình triển khai; Các hình thức 

sản xuất chưa đa dạng, bền vững nên thu nhập nông thôn bấp 

bênh… Thời gian tới, huyện sẽ phấn đấu hoàn thành các tiêu 

chí về nông thôn mới đối với các xã nằm trong lộ trình bằng 

việc đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sức mạnh nội lực 

trong dân, vận động nhân dân đa dạng hóa các hình thức tổ 

chức sản xuất để nâng cao thu nhập, tiếp tục nhân rộng thôn 

điển hình về nông thôn mới. Với các xã đã đạt chuẩn nông 

thôn mới từ năm trước sẽ tiếp tục có những giải pháp để duy 

trì các tiêu chí./. 

Thu Trang 

Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn 



 

 
 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Vĩnh Long: mốc son đột phá trong xây dựng nông 
thôn mới 

 

Cây bưởi Năm Roi góp phần đem lại mức sống cao 

cho nhiều nông hộ 

 

ến cuối năm 2018, tỉnh Vĩnh Long có 45/89 xã về 

đích nông thôn mới, chiếm 50,56% và TX Bình Minh 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây 

được xem là mốc son đột phá, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu 

(trước 2 năm) so Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 

2015- 2020. 

Về đích trước 2 năm 

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020, 

tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 50% xã đạt 

chuẩn nông thôn mới và có 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới. 

Đến cuối tháng 3/2018, TX Bình Minh đã vinh dự trở thành 

đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới. Cuối năm 2018, các xã điểm nông thôn 

mới của tỉnh là Xuân Hiệp (Trà Ôn), Trung Ngãi (Vũng 

Liêm), Lộc Hòa (Long Hồ), Tân An Hội (Mang Thít), Tân 

Phú và Tân Lộc (Tam Bình) đã đồng loạt về đích nông thôn 

mới, nâng tổng số toàn tỉnh có 45/89 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới, chiếm tỷ lệ 50,56%. Như vậy, tỉnh Vĩnh Long đã hoàn 

thành đạt và vượt chỉ tiêu trước 2 năm so nghị quyết đề ra. 

 

Trẻ em vùng đồng bào dân tộc được học trong  

ngôi trường mới khang trang. 

Đ 
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Theo ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ 

tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới giai đoạn 2016- 2020, đạt được kết quả như trên phải 

kể đến vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông 

thôn mới dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý 

điều hành của Nhà nước đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, ý thức 

tự giác của người dân. 

Trong đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính 

quyền địa phương là hết sức quan trọng vì đây là nơi trực tiếp 

thực hiện chương trình và cũng là nơi gần dân, sát dân nhất. 

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã vạch ra chiến lược cụ 

thể, có mục tiêu rõ ràng, định hướng về thời gian hoàn thành 

và công khai để người dân biết và cùng tham gia. Đi đầu trong 

phong trào xây dựng nông thôn mới phải kể đến các đảng 

viên, cựu chiến binh đã phát huy vai trò tiên phong, gương 

mẫu trong phong trào “4 hiến” (hiến đất, hiến kế, hiến công, 

hiến của) để cùng Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng nông 

thôn. 

Từ chỗ chưa thông hiểu đến nay người dân đã có ý thức rất 

cao và nhiệt tình hưởng ứng, tham gia. Đến khi các công trình 

hoàn thành thì cùng nhau trồng cây kiểng, hoa cảnh, làm hàng 

rào, cột cờ, đèn đường,... góp phần tạo nên diện mạo mới 

(sáng- xanh- sạch- đẹp) cho xã nông thôn mới. 

Trên thực tế, chính nhờ sự kết hợp giữa nội dung và hình thức 

mà nhiều địa phương đã tạo nên sự khởi sắc. Tiêu biểu như 

các xã Mỹ Lộc, Song Phú (Tam Bình); Thành Trung, Thành 

Đông (Bình Tân); Chánh Hội, Mỹ Phước (Mang Thít); Thuận 

An (TX Bình Minh)... sau khi về đích nông thôn mới đã tiếp 

tục nâng chất các tiêu chí, tôn tạo cảnh quan, phát triển tổ 

chức sản xuất, từng bước nâng cao mức sống và thụ hưởng 

của người dân, rút ngắn khoảng cách nông thôn và thành thị. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Hoàng Tựu 

Các xã điểm nông thôn mới ngày càng đi vào thực 

chất với chất lượng và nội dung phong phú hơn, tỷ 

lệ đạt từng tiêu chí cao hơn. 

Bà Vương Thị Thu Hương 

Năm 2018, BCĐ xây dựng nông thôn mới tỉnh đã 

quan tâm chỉ đạo, tổ chức các đợt kiểm tra, phúc tra 

các xã nông thôn mới. Qua đó, các xã đã có ý thức 

hơn trong xây dựng kế hoạch để nâng chất các tiêu 

chí theo chuẩn mới giai đoạn 2016- 2020 và đã đạt 

được hiệu quả tích cực. 

Đi vào thực chất và có chiều sâu 

Những ngày này, trở về các xã nông thôn mới, chúng tôi cảm 

thấy ngập tràn sắc xuân với những căn nhà được chỉnh trang, 

đầu tư xây mới khang trang, cùng các tuyến đường hoa được 

tôn tạo mỗi nơi mỗi vẻ. 

Nếu như xã Hòa Hiệp (Tam Bình) nổi tiếng với tuyến đường 

hoa Ấp 10, trồng thành nhiều tầng lớp tạo nên nét đẹp riêng 

thì tại xã Thuận An (TX Bình Minh) tuyến đường Kinh Mới- 

Trần Đề nổi bật với những luống hoa được trồng đều và thẳng 

tắp đôi bên đường. 
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Còn tại xã Long Mỹ (Mang Thít) thì nổi bật với tuyến đường 

hoàng yến nở vàng rực rỡ trục đường chính từ cổng chào 

đến UBND xã. 

 

Sau khi các tuyến đường hoàn thành, người dân trồng hoa 

để tôn tạo cảnh quan. 

Trên cánh đồng, lúa chín vàng ươm báo hiệu vụ mùa bội thu. 

Người trồng cây ăn trái, làm rẫy và chăn nuôi tươi cười phấn 

khởi vì được mùa và nhiều mặt hàng được giá. Một số địa 

phương đã hình thành các hợp tác xã nông nghiệp và phát 

triển được chuỗi giá trị nông sản, góp phần đưa người dân đi 

vào sản xuất có bài bản và nâng cao thu nhập cho nông hộ. 

Bà Vương Thị Thu Hương- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp- 

PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng 

nông thôn mới tỉnh: Đối với các xã điểm nông thôn mới năm 

2018, trong thực hiện các tiêu chí về thu nhập và phát triển sản 

xuất đã có tiến bộ, đi vào chiều sâu và thực chất hơn. 

Các địa phương này đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất 

hiệu quả để nhân rộng; đồng thời quan tâm giới thiệu việc 

làm, xuất khẩu lao động để nâng cao mức sống người dân. Về 

xây dựng đời sống văn hóa, cảnh quan môi trường kết hợp với 

phong trào “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Phụ nữ phát 

động cũng đã được tổ chức thực hiện rất thành công so các 

năm trước. 

Long Mỹ (Mang Thít)- xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh, 

cũng là xã đầu tiên xây dựng phong trào sáng- xanh- sạch- đẹp 

được nhân rộng cho các xã nông thôn mới trong tỉnh- được 

công nhận giữ vững 19/19 tiêu chí (theo chuẩn mới). Xã 

Thuận An (TX Bình Minh) được xem là xã giàu nhất tỉnh với 

thu nhập bình quân đầu người gần 60 triệu đồng/người/năm 

(quy định năm 2018 là 41 triệu đồng/người/năm). Xã Hòa 

Hiệp (Tam Bình) hiện có đến 15km tuyến đường hoa, có một 

số nơi hoa được trồng thành nhiều tầng, đẹp mắt, dự kiến sẽ 

xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu về sáng- xanh- sạch- 

đẹp. 

Năm 2019, các xã nông thôn mới của tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng 

xã nông thôn mới nâng cao. Các khu dân cư (ấp) và các hộ gia 

đình có vườn trên địa bàn xã trong toàn tỉnh sẽ xây dựng khu 

dân cư (ấp) nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 

2018- 2020. 

Bài, ảnh: Xuân Tươi 

(Vĩnh Long online) 
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Xây dựng nông thôn mới theo hướng kiểu mẫu 

hời gian qua, bức tranh xây dựng nông thôn mới 

(NTM) của tỉnh đã có nhiều mảng sáng, với việc hình 

thành các vùng sản xuất hàng hóa, gắn với đầu tư phát 

triển cơ sở hạ tầng giao thông và các thiết chế văn hóa, giáo 

dục… Song, đây mới là kết quả bước đầu, vẫn còn nhiều 

“điểm nghẽn” cũ và thách thức mới mà các cấp, ngành, địa 

phương cần nỗ lực vượt qua để chương trình NTM thực sự trở 

thành “cuộc cách mạng” ở nông thôn. 

 

Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, nâng cao đời sống tinh thần cho người 

dân là một trong những yêu cầu của các địa phương đã về đích NTM 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Hội nghị lần thứ 

7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X và hơn 7 năm 

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, 

nông nghiệp, nông thôn Nghệ An đã ghi nhận những bước 

phát triển vượt bậc. Tỉnh đã hoàn thành 23/23 chỉ tiêu cơ bản 

của Nghị quyết 26 ở cả 3 lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 

theo hướng công nghiệp, dịch vụ; các hình thức tổ chức sản 

xuất như HTX, doanh nghiệp ngày càng nhiều, trong đó có 

nhiều HTX hoạt động hiệu quả, tạo cầu nối cho doanh nghiệp 

và nông dân. Tỉ lệ hộ nghèo, nhất là các huyện 30a giảm 

mạnh. Cùng với đó, hệ thống chính trị nông thôn được tăng 

cường, ANTT được đảm bảo. 

 

Ngày 5/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

số 691 về tiêu chí NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020, làm 

cơ sở để các địa phương thực hiện. Trong 3 năm liên tục trước 

năm xét công nhận xã NTM kiểu mẫu, trên địa bàn xã không 

có khiếu kiện đông người trái pháp luật, không có công dân 

thường trú ở xã phạm tội, tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm, 

có mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động 

hiệu quả… Theo đó, Nghệ An đang xây dựng NTM kiểu mẫu 

ở 3 xã Sơn Thành (Yên Thành), Kim Liên (Nam Đàn), Quỳnh 

Đôi (Quỳnh Lưu); trong đó, Sơn Thành được công nhận là xã 

NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên, do vẫn còn hộ nghèo nên thời gian 

tới, xã phải tập trung giải quyết tiêu chí này. Còn với 2 xã Kim 

Liên, Quỳnh Đôi cần đẩy nhanh việc thực hiện để đạt được 

các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí về hộ nghèo và thu nhập bình 

quân đầu người. 

T 
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Chương trình xây dựng NTM đã bước vào giai đoạn 2 với 

nhiều nhiệm vụ mới, trong đó bao gồm cả những “điểm 

nghẽn” cũ và thách thức mới. Đối với các xã đã về đích NTM, 

yêu cầu đặt ra là tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí, 

đảm bảo giữ gìn môi trường, xây dựng nền văn hóa tiên tiến. 

Về phía các xã đang trên chặng đường về đích, đặc biệt cần 

tránh tư tưởng nóng vội, chạy theo thành tích mà cần có lộ 

trình, bước đi phù hợp, với phương châm những xã về đích 

sau, các tiêu chí chắc chắn hơn các xã về đích trước. 

Quá trình xây dựng NTM, một yếu tố quan trọng cần được 

quán triệt thường xuyên là kết hợp giữa “xây” và “chống”. Bởi 

thực tế cho thấy, tỉnh ta chịu ảnh hưởng nặng nề về khí hậu, 

thiên tai với diễn biến cực đoan, khốc liệt. Để thích ứng, việc 

tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong việc xây dựng 

các mô hình kinh tế cần được chú trọng, đảm bảo phù hợp với 

thời tiết, mùa vụ, thị trường; đồng thời đảm bảo tính bền vững. 

Một vấn đề đặc biệt quan trọng khác là cần đẩy mạnh xây 

dựng, quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp, nông 

sản, nhất là các sản phẩm có lợi thế, nông sản bản địa nhằm 

nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường… Thông qua việc 

nghiên cứu, hình thành chiến lược sản xuất và xây dựng 

thương hiệu. Đây không chỉ là nhiệm vụ kinh tế đơn thuần mà 

còn hướng tới mục tiêu mang tính bền vững là gìn giữ các giá 

trị truyền thống về hình thức sản xuất và các sản phẩm nông 

sản đặc thù của từng địa phương. Bởi, sự khác biệt giữa các 

địa phương trong xây dựng NTM chính là nét văn hóa riêng, 

cần trân trọng, duy trì thành nền tảng cho các lĩnh vực khác 

phát triển bền vững. 

Đề cao và chú tâm thực hiện các tiêu chí về kinh tế, y tế… 

trong xây dựng NTM cũng không thể bỏ qua hay xem nhẹ vấn 

đề an ninh, an sinh xã hội. Bởi sẽ “không đẹp” khi vẫn còn 

những hiện tượng trộm, cướp, thiếu việc làm, nghèo đói… 

Suy cho cùng, mục tiêu và đích đến của chặng đường xây 

dựng NTM là nâng cao chất lượng đời sống vật chất cũng như 

tinh thần của người dân, để “không có người dân nào bị bỏ lại 

phía sau”; đồng thời, hướng đến xây dựng xã hội dân chủ, 

công bằng, văn minh. 

. 

Thùy Dương 

Báo Công an Nghệ An 

 

 

 

Để mỗi sản phẩm mang thương hiệu của địa phương 

 

hực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” 

(OCOP), tỉnh ta phấn đấu xây dựng ở mỗi huyện từ 1 

đến 2 sản phẩm chủ lực, mỗi xã 1 sản phẩm chủ lực, 

có thương hiệu, đạt hiệu quả kinh tế. Đây được xem là giải 

pháp để khai thác tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương 

Mỗi địa phương một cách làm  

Thực hiện Chương trình OCOP, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với 

UBND các huyện, thành phố triển khai rộng rãi đến các địa 

T 
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phương. Mục tiêu đặt ra là tập trung phát triển các sản phẩm 

nông nghiệp, ưu tiên những sản phẩm bản địa, có lợi thế cạnh 

tranh cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh. 

Mỗi địa phương đều có cách làm thiết thực, hiệu quả để nâng 

tầm sản phẩm hàng hóa, tạo dấu ấn trên thị trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồng ngâm không hạt Xuân Vân (Yên Sơn) luôn được  

người tiêu dùng ưa chuộng. 

Xuân Vân (Yên Sơn) những năm gần đây nổi tiếng với sản 

phẩm hồng ngâm không hạt. Mỗi mùa hồng người dân Xuân 

Vân xuất bán 200 tấn quả vào thị trường trong và ngoài tỉnh. 

Ông Nguyễn Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, xác 

định lợi thế cạnh tranh của sản phẩm hồng ngâm không hạt, xã 

đã tham mưu với huyện, ngành nông nghiệp hỗ trợ địa phương 

tuyển chọn, phát triển và xây dựng nhãn hiệu tập thể giống 

hồng ngâm không hạt Xuân Vân. Với sự hỗ trợ của huyện, 

ngành chuyên môn, đặc biệt là ý thức bảo tồn của người dân, 

giống hồng quý địa phương vẫn giữ nguyên được chất lượng, 

quả thon, nhỏ, múi hồng vàng óng như mật ong, ăn rất ngọt và 

giòn. Diện tích hồng đã tăng lên đáng kể, toàn xã hiện có 20 

ha hồng, trong đó 16 ha đã cho quả, tăng gần gấp đôi so với 5 

năm về trước. Một vùng sản xuất hồng đặc sản theo hướng 

hàng hóa đã hình thành, giúp người dân Xuân Vân tăng thu 

nhập, làm giàu từ lợi thế của địa phương. Mới đây Cục Sở hữu 

trí tuệ (Bộ Khoa học và công nghệ) cấp Bằng chứng nhận bảo 

hộ nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm hồng ngâm không hạt 

Xuân Vân. Đây là cơ hội cho sản phẩm hồng ngâm Xuân Vân 

tiếp tục con đường chinh phục thực khách gần, xa. 

Sau gần 5 năm đưa đàn dê vào nuôi trên đất Thổ Bình đã 

khẳng định chủ trương đúng đắn của chính quyền xã và huyện 

Lâm Bình. Phát triển chăn nuôi dê trên các sườn núi đã mang 

lại hiệu quả, trở thành vật nuôi đặc sản giúp người dân nơi đây 

thoát nghèo. Là gia đình có truyền thống nuôi dê trong xã, ông 

Ma Đức Thạch, thôn Nà Vài cho biết, dê Thổ Bình hiện được 

các thương lái Ninh Bình rất ưa chuộng, bởi chất lượng thịt 

thơm ngon, dê lại nuôi hoàn toàn bằng lá cây rừng nên không 

riêng gia đình ông và nhiều hộ dân trong xã luôn rơi vào cảnh 

nguồn cung không đủ cầu.  

Để xây dựng và phát triển sản phẩm dê núi Thổ Bình, huyện 

Lâm Bình đã có chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi dê, từ đó 

thúc đẩy phong trào nuôi dê. Tổng đàn dê toàn xã hiện có gần 

500 con, tập trung nhiều ở các thôn Nà Vài, Vằng Áng, Bản 

Phú, Bản Pước, Lũng Pi Át... Hiện nay, thị trường tiêu thụ dê 

Thổ Bình chủ yếu là ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình. 
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Ông Nguyễn Đại Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn cho rằng, thực hiện Chương trình OCOP, 

các địa phương đã khai thác được tối đa tiềm năng, lợi thế để 

đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. 

Hiện đã có 36 sản phẩm được xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, 

có sức cạnh tranh lớn trên thị trường, trong đó có 18 sản phẩm 

được truy xuất nguồn gốc, thuộc các nhóm thực phẩm - đồ 

uống, đồ lưu niệm - trang trí - nội thất,  dịch vụ… Ước tính sơ 

bộ, tổng doanh thu từ các sản phẩm nông nghiệp đã xây dựng 

được nhãn hiệu hàng hóa đã đạt mức 1.280,7 tỷ đồng/năm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gạo chất lượng cao Tân Trào (Sơn Dương) đã được truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm. 

 

 

Lộ trình cho tương lai 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, mặc dù đạt 

được những kết quả nhất định nhưng nhìn lại gần 8 năm xây 

dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp còn manh mún; 

khâu chế biến, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nông 

sản còn yếu; nhiều sản phẩm vẫn bí đầu ra, người sản xuất 

thiếu vốn, công nghệ...  

Khắc phục những hạn chế đồng thời xây dựng chiến lược phát 

triển cho nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng 

cao giá trị và bền vững, tỉnh đang hoàn tất kế hoạch thực hiện 

Chương trình OCOP cho giai đoạn từ nay đến năm 2020. Theo 

đó, trong tổng số 179 sản phẩm nông nghiệp có khả năng phát 

triển theo hướng sản xuất hàng hóa, tỉnh sẽ thực hiện tiêu 

chuẩn hóa đối với 69 sản phẩm. Trong đó, Yên Sơn 20 sản 

phẩm, Lâm Bình 12 sản phẩm, Sơn Dương 9 sản phẩm; Na 

Hang, Hàm Yên mỗi huyện 8 sản phẩm; Chiêm Hóa 6 sản 

phẩm; thành phố Tuyên Quang 6 sản phẩm. Tỉnh có cơ chế, 

chính sách, kinh phí hợp lý để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp 

tác xã, tổ hợp tác, các làng nghề, cá nhân phát triển sản xuất 

như hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa; chỉ dẫn địa lý; cải 

tiến mẫu mã, bao bì; mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, 

chế biến… Yêu cầu đặt ra là các địa phương, cơ sở, hộ gia 

đình sản xuất tự quyết định lựa chọn các sản phẩm có lợi thế 

để đầu tư phát triển làm sao các phẩm có năng suất, chất lượng 

tốt nhất, đảm bảo tăng thu nhập cho chính mình và đáp ứng 

nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Tổng kinh phí 

để thực hiện cho kế hoạch phát triển Chương trình OCOP từ 

nay đến năm 2020 khoảng trên 40 tỷ đồng. 
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Chương trình “Mỗi huyện từ 1 đến 2 sản phẩm, mỗi xã 1 sản 

phẩm chủ lực” ở tỉnh ta không chỉ mang ý nghĩa về phát triển 

sản xuất mà còn giúp khu vực nông thôn giải quyết những vấn 

đề quan trọng trong giảm nghèo, tạo việc làm, phát huy tính 

sáng tạo, trí tuệ của người dân, xây dựng mối liên kết kinh tế 

cộng đồng bền vững. Đây được coi là hướng đi đúng và trúng 

trong việc lan tỏa thương hiệu địa phương, nâng cao năng lực 

cạnh tranh trên thị trường và quan trọng nhất là nâng cao thu 

nhập cho người nông dân, góp phần tích cực hoàn thành 

Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. 

 

Đoàn Thư 

Báo Tuyên Quang Online 

 

 

 

Đức Trọng: Quy hoạch xây dựng vùng huyện nông 

thôn mới đến năm 2040 

hủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Đoàn Văn Việt vừa 

ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy 

hoạch xây dựng vùng huyện nông thôn mới huyện Đức 
Trọng đến năm 2040. 

Theo đó, căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện 

nông thôn mới và căn cứ Quyết định số 1371/QĐ-BXD ngày 

24/10/2018 của Bộ Xâỵ dựng về việc phê duyệt đề cương và 

dự toán chi phí thực hiện dự án “Thí điểm lập quy hoạch xây 

dựng vùng huyện nông thôn mới huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng đến năm 2040”… UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ 

quy hoạch xây dựng vùng huyện nông thôn mới huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040. Trong đó, tổ chức tư 

vấn lập nhiệm vụ quy hoạch là Viện Quy hoạch đô thị nông 

thôn quốc gia. 

 

 

Huyện Đức Trọng đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 

xây dựng vùng huyện nông thôn mới 

đến năm 2040. Ảnh: C.P 

  

Diện tích lập quy hoạch: 903,621 km
2
 với phía bắc giáp TP Đà 

Lạt, huyện Lâm Hà, Đơn Dương; Nam giáp huyện Di Linh, và 

tỉnh Bình Thuận; Đông giáp huyện Đơn Dương tỉnh Bình 

Thuận và tỉnh Ninh Thuận; phía Tây giáp huyện Lâm Hà và 

Di Linh. 

  

C 



 

18 PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ                                                               

Trong đó, UBND tỉnh nhấn mạnh tiến độ thực hiện quy hoạch 

là 9 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.  

  

C. Phong 

Lâm Đồng online 
 

 

Lạng Sơn xây dựng nông thôn mới: Về đích 2018 

ới sự đầu tư nguồn lực của nhà nước, sự chung tay 

góp sức của người dân, năm 2018, chương trình xây 

dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đạt được 

nhiều kết quả quan trọng. Qua đó tạo sức bật, chuyển 

biến rõ nét diện mạo nông thôn miền biên ải 

Nhiều mục tiêu mới 

Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM, 

nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 48 xã, bình quân 1 xã 

trên địa bàn tỉnh đạt từ 9,5 đến 10 tiêu chí và toàn tỉnh không 

còn xã dưới 5 tiêu chí. Cụ thể, số xã đạt 19 tiêu chí có 48/207, 

chiếm 23,2%; số xã đạt 15 – 18 tiêu chí có 2/207 xã, chiếm 

1%; số xã đạt 10 – 14 tiêu chí có 29/207 xã, chiếm 14% và số 

xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí có 128/207 xã, chiếm 61,8%. 

Bên cạnh những mục tiêu cơ bản đó, năm 2018, tỉnh còn đặt 

thêm các mục tiêu mới. Cụ thể, đối với 5 xã điểm đặc biệt khó 

khăn, phấn đấu đạt bình quân 13 tiêu chí/xã; 20 xã biên giới 

phấn đấu đạt bình quân 9,35 tiêu chí/xã. Ngoài ra, mỗi huyện 

lựa chọn thêm 1 xã đặc biệt khó khăn để chỉ đạo phấn đấu đến 

hết năm 2020 đạt từ 10 tiêu chí trở lên, trong đó, các tiêu chí 

cần phải đạt là: tiêu chí số 10 về thu nhập; số 11 về hộ nghèo; 

số 14 về giáo dục và đào tạo; số 15 về y tế và tiêu chí số 18 về 

hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 

 

Mô hình trồng bưởi đem lại thu nhập cao cho người dân xã 

Chi Lăng, huyện Chi Lăng 

Nhìn vào những mục tiêu cụ thể được đặt ra như vậy có thể 

thấy, năm 2018, tỉnh đặt quyết tâm rất cao trong xây dựng 

NTM. Để cụ thể hóa các mục tiêu này, cùng với nguồn lực 

đầu tư của nhà nước thì việc chung tay, góp sức của nhân dân 

đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các tiêu chí. 

Phát huy sức dân 

Ngay từ những tháng đầu năm, phong trào ra quân đầu xuân 

làm giao thông, thủy lợi gắn với xây dựng NTM đã được 

nhiều xã tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả quan 

trọng. Cụ thể, toàn tỉnh đã có 202 xã tổ chức ra quân đầu xuân. 

Kết quả, đã huy động gần 75.000 ngày công làm thủy lợi; sửa 

chữa, kiên cố hơn 6 km kênh mương, đào đắp trên 6.000 m3, 

phát dọn trên 305.000 m2 mương các loại… 

V 
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Ông Lương Đình Sáng, thôn Khòn Cải, xã Vân Mộng, huyện 

Văn Quan chia sẻ: Năm nay, xã được chọn là xã điểm phấn 

đấu đạt chuẩn NTM nên ngay từ đầu năm, gia đình tôi cùng 

nhiều hộ dân khác tích cực đóng góp công sức, tiền của mua 

vật liệu kiên cố hóa kênh mương, giao thông nội đồng. Gia 

đình đóng góp 2 đợt trên 1 triệu đồng, có hộ còn tự nguyện 

đóng góp 5 triệu đồng để làm đường. 

Không chỉ đảm bảo hệ thống kênh mương thủy lợi hoạt động 

hiệu quả, phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp mà việc chung 

tay góp sức của người dân còn giúp 35 xã hoàn thành tiêu chí 

thủy lợi, nâng tổng số xã đạt tiêu chí này lên 168 xã và trở 

thành một trong những tiêu chí liên quan đến hạ tầng có nhiều 

xã đạt nhất trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với tiêu chí thủy lợi, một số tiêu chí liên quan đến huy 

động sức dân trong xây dựng NTM như: giao thông, cơ sở vật 

chất văn hóa… cũng được nhân dân các xã chủ động, tích cực 

chung tay thực hiện. Ví như tiêu chí giao thông, năm 2018, 

toàn tỉnh đã huy động 285.600 ngày công; nhân dân đóng góp 

bằng tiền trên 50 tỷ đồng, hiến 85.500 m2 đất, qua đó mở mới 

được trên 50 km đường giao thông, bê tông được trên 400 km 

đường… Cùng với đó, người dân còn đóng góp hàng nghìn 

ngày công để chung tay thực hiện một số tiêu chí như: nhà ở 

dân cư, môi trường; hiến đất để nhà nước đầu tư xây dựng các 

công trình hạ tầng thiết yếu như: trường học, trạm y tế, nhà 

văn hóa… 

Đầu tư nguồn lực 

Năm 2018, vốn phân bổ  Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng NTM trên địa bàn tỉnh là 196.400 triệu đồng cho 147 

danh mục công trình. Cụ thể, phân bổ cho các dự án hoàn 

thành đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017 là 52 danh mục 

công trình; phân bổ cho các dự án khởi công mới năm 2018 là 

77 danh mục công trình, trong đó có 19 công trình giao thông, 

9 công trình thủy lợi, 3 công trình điện nông thôn, 23 công 

trình trường học, 9 công trình cơ sở vật chất văn hóa, 8 công 

trình trạm y tế và 6 công trình nước sinh hoạt. Để đảm bảo 

tiến độ cũng như chất lượng các công trình, ban chỉ đạo xây 

dựng NTM tỉnh, các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, 

đôn đốc, nắm tình hình, trực tiếp tháo gỡ khó khăn phát sinh. 

Qua đó, các công trình đến nay cơ bản hoàn thành và đưa vào 

sử dụng. 

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây 

dựng NTM tỉnh cho biết: Không chỉ đầu tư xây dựng hạ tầng, 

để tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện và nâng cao thu nhập cho 

người dân, năm 2018, tỉnh bố trí vốn hỗ trợ phát triển sản xuất 

và các hình thức tổ chức sản xuất là 36.450 triệu đồng để thực 

hiện các dự án, mô hình điểm về phát triển sản xuất, từ khâu 

sản xuất đến tiêu thụ và hỗ trợ các xã xây dựng các mô hình. 

Đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 69 mô hình phát triển sản 

xuất tại 52 xã với 2.320 hộ gia đình, 6 hợp tác xã và 1 tổ hợp 

tác tham gia. Cơ bản các mô hình đáp ứng được nguyện vọng 

người dân và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, phát huy được thế 

mạnh từng vùng, địa phương, giúp nhân dân xóa bỏ dần thói 

quen canh tác lạc hậu, hướng tới xây dựng chuỗi liên kết sản 

xuất như: mô hình na VietGAP tại Chi Lăng; chanh leo tại 

Tràng Định, Văn Lãng; trồng nghệ, cây dược liệu ở Văn 

Quan; cây ăn quả ở Bắc Sơn, Hữu Lũng…. 

Kết quả, năm 2018, toàn tỉnh có thêm 12 xã được công nhận 

đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 48 xã. Bình 
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quân mỗi xã trên địa bàn đạt khoảng 9,7 tiêu chí/xã; toàn tỉnh 

không còn xã dưới 5 tiêu chí, 5 xã đặc biệt khó khăn được chỉ 

đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 – 2020 đạt 

từ 9 đến 15 tiêu chí. Trong đó, xã Cao Minh, huyện Tràng 

Định và xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn có khả năng đạt chuẩn 

ngay trong năm 2019. 

Tân An 

(Báo Lạng Sơn điện tử) 
 

 

 

 

Huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng): Huy động hơn 20 tỷ 

đồng xây dựng nông thôn mới 

Năm 2018,  huyện Bảo Lạc huy động trên 20 tỷ đồng thực 

hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

(NTM). 

Trong đó, vốn đầu tư phát triển 16 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 4 tỷ 

290 triệu đồng; vận động ủng hộ Quỹ “Xây dựng NTM" được 

254 triệu đồng; nhân dân hiến 92.640 m2 đất sản xuất, đóng 

góp gần 4.500 ngày công lao động làm đường giao thông nông 

thôn, nhà văn hóa xóm. 

Qua các nguồn vốn, đầu tư xây dựng, nâng cấp 40 công trình 

hạ tầng cơ sở nông thôn, gồm: 15 công trình giao thông, 7 

công trình thủy lợi, 14 nhà văn hóa, 2 công trình điện sinh 

hoạt, 2 công trình chợ, bê tông hóa đường làng ngõ xóm được 

5,3 km; đào tạo nghề cho 105 lao động nông thôn; hỗ trợ nhân 

dân phát triển 267 ha cây trồng (mận máu, lê vàng, dược liệu, 

trúc sào, quế...) và 443 con trâu, bò cái sinh sản... 

 

Nhà văn hóa xóm Pác Trà, xã Huy Giáp được xây dựng bằng 

nguồn xã hội hóa. 

 

Bình quân huyện đạt 8 tiêu chí NTM/xã, tăng 1,81 tiêu chí/xã 

so với năm 2017. Trong đó, xã Huy Giáp đạt 13 tiêu chí; xã 

Cô Ba đạt 10 tiêu chí; 4 xã đạt 9 tiêu chí (Hồng Trị, Đình 

Phùng, Kim Cúc, Bảo Toàn); 4 xã đạt 8 tiêu; 6 xã đạt 5 -7 tiêu 

chí. Huyện phấn đấu năm 2019, mỗi xã tăng thêm 1 tiêu chí 

trở lên. 

  

Minh Khôi 

(Báo Cao Bằng online) 

 


