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Du lịch nông thôn: Hướng đi mới nhìn từ Sin Suối 

Hồ 

in Suối Hồ là một bản làng của 123 hộ người Mông 

thuộc huyện Phong hổ, tỉnh Lai Châu, nằm ngang 

lưng đỉnh Sơn Bạc Mây (quanh năm mây trắng tụ), 

cách Quốc lộ 4D khoảng 1 giờ xe chạy. 

 

Đứng ở Sin Suối Hồ có thể 

ngắm toàn thung lũng hoa dã 

quỳ vàng ruộm các triền núi, 

các thửa ruộng bậc thang và 

thác Trái tim (thác nước của 

người Mông có hình trái tim). 

Lợi thế về thiên nhiên và tận 

dụng đầu tư của Nhà nước 

phát triển đường nông thôn 

đã giúp người Mông ở Sin 

 

Suối Hồ phát triển du lịch 

khám phá trong gần 4 năm 

qua. Hiện nay, cả bản có 10 hộ gia đình phát triển mô 

hình du lịch homestay, đủ khả năng cung cấp dịch vụ lưu 

trú cho hơn 100 du khách/ngày đêm với giá 70.000 

đồng/khách/đêm. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Đỗ Ngọc An cho biết mô 

hình du lịch của dân bản Sin Suối Hồ đã lan ra nhiều bản, 

làng khác ở Tam Đường và một số huyện của Lai Châu, 

tạo ra một không khí mới trong xây dựng nông thôn mới 

gắn với phát triển du lịch ở thôn, bản của tỉnh. 

 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hoàng Thị 

Hạnh cho biết Lai Châu có 

nhiều lợi thế về du lịch với 

cảnh quan Tây Bắc hùng vĩ. 

“Tây Bắc có 10 ngọn núi cao 

nhất nước thì có tới 6 ngọn 

núi nằm trên địa bàn Lai 

Châu.  

 

Với ý nghĩa đó, vào sáng 6/12, 

Phó Thủ tướng Vương Đình 

Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc 

gia chủ trì Hội thảo toàn quốc 

phát triển du lịch nông thôn 

gắn với xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lai Châu. 

 

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng điều phối 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

(Bộ NN&PTNT) trong tổng thu nhập của người dân nông 

S 
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thôn hiện nay, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp chỉ 

chiếm khoảng 27%, thu nhập từ các hoạt động sản xuất 

phi nông nghiệp và dịch vụ chiếm 73%. Do vậy, để nâng 

cao hơn nữa thu nhập cho người dân nông thôn, ngoài 

việc tiếp tục thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, cần phải đa 

dạng hoá ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong 

đó phát triển du lịch là một hướng đi mới, góp phần phát 

huy lợi thế của nông nghiệp, nông thôn để tạo ra các sản 

phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn, vừa góp phần gìn giữ và 

phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của người dân 

nông thôn. 

 

Các loại hình du lịch như: Trang trại đồng quê, miệt 

vườn, trải nghiệm làm nông dân, sinh thái… đã phát 

triển, chiếm tỉ lệ ngày càng cao bên cạnh các loại hình du 

lịch truyền thống. Sự liên kết giữa các doanh nghiệp lữ 

hành và các đơn vị cung ứng sản phẩm du lịch nông 

nghiệp ngày càng phát triển, tạo ra nhiều tour du lịch độc 

đáo, hấp dẫn, bước đầu được du khách đón nhận 

 

Tuy nhiên, phần lớn hoạt động du lịch gắn với nông 

nghiệp, nông thôn tại Việt Nam thời gian qua vẫn còn 

manh mún, đơn điệu, chưa có chiều sâu, chưa chuyên 

nghiệp và bền vững. Cụ thể, hầu hết các hoạt động du lịch 

nông nghiệp, nông thôn vẫn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, 

trùng lặp. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phụ trợ tại nhiều 

điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn chưa được đầu tư 

hoàn chỉnh, hoặc đã được đầu tư nhưng không bảo đảm 

chất lượng. Tính liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành và 

các điểm đến cung cấp hoạt động du lịch còn yếu. Nguồn 

nhân lực cho phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn 

còn hạn chế, đặc biệt là lao động được đào tạo, có kỹ 

năng phục vụ, khả năng quản lý, điều hành cơ sở du lịch. 

Việc bồi dưỡng để người dân địa phương có kỹ năng 

trình diễn, thuyết minh, phục vụ khách chưa đáp ứng yêu 

cầu. Hoạt động xúc tiến quảng bá cho du lịch nông nghiệp 

và nông thôn chưa được đầu tư đúng mức, chưa chuyên 

nghiệp, chưa có hệ thống và chưa đúng đối tượng… 

 

Những thuận lợi và khó khăn hiện nay của du lịch nông 

thôn sẽ được các địa phương, doanh nghiệp mổ xẻ tại hội 

thảo để Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thống 

nhất thực hiện phát triển du lịch ở địa bàn nông thôn 

trong thời gian tới./. 

 

Thành Chung 
Báo Điện tử chính phủ 
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Chương trình phối hợp trong triển khai Chương 

trình Mỗi xã một sản phẩm 

 

rong khuôn khổ Hội thảo Phát triển du lịch nông 

thôn gắn với xây dựng nông thôn mới diễn ra tại 

Lai Châu ngày 6/12/2018, với sự chứng kiến của 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban 

Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 

2016-2020 và Lãnh đạo các Bộ, ngành Nông nghiệp và 

PTNT, Thể thao, Văn hoá và Du lịch...., Văn phòng điều 

phối nông thôn mới Trung ương và Tổng cục Du lịch, Bộ 

VHTTDL, Trường đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn 

TP Hồ Chí Minh đã ký kết Chương trình phối hợp để thúc 

đẩy phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn và triển 

khai Chương trình OCOP trong xây dựng nông thôn mới. 

TTHTQT 
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PTT Vương Đình Huệ: Phát triển du lịch hài hòa 

với xây dựng nông thôn 

Thứ trưởng Bộ Văn hóa–Thể thao và du lịch ông Lê 

Khánh Hải cho hay: Phát triển du lịch gắn với xây dựng 

nông thôn mới (NTM), trước hết là phát triển du lịch 

nông nghiệp – loại hình du lịch dựa chủ yếu trên nền tảng 

của hoạt động, không gian sản 

xuất nông nghiệp với quan 

điểm phát triển bền vững về 

môi trường sinh thái và văn 

hóa. 

Trong bối cảnh Việt Nam là 

nước nông nghiệp, với gần 

65% dân số sống ở nông 

thôn, phát triển kinh tế thông 

qua du lịch nông thôn gắn với 

xây dựng nông thôn mới sẽ là 

xu thế tất yếu. 

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, những năm qua, nhiều 

địa phương trong nước đã đẩy mạnh khai thác hoạt động 

du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn. Qua đó hình 

thành hệ thống sản phẩm du lịch phong phú, đặc thù trải 

dài từ Bắc đến Nam… 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ 

Vương Đình Huệ, cho rằng: Hội thảo toàn quốc về phát 

triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM, được tổ 

chức tại Lai Châu lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Vì 

vậy, cần phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về du lịch nông 

thôn mới 

Theo Phó Thủ tướng Chính 

phủ, nhiều cơ quan quản lý 

nhà nước và các tỉnh vẫn còn 

lúng túng về vấn đề này. Cần 

làm rõ nội hàm của du lịch 

nông thôn hay du lịch nông 

nghiệp. Du lịch nông nghiệp 

là môi  trường của sản xuất 

nông nghiệp và tài nguyên 

nông nghiệp, với chủ thể là 

người nông dân. Còn du lịch 

nông thôn thì ngoài vấn đề 

liên quan đến ngành sản xuất 

nông nghiệp, tài nguyên nông nghiệp, nó còn liên quan 

đến văn hóa, bản sắc dân tộc, tài nguyên thiên nhiên của 

vùng miền. 

"Nếu chúng ta còn mơ hồ, chưa xác định được đầy đủ nội 

hàm của việc này thì sẽ lúng túng trong việc hoạch định 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và tổ chức thực hiện. Dù 
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là du lịch nông thôn hay du lịch nông nghiệp thì cũng 

phải hướng tới phát triển bền vững...", Phó Thủ tướng 

Vương Đình Huệ phân tích. 

Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, cần phải hài hòa mối 

quan hệ giữa phát triển du lịch và phát triển nông thôn 

nói chung. Kết hợp giữa chiến lược đưa ngành du lịch 

thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất lược với chiến 

lược tam nông, trong đó chủ thể người nông dân trong 

xây dựng nông thôn mới. 

Văn Chiến 
(Báo Dân Việt) 

 

Thái Nguyên: Xây dựng nông thôn mới có sức lan 

tỏa sâu rộng hiệu quả và thiết thực 

ác định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới (NTM) là chương trình trọng tâm, 

xuyên suốt, có ý nghĩa quan trọng nên Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh Thái nguyên đã thường xuyên quan tâm, lãnh 

đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện.  

 

Theo đó, mục tiêu của tỉnh Thái Nguyên là tập trung xây 

dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước 

hiện đại; Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất 

hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công 

nghiệp, dịch vụ; Gắn phát triển nông thôn với đô thị theo 

quy hoạch; Xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản 

sắc văn hóa dân tộc; Môi trường sinh thái được bảo vệ; 

An ninh trật tự được giữ vững; Đời sống vật chất và tinh 

thần của người dân ngày càng được nâng cao. 

 

Thực tế triển khai xây dựng NTM ở Thái Nguyên cho thấy 

thông qua các chương trình, dự án, mô hình… đã trực 

tiếp 

chuyển 

giao 

những 

tiến bộ kỹ 

thuật, 

nhất là 

khoa học 

và công 

nghệ cao 

vào phát triển sản xuất; khơi dậy và phát huy tốt các tiềm 

năng, thế mạnh trong nông nghiệp, nông thôn tại các địa 

phương… 

 

Tại các mô hình này, người nông dân – những chủ thể xây 

dựng NTM đã được hỗ trợ, tạo điều kiện tiếp cận và làm 

chủ các tiến bộ kỹ thuật giúp tăng năng suất, nâng cao 

chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập; đồng thời, sản 

X 
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phẩm tạo ra cũng được bảo đảm tiêu thụ ổn định về sản 

lượng, giá bán… Có thể kể đến nhiều mô hình đã khẳng 

định rõ hiệu quả trong thực tế như mô hình liên kết sản 

xuất chè theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ 

cao trên diện rộng tại xã Tân Cương (thành phố Thái 

Nguyên), xã La Bằng (huyện Đại Từ), thị trấn Sông Cầu và 

xã Minh Lập (huyện Đồng Hỷ)… 

 

Theo đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Thái Nguyên, những kết quả đạt được trong xây dựng 

NTM ở Thái Nguyên đã tác động rất tích cực đến đời sống 

người dân nông thôn. Thu nhập bình quân của người dân 

khu vực nông thôn đã tăng từ 14,28 triệu đồng (năm 

2010) lên 26,2 triệu đồng (năm 2017); tỷ lệ hộ nghèo 

giảm nhanh, đặc biệt là ở các xã sớm “về đích” NTM. 

“Diện mạo nông thôn tại các địa phương trong tỉnh đã 

thực sự có nhiều khởi sắc theo hướng văn minh, hiện đại 

cùng chương trình xây dựng NTM”. 
 

Bài và ảnh Quang Minh 
(Báo Làng nghề Việt) 

 

 

 

Cho du khách mua quýt tại vườn, nhà nông 

Mường Khương thu về 23 tỷ 

heo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện Mường Khương, năm nay thơ i 

tie t thua  n lơ i ne n quy t đươ c mu a, ươ c na ng sua t 

đa t 120 

tạ/ha (tăng 

10% - 20% 

so với năm 

2017); 

tổng sa n 

lươ ng đa t 

tre n 1.400 

ta n. 

Với giá bán 

bình quân 

16.000 đồng/kg (đầu vụ trên 25.000 đồng/kg), người 

trồng quýt ở Mường Khương thu gần 23 tỷ đồng. Đây là 

vụ quýt được mùa, được giá với người dân Mường 

Khương. 

 

Cùng với việc mang sản phẩm đi tiêu thụ, nhiều hộ trồng 

quýt Mương Khương còn cho du khách tham quan miễn 

phí và thu hái, mua quýt tại vườn. Việc làm này giúp 

khách hàng yên tâm hơn và đảm bảo mua được đúng sản 

T 
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phẩm quýt Mường Khương, đồng thời chủ vườn cũng 

giảm được công thu hái để bán lẻ tại các chợ như trước 

đây. 

 

Năm 2017, quýt Mường Khương đa  đươ c co ng bo  nha n 

hie  u va  mơ i đa y tie p tu c đươ c ca p Gia y chư ng nha  n sa n 

pha m đạt tiêu chuẩn VietGAP và Giấy chứng nhận sản 

phẩm đạt hạng 3 sao, thuộc Chương trình “Mỗi xã một 

sản phẩm” của huyện Mường Khương. Đa y la  điều kiện 

thuần lợi để tra i ngo t na y kha ng đi nh đươ c thương hie  u, 

tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm, giúp người 

trồng quýt Mường Khương phát triển kinh tế bền vững. 
 

Kim Thoa 
 (Báo Lào Cai) 

 

Đông Hải: Xây dựng nông thôn mới là nền tảng để 

phát triển kinh tế 

hững ngày đầu tháng 12, chúng tôi có chuyến 

công tác tại huyện Đông Hải – một huyện ven biển 

của tỉnh Bạc Liêu trên con đường bê tông khang 

trang, sạch sẽ…  

Anh Ngô Quốc Thái, ngụ xã Long Điền Tây, huyện Đông 

Hải, phấn khởi: “Trước đây, đường từ sá ở đây xấu lắm, 

mùa mưa chúng tôi phải di chuyển bằng xuồng máy 

(phương tiện đi lại trên sông nước ở miền Tây) rất bất 

tiện. Nhưng nay, đã phát triển hơn nhiều, lộ làng thông 

thoáng, khang trang, việc đi lại của người dân cũng dễ 

dàng hơn. Bây giờ, muốn ăn uống gì, cũng có, hàng hóa 

được người bán chở đến tận nhà, rất thuận lợi”. 

 

Theo lời anh Thái, anh rất vui mừng khi chính quyền địa 

phương quan tâm, chăm lo đến đời sống của Nhân dân. 

Điều đó, là 

động lực 

để người 

dân đặt 

trọn vẹn 

niềm tin 

vào chính 

quyền cơ 

sở để cùng 

địa 

phương chinh phục đích đến NTM. 

 

Trao đổi với PV Báo NNVN, ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch 

UBND huyện Đông Hải khẳng định: “Chúng tôi sẽ nỗ lực 

hết mình để về đích NTM. Bởi xây dựng NTM là nền tảng 

để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế địa phương… 

Từ đầu năm đến nay, điện lực huyện Đông Hải đã đầu tư 

lắp đặt được 280 đồng hồ điện cho hộ nghèo, cận nghèo 

N 



 

9 
PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

đang sử dụng điện chia hơi thiếu an toàn. Từ đó, nâng 

tổng số hộ dân sử dụng điện an toàn trên toàn huyện là 

32.670 hộ, chiếm tỷ lệ 99%. 

 

Đến nay Đông Hải, đã thành lập được 13 HTX hoạt động 

rất hiệu quả. Trong đó, 10 HTX hoạt động trong lĩnh vực 

nông nghiệp, 1 HTX quản lý chợ, 1 HTX hoạt động trong 

lĩnh vực GTVT và 1 HTX chuyện SX, kinh doanh hàng may 

mặc, với 630 thành viên tham gia. Tổng mức vốn điều lệ 

trên 6,5 tỷ đồng. Đời sống, thu nhập của các thành viên 

và lao động đạt mức ổn định. Đó là nền tảng để nền kinh 

tế huyện phát triển, đi lên trong thời gian tới. 

 
Trọng Linh-Trần Duy  
 (Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 

Đồng Nai: Nông dân là chủ thể trong xây dựng 

nông thôn mới 

ưng Lộc (huyện Thống Nhất) là xã đầu tiên của 

Đồng Nai về đích trong xây dựng nông thôn mới 

nâng cao. Chính sự đồng lòng, chung sức của 

người dân đã tạo nên bước đột phá cho xã nghèo này. Vì 

khởi điểm xây dựng nông thôn mới, nông dân của xã chủ 

yếu là làm ruộng; đường giao thông nông thôn đa số là 

đường đất, công trình thủy lợi nội đồng còn ít. Xuân Lộc 

là huyện đi đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới 

kiểu mẫu.  

 

Ông Lê Khắc Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc cho 

biết, địa phương cần một nguồn lực lớn để xây dựng 

nông thôn mới kiểu mẫu. Nhưng huyện không trông chờ, 

ỷ lại vào nguồn hỗ trợ của Nhà nước mà luôn xác định 

tiếp tục dựa vào sức dân, thu hút nguồn vốn xã hội hóa 

trong đầu tư. 

Ông Võ Văn 

Thành, nông 

dân sản xuất 

giỏi tại ấp 

Hưng Thạnh 

(xã Hưng 

Lộc) nhớ lại: 

“Đây là ấp 

nghèo, tập 

trung đông người dân tộc thiểu số nên chuyện đầu tư làm 

đường chỉ là ước mong. Mùa mưa đến, người dân luôn 

phải đánh vật với con đường vào ấp dài gần 2km vừa lầy 

lội, vừa trơn trượt. Người dân phải vất vả tự chở nông 

sản đi bán vì thương lái ngại con đường dài trắc trở”. 

Cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, có thêm 

nguồn vốn của Nhà nước hỗ trợ nên người dân đều hồ 

hởi hiến đất, góp của, góp công làm đường.... 

H 
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Không giấu được sự hồ hởi khi gia đình và bà con lối xóm 

được đi lại trên con đường khang trang, sạch đẹp, ông 

Lang Văn Út, nông dân tại xã Phú Hội (huyện Nhơn 

Trạch) tâm sự: “Lúc đầu vận động dân đóng góp làm 

đường cũng gặp khó khăn vì họ nghĩ đây là trách nhiệm 

của Nhà nước. Nhưng chính lợi ích của những con đường 

khang trang khi đưa vào sử dụng đã thuyết phục họ. 

Theo đó, mọi người, mọi nhà cùng tham gia, người có đất 

hiến đất, người góp của, người bỏ công…”. Cũng chính 

người dân tự nguyện đóng tiền lắp đặt hệ thống đèn 

chiếu sáng, bỏ công trồng hoa, phân công quét dọn hàng 

ngày giữ cho đường sá luôn sạch, đẹp. 

 

Theo Hội Nông dân tỉnh, trong 5 năm qua, nông dân đã 

đóng góp tổng số tiền xây dựng hạ tầng nông thôn mới 

trên 500 tỷ đồng; 104.389 công lao động, hiến 

809.333m2 đất. Theo đó, 1.963km đường giao thông 

nông thôn được làm mới và sửa chữa; kiên cố và nạo vét 

605km kênh mương nội đồng; sửa chữa và làm mới 192 

công trình điện, 693 cầu cống và 883 phòng học, trạm xá 

và 96 công trình phúc lợi khác... 

Nông dân thực sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn 

mới. 
Bài và ảnh Bình Nguyên 

                                                                                      (Báo Làng nghề Việt) 

 

Xây dựng nông thôn mới hiệu quả 

o với nhiều tỉnh, thành khác, phong trào xây dựng 

nông thôn mới (NTM) ở Tiền Giang được đánh giá 

là “đi sau”. Song, do được đầu tư đúng hướng nên 

Tiền Giang đang vươn lên tốp đầu trong vùng về xây 

dựng NTM… 

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương 

trình mục tiêu quốc gia, so với khu vực Đồng bằng sông 

Cửu Long và cả nước nói chung, phong trào xây dựng 

NTM ở Tiền Giang có nhiều điểm sáng. 

 

Trong đó, tỉnh có nhiều mô hình bảo vệ môi trường trong 

thực hiện 

tiêu chí 

Môi 

trường và 

An toàn 

thực 

phẩm đạt 

kết quả 

cao so với 

mặt bằng chung của vùng. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ dân sử 

dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung cũng đạt tỷ lệ 

rất cao so với khu vực. 
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Dù tiến độ xây dựng NTM ở tỉnh còn chậm nhưng điều 

đáng ghi nhận là không có nợ đọng trong xây dựng NTM. 

Qua đó cho thấy Tiền Giang xây dựng NTM “chậm mà 

chắc”… 

 

Theo đồng chí Phạm Anh Tuấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

đến năm 2017, tỉnh đã bắt đầu tăng tốc trong xây dựng 

NTM bằng cách đặt ra những mục tiêu cao hơn. Ban Chỉ 

đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh 

đã điều tra và chọn ra 45 xã để tập trung đầu tư xây dựng 

NTM từ nay đến năm 2020… Ý nghĩa cuối cùng của việc 

xây dựng NTM là nâng cao đời sống người dân. Do đó, 

ngoài việc hoàn thành kế hoạch đề ra, thì việc chú trọng 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân là 

nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt. 

 

Đồng chí Phạm Anh Tuấn cho biết, tiêu chí sản xuất là 

vấn đề tỉnh quan tâm hàng đầu. Do đó, tỉnh đang tập 

trung triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm của 

Chính phủ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm và tập trung 

hỗ trợ các địa phương phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt 

là hỗ trợ nguồn lực, quản trị hợp tác xã… 

 

“Với nguồn lực và sự nỗ lực chung, từ nay đến cuối năm 

2020, tỉnh đã tính kỹ và cân đối các nguồn lực để đầu tư  

cho xây dựng NTM. Tỉnh sẽ phấn đấu không nợ xây dựng 

cơ bản trong xây dựng NTM” - đồng chí Phạm Anh Tuấn 

cho biết thêm. 
                                                                                    M. Thành 

(Báo Ấp Bắc Tiền Giang) 

 

 

 

 

Xây dựng nông thôn mới chủ động thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

hương trình XDNTM làm thay đổi nhận thức của 

người dân, lôi cuốn họ hăng say, nhiệt huyết đóng 

góp công, của để xây dựng cơ sở vật chất. Hạ tầng 

kinh tế - xã 

hội ngày một 

hoàn thiện, 

quá trình phát 

triển gắn với 

tái cơ cấu 

ngành nông 

nghiệp được 

đẩy mạnh, 

hình thành 

nhiều vùng sản xuất hàng hóa có liên kết bền vững là nền 
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tảng vững chắc cho phát triển. Đời sống vật chất, tinh 

thần của người dân ngày càng được nâng cao, xã hội 

nông thôn ổn định, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn 

và phát huy...  

 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong XDNTM, nhưng có thể 

thấy XDNTM được triển khai trên địa bàn nông thôn nên 

thường xuyên chịu ảnh hưởng lớn của BĐKH, thường 

xuyên xảy ra thiên tai. Đặc biệt, Yên Bái là tỉnh miền núi, 

địa hình chia cắt mạnh, núi cao, độ dốc lớn lại có hệ thống 

sông ngòi dày đặc, nhất là các huyện: Văn Chấn, Trạm 

Tấu, Mù Cang Chải... Các địa phương này thường xảy ra 

gió lốc, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất... gây thiệt hại lớn về 

người và của…Do vậy, PCTT trong XDNTM được quy định 

tại tiêu chí số 3 về thủy lợi. 

 

Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày17/10/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ yêu cầu các xã đạt chuẩn NTM phải đảm 

bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và quy định 

về PCTT tại chỗ, bởi thực tế đối với các xã đã cán đích, 

sắp cán đích NTM bị thiên tai tàn phá nặng nề, các công 

trình dân sinh, đường, cầu cống, thủy lợi, sản xuất nông 

lâm nghiệp nên lộ trình XDNTM bị đẩy lùi. Đồng thời, 

không chỉ không giữ được chuẩn, mà thêm vào đó là thiệt 

hại không dễ gì khắc phục được.  

 

Để XDNTM bền vững trước BĐKH và thiên tai, từ tỉnh 

đến huyện, xã, nhất là người dân cần thực hiện đầy đủ 

theo phương châm "Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp 

thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”; trong đó, lấy 

phòng là chính. Chủ động kiểm tra, rà soát, xác định các 

vùng, điểm dân cư trọng yếu có nguy cơ cao lũ quét, lũ 

ống, sạt lở đất, ngập úng... để xây dựng phương án phòng 

ngừa hiệu quả…  
Thanh Phúc 

(Báo YBĐT) 

 

Xây dựng nông thôn mới hiệu quả 

 
ể nâng cao chất lượng xây dựng NTM, Chính phủ 

đã ban hành Quyết định 691/QĐ-TTg về tiêu chí 

xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Trong 

đó, tập trung ưu tiên tiêu chí sản xuất - thu nhập - hộ 

nghèo, giáo dục - y tế - văn hóa, môi trường và tiêu chí an 

ninh trật tự - hành chính công. Riêng về thu nhập của 

nông dân, đây là tiêu chí được các địa phương quan tâm, 

hưởng ứng mạnh mẽ. 
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Một số địa phương xác định được những sản phẩm chủ 
lực, dần hình thành những vùng chuyên canh cây trồng 
có giá trị kinh tế cao theo mô hình cánh đồng lớn, phát 
triển các mô hình nông thôn mới gắn với sản xuất nông 
nghiệp sạch theo quy trình chuẩn, hình thành chuỗi liên 
kết. Hiện nay, cả nước có khoảng 4.800 sản phẩm đặc 
sản, dịch vụ du lịch cấp xã, huyện có lợi thế. Đây là tiềm 
năng và dư địa rất lớn để có thể triển khai hiệu quả 
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018-
2020”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, 
tăng thu nhập cho người dân, 
bảo tồn truyền thống văn hóa 
của từng vùng, miền. 

 

Ban Chỉ đạo T.Ư cũng chỉ rõ, 

thực tế năng lực của bộ phận 

cán bộ cơ sở, nhất là ở xã miền 

núi, đồng bào dân tộc thiểu số 

còn hạn chế. 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. 

Do vậy, thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa công tác 

tuyên truyền về NTM; Tiếp tục triển khai Chương trình 

khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 

2016-2020. Đồng thời, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu 

trên địa bàn xã, tập trung ở những xã nghèo, xã đặc biệt 

khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - 

xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn. 

Ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá 

trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn, sản phẩm 

chủ lực trên địa bàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ 

cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập 

người dân nông thôn một cách 

bền vững. Đẩy mạnh công tác 

triển khai Chương trình “Mỗi 

xã một sản phẩm giai đoạn 

2018-2020” trên phạm vi cả 

nước, nhằm tạo ra nhiều sản 

phẩm hàng hóa chất lượng 

cao, mang tính đặc trưng, lợi 

thế của mỗi vùng, miền.                                                                          
                                                                            
                                                                             

Dũng Minh 
(Báo nhân dân điện tử) 
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