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CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN:
LƯU VĂN QUẢNG

Chủ tịch Hội Nông dân 
tỉnh Bắc Kạn

BIÊN TẬP VÀ TRÌNH BÀY:
Ban Tuyên huấn

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

* Giấy phép xuất bản số: 20/GP-XBBT 
ngày 15 tháng 12 năm 2015 do Sở Thông 
tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp.

* In: 1.600 cuốn, khổ 19 x 27 cm, 
tại Công ty TNHH MTV In Bắc Kạn.

* In xong và nộp lưu chiểu tháng  
8 năm 2016.

Ảnh bìa 1: Mô hình trồng cây ăn 
quả của hộ gia đình ông Đinh Duy 
Lý, thôn Khuổi Nằn 2, xã Lương Hạ, 

huyện Na Rì.
                             Ảnh: HỒNG CHIÊM

(Trong bản tin có sử dụng ảnh tư liệu 
của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn).

 Quyết định Ban hành quy định chi tiết thực hiện 
điểm b, khoản 3, Điều 6 Quyết định số 50/QĐ-TTg  
ngày 4 tháng 9 năm 1014 của Thủ tướng Chính phủ về 
chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông 
hộ giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

  Những điểm mới trong Nghị quyết XII của Đảng

  Bác Hồ với cách mạng Tháng Tám

 Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
hướng dẫn mô hình kinh tế tập thể

  Nông dân tỉnh Bắc Kạn thi đua đoàn kết giúp nhau làm 
giàu và giảm nghèo bền vững

  Các huyện, thành phố biểu dương nông dân sản xuất, 
kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 - 2016

  Những gương nông dân điển hình tiên tiến

  TTDN và hỗ trợ nông dân tập huấn kỹ thuật nuôi gà

  Có 71 cán bộ Hội Nông dân trong tỉnh trúng cử HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020

  Hội Nông dân xã Tân Sơn: Đẩy mạnh phong trào thể 
dục - thể thao

 Hội viên nông dân chi hội thôn Tổng Mú mở đường  
nông thôn

  Hiệu quả bước đầu từ mô hình nuôi vịt thương phẩm

  Hội Nông dân xã Cẩm Giàng: Vận động hội viên thực 
hiện cánh đồng 100 triệu/1ha

  Từ 01/8/2016, hơn 100 lỗi vi phạm giao thông sẽ bị tăng 
mức xử phạt

  Một số thay đổi trong thực hiện các tiêu chí xây dựng 
Nông thôn mới

  Chương trình “Chung tay vì cộng đồng“ đến với hộ nông 
dân nghèo huyện Ba Bể

  Trang thơ: Pù Đoỏng Tứn Kheo - Quê rườn tối mấư - 
Thương người nông dân

1

Nông Dân
Bắc Kạn
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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định chi tiết thực hiện điểm b, khoản 3, Điều 6 Quyết định số 50/QĐ-TTg  

ngày 4 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao  
hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 6/4/2016, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 483/QĐ-UBND về việc ban hành 
quy định chi tiết thực hiện điểm b, khoản 3, Điều 6 Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 4 tháng 9 năm 
2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai 
đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nhằm giúp cán bộ Hội và hội viên nông dân hiểu rõ 
về Quyết định, Bản tin nông dân Bắc Kạn trích đăng một số nội dung của Quyết định này.

Điều 1. Quy định chi tiết thực hiện điểm b, khoản 3, Điều 6 Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 
4 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao  hiệu quả chăn nuôi 
nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ phối giống nhân tạo
a) Phối giống nhân tạo cho lợn nái sinh sản
- Loại tinh lợn gồm tinh lợn nội (Móng cái, Táp lá...), các loại tinh lợn ngoại sản xuất tại các cơ 

sở kinh doanh giống vật nuôi trong và ngoài tỉnh đảm bảo quy định về điều kiện sản xuất, kinh 
doanh giống vật nuôi tại khoản 1, Điều 19 pháp lệnh về giống vật nuôi, được cung ứng bởi các tổ 
chức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh do UBND tỉnh quy định.

- Đơn giá, mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% kinh phí về liều tinh cho các hộ chăn nuôi nhưng không 
quá 150.000đ cho một lần phối đạt và hỗ trợ 02 lần cho một lợn nái/năm; chi trả cho cơ sở cung 
cấp tinh, vật tư hoặc kỹ thuật viên thụ tinh nhân tạo được chỉ định.

b) Phối giống nhân tạo cho bò cái sinh sản
- Loại tinh: Gồm các loại tinh bò được sản xuất, nhập khẩu bởi các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước nằm trong danh mục quản lý của Bộ NN&PTNT, được cung ứng bởi các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh do UBND tỉnh chỉ định.

- Đơn giá, mức hỗ trợ liều tinh: Hỗ trợ 100% kinh phí vật tư phối giống nhân tạo nhưng 
không quá 400.000đ cho một lần phối đạt và hỗ trợ 01 lần cho bò cái sinh sản/năm, chi trả cho kỹ 
thuật viên thụ tinh nhân tạo được chỉ định.

Định mức vật tư phối giống: Thực hiện theo Điều 5, Thông tư 09/2015/TT-BNN&PTNT, ngày 
3/3/2015 của Bộ NN&PTNT.

2. Hỗ trợ mua lợn, trâu, bò đực giống và gà, vịt giống bố mẹ hậu bị
a) Hỗ trợ mua lợn, trâu, bò đực giống để thực hiện phối giống dịch vụ (tại địa bàn có điều 

kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn).
Lợn đực giống
- Loại giống: Các giống lợn ngoại như Yorhire, Landrance, Duroc, Pietran, các giống lợn như 

Móng Cái, lợn địa phương đã qua bình tuyển.
- Số lượng và mức hỗ trợ lợn đực giống: Hỗ trợ một lần bằng 50% giá mua lợn đực giống 

nhưng không quá 5.000.000đ/con đối với lợn đực giống ngoại hoặc 2.500.000đ/con đối với lợn 
đực nội; mỗi hộ nhận không quá 03 con lợn đực giống đủ tiêu chuẩn.

Trâu đực giống
- Loại giống: Trâu địa phương đã qua bình tuyển.
- Số lượng và mức hỗ trợ trâu đực giống: Mỗi hộ chăn nuôi được hỗ trợ một lần bằng 50% giá 

mua 01 con trâu đực giống nhưng không quá 25.000.000đ/con trâu đực đủ tiêu chuẩn phối giống.
Bò đực giống
- Loại giống: Các giống bò lai, giống bò địa phương, bò H’Mông.
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- Số lượng và mức hỗ trợ bò đực giống: Mỗi hộ chăn nuôi được hỗ trợ một lần bằng 50% giá 
mua một con bò đực giống nhưng không quá 20.000.000đ/con bò đực đủ tiêu chuẩn phối giống.

b) Hỗ trợ mua gà, vịt giống bố mẹ hậu bị gắn với ấp nở cung cấp con giống
- Loại giống: Gà Lương phượng, Lương phượng lai, gà Ri, gà Ri lai, gà H’Mông, Vịt bầu, Vịt 

Super, Vịt CV200...
- Số lượng: Mỗi hộ chăn nuôi được hỗ trợ một lần mua không quá 200 con vịt bố mẹ hậu bị.
- Mức hỗ trợ: Hỗ trợ bằng 50% giá mua giống nhưng không quá 50.000đ/con gà, vịt bố mẹ 

hậu bị.
3. Hỗ trợ về xử lý chất thải chăn nuôi
a) Đơn giá
- Xây dựng công trình khí sinh học (hầm Biogas) 1.000.000đ/m2.
- Làm đệm lót sinh học: 50.000đ/m2 đối với chăn nuôi gia cầm; 150.000đ/m2 đối với chăn 

nuôi trâu, bò, lợn.
b) Mức hỗ trợ cho hộ chăn nuôi
- Xây dựng công trình khí sinh học: Mỗi hộ được hỗ trợ một lần bằng 50% đơn giá xây dựng 

công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi (biogas) nhưng không quá 5.000.000đ/công 
trình/01 hộ.

Làm đệm lót sinh học: Mỗi hộ được hỗ trợ một lần bằng 50% đơn giá làm đệm lót sinh học 
chăn nuôi lợn, gia cầm nhưng không quá 5.000.000đ/01 hộ. Diện tích làm đệm lót sinh học tối 
thiểu phải đạt 15m2 trở lên đối với nuôi 02 con lợn nái hoặc nuôi 10 con lợn thịt hoặc nuôi 03 con 
trâu, bò, 50m2 trở lên đối với nuôi 200 gia cầm.

4. Hỗ trợ khuyến khích phát triển phối giống nhân tạo gia súc
a) hỗ trợ đào tạo, tập huấn
- Số lượng người: 122 người/122 xã, phường, thị trấn.
Các học viên có đủ điều kiện theo điểm b, khoản 1, Điều 4 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg 

ngày 4/9/014 của Thủ tướng Chính phủ.
Đơn giá và mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, tập huấn về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc: 

Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, tập huấn cho các cá nhân nhưng không quá 6.000.000đ/người; chi 
trả trực tiếp cho người tham gia mỗi khóa đào tạo, tập huấn gồm: Hỗ trợ tiền ăn tối đa không 
quá 70.000đ/người/ngày thực học; hỗ trợ tiền đi lại theo mức khoán tối đa không quá 150.000đ/
người/khóa học. Nếu phải thuê chỗ ở cho học viên thì được hỗ trợ 100% chi phí nếu có.

b) Hỗ trợ mua bình chứa Nitơ lỏng để vận chuyển, bảo quản tinh phối giống nhân tạo gia súc.
- Loại bình: Bình 1,0 - 3,7 lít dùng để vận chuyển, bảo quản tinh cho người làm dịch vụ phối 

giống nhân tạo; bình 35 lít dùng để bảo quản tinh tại các điểm trung chuyển.
- Đơn giá và mức hỗ trợ bình chứa Nitơ lỏng cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc. 
+ Đối với bình 35 lít để bảo quản tinh tại các điểm trung chuyển: Hỗ trợ 100% kinh phí mua 

01 bình/01 điểm trung chuyển, đơn giá do Sở Tài chính thẩm định tại thời điểm mua hàng hóa.
+ Đối với bình: 1,0 - 3,7 lít: Hỗ trợ một lần bằng 100% kinh phí mua bình chứa Nitơ lỏng 

nhưng không quá 5.000.000đ/01 bình/01 người.
5. Các quy định khác: Khi có sự thay đổi về đơn giá các vật tư hỗ trợ, Sở NN&PTNT chủ trì, 

phối hợp với Sở Tài chính xem xét thẩm định trình UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT; Giám đốc Sở Tài 

chính; Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn; Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BBT
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ương Đảng khóa XI trình Đại 
hội XII; (3) Thông qua Báo cáo 
tổng kết việc thi hành Điều lệ 
Đảng khóa XI; đồng ý không 
sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng 
hiện hành; (4) Thông qua Báo 
cáo Tổng kết thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XI; 
(5) Thông qua kết quả bầu Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII; (6) trách nhiệm lãnh 
đạo, chỉ đạo, triển khai thực 
hiện. (Nghị quyết Đại hội XI của 
Đảng có thêm 2 phần: Thông 

Về kết cấu Nghị quyết 
Đại hội XII gồm 6 phần: 
(1) Tán thành những 

nội dung cơ bản về đánh giá 
tình hình 5 năm thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XI (2011 - 2015) 
và phương hướng, nhiệm vụ 5 
năm (2016 - 2020) nêu trong 
Báo cáo Chính trị, Báo cáo kinh 
tế - xã hội của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI trình 
Đại hội; (2) Thông qua Báo cáo 
kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của Ban Chấp hành Trung 

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG NGHỊ QUYẾT XII CỦA ĐẢNG
Đại hội XII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 20 đến ngày 28/01/2016 đã 

“thành công rất tốt đẹp” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong diễn văn bế 
mạc. Cùng với sự đổi mới về nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, 
Nghị quyết của Đại hội cũng có nhiều điểm mới.

qua dự thảo Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên Chủ nghĩa xã hội 
(bổ sung, phát triển năm 2011); 
Thông qua dự thảo Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội  
2011 - 2020).

Về nội dung, nhìn tổng 
quát thì Nghị quyết Đại hội 
XII kế thừa và tiếp tục khẳng 
định những tư tưởng cơ bản 
mà Đảng ta đã xác định trong 
Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ 

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc  
lần thứ XII của Đảng tại Hội trường lớn - Trụ sở các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Ảnh: TRÙNG DƯƠNG
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trọng tâm (Nghị quyết Đại hội 
XI có 7 nhiệm vụ trọng tâm). So 
với Nghị quyết Đại hội XI, Nghị 
quyết Đại hội XII nhấn mạnh 
các nhiệm vụ trọng tâm: Trong 
xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị, cần “Tập trung xây 
dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến 
lược, đủ năng lực, phẩm chất 
và uy tín, ngang tầm nhiệm 
vụ”; “Xây dựng tổ chức bộ máy 
của toàn hệ thống chính trị 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả”. Trong phát triển kinh 
tế - xã hội: “Cơ cấu lại tổng thể 
và đồng bộ nền kinh tế, gắn với 
đổi mới mô hình tăng trưởng; 
đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, 
chú trọng CNH - HĐH nông 
nghiệp, nông thôn gắn với 
xây dựng nông thôn mới. Chú 
trọng giải quyết tốt vấn đề cơ 
cấu lại doanh nghiệp nhà nước, 
cơ cấu lại ngân sách nhà nước, 
xử lý nợ xấu và đảm bảo an 
toàn nợ công”. Trong đảm bảo 
quốc phòng, an ninh và đối 
ngoại: “Kiên quyết, kiên trì đấu 
tranh bảo vệ vững chắc độc 
lập, chủ quyền, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; 
giữ vững môi trường hòa bình, 
ổn định để phát triển đất nước; 
bảo đảm an ninh quốc gia, giữ 
gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở 
rộng và đưa vào chiều sâu các 
quan hệ đối ngoại; tận dụng 
thời cơ, vượt qua thách thức, 
thực hiện hiệu quả hội nhập 
quốc tế trong điều kiện mới, 
tiếp tục nâng cao vị thế và uy 
tín của đất nước trên trường 
quốc tế./.

Theo Tài liệu  
Ban Tuyên giáo Trung ương

và uy tín của Việt Nam trong 
khu vực và trên thế giới.

So với Đại hội XI, mục tiêu 
tổng quát trong Nghị quyết 
Đại hội XII bổ sung, nhấn mạnh 
các thành tố, nhiệm vụ: “Tăng 
cường xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh”, “Xây dựng 
hệ thống chính trị vững mạnh”, 
“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh 
bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn 
lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ 
Đảng, Nhà nước, nhân dân và 
chế độ xã hội chủ nghĩa”. Điểm 
mới nữa là Nghị quyết XII tuy 
vẫn kiên trì mục tiêu “phấn đấu 
sớm đưa nước ta cơ bản trở 
thành nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại”, nhưng không 
xác định mốc thời gian “đến 
năm 2020” như Nghị quyết XI 
xác định.

Nghị quyết Đại hội XII 
cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể 
cần đạt được trong nhiệm kỳ 
như Nghị quyết các Đại hội 
trước. Đáng chú ý là các chỉ 
tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh 
tế bình quân 5 năm tới đạt 6,5 
đến 7%/năm (Nghị quyết Đại 
hội XI là từ 7,0 - 7,5%/năm); đến 
năm 2020, GDP bình quân đầu 
người khoảng 3.200 - 3.500 
USD (Nghị quyết Đại hội XI: 
Đến năm 2015 đạt 2.000 USD).

Về nhiệm vụ, Nghị quyết 
Đại hội XII yêu cầu lãnh đạo, 
chỉ đạo toàn diện việc thực 
hiện các quan điểm, nhiệm vụ 
trên tất cả các lĩnh vực đã nêu 
trong Báo cáo Chính trị và Báo 
cáo kinh tế - xã hội, trong đó 
cần tập trung vào 6 nhiệm vụ 

nghĩa xã hội, Nghị quyết Đại 
hội XI và các Nghị quyết của 
Đảng ta trong giai đoạn mới 
hiện nay.

 Nghị quyết Đại hội XII 
nhận định “tranh chấp lãnh thổ, 
chủ quyền biển, đảo trong khu 
vực và Biển Đông còn rất gay 
gắt”. Nước ta đã tham gia các 
hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới, nên sẽ “hội nhập quốc 
tế với tầm mức sâu rộng hơn 
nhiều so với giai đoạn trước. 
Thời cơ, vận hội phát triển mở 
ra rộng lớn”. Đây là những điểm 
mới (so với Nghị quyết XI) khi 
nhận định về tình hình những 
năm tới.

Từ đó, Nghị quyết XII 
xác định mục tiêu tổng quát: 
“Tăng cường xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh, nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng, xây dựng 
hệ thống chính trị vững mạnh. 
Phát huy sức mạnh toàn dân 
tộc và dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, 
đồng bộ công cuộc đổi mới; 
phát triển kinh tế nhanh, bền 
vững, phấn đấu đưa nước ta 
cơ bản trở thành nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại. 
Nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần của nhân dân. Kiên 
quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, 
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ 
của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà 
nước, nhân dân và chế độ xã 
hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa 
bình, ổn định, chủ động và tích 
cực hội nhập quốc tế để phát 
triển đất nước; nâng cao vị thế 
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Với tư duy chiến lược sắc 
sảo, nhạy bén, Bác Hồ đã 
giải quyết thành công vấn 

đề giải phóng dân tộc. Trước 
những biến đổi nhanh chóng 
của tình hình thế giới nhất là 
nguy cơ chiến tranh thế giới thứ 
hai đến gần, Bác Hồ đã đề nghị 
Quốc tế cộng sản để Người về 
nước lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam. Tháng 2-1941 sau 30 năm 
bôn ba, Bác Hồ về Cao Bằng, trực 
tiếp chỉ đạo phong trào cách 
mạng Việt Nam. Bác Hồ trực tiếp 
triệu tập và chủ trì hội nghị Trung 
ương 8 (khóa I) của Đảng từ ngày 
10 đến ngày 19-5-1941. Tại hội 
nghị Bác Hồ phân tích, nhận 
định sáng suốt tình hình quốc tế 
và trong nước, đề ra nhiều chủ 
trương quan trọng, nổi lên bao 
trùm xuyên suốt là giương cao 
ngọn cờ giải phóng dân tộc, đặt 
nhiệm vụ chống đế quốc, tay sai, 
giải phóng dân tộc lên hàng đầu, 
tạm gác khẩu hiệu ruộng đất. Đó 
chính là sự phát triển hoàn chỉnh 
chủ trương chuyển hướng chỉ 
đạo chiến lược cách mạng do 
các hội nghị Trung ương lần thứ 
6 (tháng 11-1939) và lần thứ 7 
(tháng 11-1940) của Đảng đề ra.

Chủ trương đó đã thể hiện 
tư duy chiến lược, nhãn quan 
chính trị nhạy bén của Bác Hồ, 
đồng thời phản ánh đúng tâm 
tư nguyện vọng của các tầng 
lớp nhân dân là thoát khỏi ách 
áp bức “một cổ hai tròng” của 
đế quốc và phong kiến tay sai. 
Nghị quyết đó đã nhanh chóng 
đi vào cuộc sống, được nhân dân 
đồng tình ủng hộ, đã thổi bùng 
ngọn lửa đấu tranh của toàn dân 
tộc chống lại bè lũ cướp nước và 
bọn tay sai bán nước.

Bác Hồ đã chủ động xây 
dựng lực lượng cách mạng hùng 
hậu đủ sức tiến hành Tổng khởi 
nghĩa giành chính quyền thắng 
lợi. Cùng với việc mở các lớp 
huấn luyện chính trị và quân sự 
cho nhiều cán bộ cách mạng, 
Bác Hồ đã quyết định thành lập 
Mặt trận Việt Minh, bao gồm 
tất cả các giai cấp, tầng lớp yêu 
nước trong xã hội. Đâu đâu cũng 
phát triển mạnh mẽ các đoàn thể 
quần chúng trong Mặt trận Việt 
Minh như: Nông dân cứu quốc, 
công nhân cứu quốc, thanh niên 
cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, nhi 
đồng cứu quốc… Vai trò và sức 
mạnh to lớn của Mặt trận Việt 
Minh được phản ánh trong thực 

tiễn, có sức lôi cuốn hiệu triệu 
mạnh mẽ quần chúng đứng lên 
đấu tranh giành độc lập tự do.

Cuối năm 1941 Bác Hồ cho 
xây dựng thí điểm đội vũ trang 
ở Cao Bằng đặt dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Đội làm nhiệm vụ 
bảo vệ căn cứ cách mạng, huấn 
luyện chính trị, quân sự cho các 
đội tự vệ, du kích ở địa phương, 
làm liên lạc nối căn cứ của Đảng 
với miền xuôi. Để đáp ứng 
yêu cầu của cách mạng ngày  
22-12-1944, thực hiện chỉ đạo 
của Bác Hồ, đội tuyên truyền giải 
phóng quân được thành lập với 
nhiệm vụ là hoạt động vũ trang 
tuyên truyền, kết hợp chính 
trị với quân sự, nhưng chính 

    Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã      đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh 
                                                                                     ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bác Hồ với Cách mạng Tháng Tám
Kỷ niệm 71 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh 

(02/9/1945 - 02/9/2016) là một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc và có ý nghĩa thời đại sâu sắc.
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Nắm chắc thời cơ đó Bác Hồ và 
Trung ương Đảng đã chuẩn bị 
gấp và triệu tập hội nghị toàn 
quốc của Đảng và Đại hội đại 
biểu quốc dân ở Tân Trào. Tại đây 
đã chủ trương phát động toàn 
dân Tổng khởi nghĩa giành chính 
quyền trước khi quân đồng 
minh vào nước ta giải giáp quân 
đội Nhật. Ngay sau đó Bác Hồ đã 
gửi thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa 
tới đồng bào cả nước, trong đó 
khẳng định “Giờ quyết định cho 
vận mệnh dân tộc ta đã đến. 
Toàn quốc đồng bào hãy đứng 
dậy dùng sức ta mà giải phóng 
cho ta… Tiến lên! Tiến lên! Dưới 
lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy 
dũng cảm tiến lên!...”.

Đáp ứng lời kêu gọi của 
Bác Hồ và Đảng ta, nhân dân ta 
triệu người như một tiến hành 
cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 
thành công. Ngay sau khi thắng 
lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng 
Tám Bác Hồ đã soạn thảo Tuyên 
ngôn độc lập, quyết định ngày ra 
mắt quốc dân và tuyên bố sự ra 
đời của nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa vào ngày 2-9-1945, 
trước khi quân đồng minh vào 
nước ta giải giáp quân Nhật.

Thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám và sự ra đời của 
nước Việt Nam mới là một trong 
những thắng lợi nổi bật, vĩ đại 
nhất của cách mạng Việt Nam 
trong thế kỷ XX. Thắng lợi đó gắn 
liền với sự lãnh đạo sáng suốt, 
đúng đắn và công lao to lớn của 
Bác Hồ đối với cách mạng nước 
ta nói chung và thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Tám nói riêng, 
luôn trường tồn cùng lịch sử dân 
tộc, sống mãi trong lòng nhân 
dân ta, đã, đang và sẽ là những 
chỉ dẫn quan trọng cho sự 
nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta  
hiện nay./.

Theo Báo Điện tử Bắc Ninh

    Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã      đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh 
                                                                                     ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

trị hơn quân sự. Ngay sau khi 
thành lập, đội đã gây được tiếng 
vang lớn, nhờ chiến công xuất 
sắc, tiêu diệt gọn hai đồn giặc 
ở Phay Khắt và Nà Ngần. Để đẩy 
nhanh việc chuẩn bị khởi nghĩa 

giữa tháng 4-1945 Bác Hồ cùng 
Trung ương Đảng triệu tập hội 
nghị quân sự Bắc kỳ quyết định 
đặt nhiệm vụ quân sự lên hàng 
đầu, thống nhất sáp nhập Việt 
Nam tuyên truyền giải phóng 
quân và cứu quốc quân thành 
Việt Nam giải phóng quân. Lực 
lượng cách mạng chính trị và 
lực lượng vũ trang không ngừng 
trưởng thành, lớn mạnh, đã tạo 
điều kiện vô cùng quan trọng 
cho Tổng khởi nghĩa giành chính 
quyền thắng lợi nhanh chóng.

Chiến tranh thế giới chuyển 
biến nhanh chóng Bác Hồ phát 
hiện ra mâu thuẫn giữa Mỹ - Anh 
- Pháp về thuộc địa nói chung, về 
Đông Dương nói riêng. Bác Hồ 

gặp đại diện Mỹ ở Côn Minh bàn 
phương thức hợp tác Việt Minh - 
Mỹ. Thực hiện kế hoạch hợp tác 
đó, Mỹ đã giúp Việt Minh một 
số súng đạn, thuốc men, nhân 
viên điện đài và một số quân tình 
nguyện Mỹ huấn luyện cho lực 
lượng vũ trang Việt Minh, cách 
sử dụng các loại vũ khí, điện đài 
và kỹ thuật, chiến thuật trận địa. 
Ngược lại, Việt Minh đã cung cấp 
cho Mỹ những thông tin quan 
trọng về hoạt động của Nhật, đã 
cứu và giúp đỡ nhiều phi công Mỹ 
rơi trên đất ta. Bác Hồ quan hệ với 
Quốc dân đảng Trung Hoa và Mỹ 
là những quyết định sáng suốt, 
nhằm vừa tranh thủ họ, vừa hạn 
chế họ, thêm bạn, bớt thù cho 
cách mạng Việt Nam; đồng thời 
cho họ thấy rõ cuộc đấu tranh 
của dân tộc ta là cuộc đấu tranh 
của lực lượng dân chủ trong mặt 
trận đồng minh chống Phát - xít 
mà họ cần quan hệ. Đây là minh 
chứng điển hình cho quan điểm 
của Bác Hồ về đoàn kết mọi lực 
lượng có thể đoàn kết, tranh thủ 
mọi lực lượng có thể tranh thủ, 
thực hiện cho được mục tiêu độc 
lập, tự do.

Với tầm cao trí tuệ và kinh 
nghiệm hoạt động thực tiễn 
phong phú Bác Hồ và Đảng ta đã 
nắm chắc thời cơ cách mạng, kịp 
thời đề ra chủ trương, kế hoạch 
Tổng khởi nghĩa, động viên sự 
đoàn kết nhất trí của toàn dân 
tộc, để giành độc lập, tự do cho 
Tổ quốc. Tháng 8-1945 phát xít 
Đức đầu hàng đồng minh, ở 
Đông Dương quân Nhật hoảng 
loạn, phong trào cách mạng cả 
nước sôi sục, những điều kiện 
cho Tổng khởi nghĩa đã chín 
muồi Bác Hồ đã khẳng định, lúc 
này thời cơ thuận lợi đã tới, dù 
hy sinh tới đâu cũng phải giành 
cho được độc lập. Và “Cần phải 
tranh thủ từng giây, từng phút 
tình hình sẽ biến chuyển nhanh 
chóng, không thể để lỡ cơ hội”. 
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phẩm. Đến nay, Hội đã phối 
hợp với Trung ương Hội tổ chức 
02 lớp tập huấn về Luật HTX 
cho 120 hội viên nông dân, trực 
tiếp tuyên truyền, hướng dẫn 
06 Hợp tác xã về chăn nuôi lợn, 
trồng cam quýt, Khẩu Nua Lếch 
tại các xã Tân Sơn, huyện Chợ 
Mới; xã Thượng Quan, huyện 
Ngân Sơn; xã Bình Trung, xã Rã 
Bản, huyện Chợ Đồn; xã Hảo 
Nghĩa, huyện Na Rì và HTX Đại 
Hà xã Quang Thuận, huyện 
Bạch Thông. Ngoài ra, thành 
lập 04 Tổ hợp tác Trồng rừng 
Khuổi Sliến; Tổ hợp tác Trồng 
& chế biến tinh dầu hồi Thạch 
Ngõa, xã Mỹ Phương; Tổ hợp 
tác trồng rừng Khuổi Coóng 
và Tổ hợp tác trồng rừng Mạy 
Phấy, xã Chu Hương, huyện Ba 
Bể. Việc phát triển các mô hình 
kinh tế tập thể bước đầu mang 
lại nhiều lợi ích thiết thực cho 
nông dân, đồng thời nâng cao 
thu nhập, giá trị sản xuất/1ha 
gieo trồng và tham gia có hiệu 
quả vào việc xây dựng nông 
thôn mới của địa phương. 

Tuy nhiên, việc nhân rộng 
và phát triển các mô hình kinh 
tế tập thể còn chậm; khả năng 
liên doanh, liên kết, hạch toán 
sản xuất kinh doanh của các 
mô hình kinh tế tập thể còn 
hạn chế. Sản phẩm đầu ra của 
nông nghiệp còn bấp bênh, 
tình trạng được mùa, rớt giá 
vẫn xảy ra, nông dân còn thiếu 
vốn, thiếu kiến thức về KHKT, 
thiếu thông tin về thị trường. 
Nhận thức của một số cán bộ 
Hội về phát triển kinh tế tập thể 

khoa học kỹ thuật, tổ chức các 
mô hình trình diễn về chăn 
nuôi, trồng trọt. Từ đó, trình độ 
thâm canh sản xuất của người 
nông dân không ngừng được 
nâng lên, góp phần nâng cao 
năng suất, chất lượng, giá trị 
sản phẩm. 

Bằng việc làm cụ thể Hội 
phát động thực hiện phong 
trào nông dân thi đua sản xuất, 
kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp 
nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững, trực tiếp đầu tư 
nguồn vốn Quỹ HTND cho hội 
viên nông dân để xây dựng 
các mô hình điểm, điển hình 
tiên tiến, các Tổ hợp tác làm ăn 
có hiệu quả. Hình thành một 
số mô hình mới trong liên kết 
tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản 

Phát triển kinh tế tập thể, 
nòng cốt là các Hợp tác 
xã, Tổ hợp tác là nhiệm 

vụ trong tâm của Đảng, Nhà 
nước và tổ chức Hội Nông dân 
qua nhiều thời kỳ. Những năm 
qua, kinh tế tập thể xuất hiện 
những mô hình Hợp tác xã, Tổ 
hợp tác kiểu mới hoạt động 
hiệu quả.

Xuất phát từ vai trò và 
nhiệm vụ, Hội Nông dân tỉnh 
đã phối hợp với ngành nông 
nghiệp, công thương, Liên 
minh Hợp tác xã đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, tập 
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về 
kinh tế tập thể và hướng dẫn 
các Hợp tác xã tích cực chuyển 
đổi theo Luật. Phối hợp tổ chức 
tập huấn chuyển giao tiến bộ 

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, 
HƯỚNG DẪN MÔ HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ

Lò chưng cất tinh dầu hồi của Tổ hợp tác trồng và chế biến hồi  
thôn Thạch Ngõa, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể.

LƯU THỊ CẢNH
Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh
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mô lớn, từ những tổ hợp tác 
đơn giản đến các hình thức 
cao hơn hoặc đa ngành, đa 
nghề. Phát triển các Tổ hợp 
tác thành Hợp tác xã khi đảm 
bảo các điều kiện và tổ chức 
đào tạo, tập huấn cho cán bộ, 
hội viên tham gia quản lý nâng 
cao kiến thức về xây dựng các 
mô hình kinh tế tập thể.

Ba là: Liên kết chặt chẽ 
mối quan hệ giữa các chi, tổ 
Hội với các hình thức kinh tế 
tập thể. Xây dựng kinh tế tập 
thể gắn với xây dựng tổ chức 
Hội vững mạnh.  Khai thác có 
hiệu quả các nguồn lực, lồng 
ghép các chương trình dự 
án và chương trình xây dựng 
nông thôn mới với việc thực 
hiện Đề án tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp để đẩy mạnh việc 
phát triển kinh tế tập thể. 

Bốn là: Đẩy mạnh chương 
trình liên kết với các doanh 
nghiệp, ký kết các hợp đồng 
tiêu thụ sản phẩm cho hội viên 
nông dân, gắn việc sản xuất với 
thị trường, tránh tình trạng bị 
ép cấp, ép giá, từ đó nâng cao 
hiệu quả sản xuất cho hội viên 
nông dân.

Năm là: Phối hợp chỉ đạo 
xây dựng và nhân rộng các mô 
hình kinh tế tập thể làm ăn có 
hiệu quả, tiến hành sơ kết và 
tổng kết, rút ra bài học kinh 
nghiệm. Tổ chức cho thành 
viên Tổ hợp tác và Hợp tác xã 
tham quan, học tập các mô 
hình điển hình để áp dụng 
nhân rộng tại các địa phương. 
Tham mưu với cấp ủy, chính 
quyền địa phương xây dựng và 
tổ chức thực hiện các chương 
trình, chính sách khuyến khích, 
hỗ trợ phát triển các loại hình 
kinh tế tập thể. Bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp cho các 
thành viên, hội viên nông dân 
tham gia kinh tế tập thể./.

chưa sâu sắc. Mặt khác, một số 
mô hình kinh tế tập thể được 
thành lập còn tư tưởng trông 
chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. 
Chưa xây dựng được phương 
án sản xuất, kinh doanh khả thi, 
việc huy động vốn của thành 
viên còn đạt mức thấp.

Có thể nói phát triển kinh 
tế tập thể, trong đó nòng cốt 
là Hợp tác xã và Tổ hợp tác là 
yêu cầu khách quan trong tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp. 
Để thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết 04-NQ/HNDTW ngày 
29/7/2011 của Ban Chấp hành 
Trung ương Hội Nông dân Việt 
Nam; Nghị quyết 09/NQ-TU 
ngày 26/4/2016 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba 
(khóa XI) về xây dựng Hợp tác 
xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2016 - 2020, thời gian 
tới các cấp Hội cần thực hiện 
tốt những nhiệm vụ sau:

Một là: Tuyên truyền về 
Luật Hợp tác xã, Đề án tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp, các 
chỉ thị, nghị quyết, của Đảng, 
nhà nước, kế hoạch của Hội 
Nông dân các cấp về hướng 

dẫn phát triển kinh tế tập thể 
trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, Bản tin Nông dân, 
Website Hội Nông dân tỉnh, 
sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ để 
cán bộ, hội viên nông dân hiểu 
kinh tế tập thể, Hợp tác xã và 
Tổ hợp tác là một tổ chức tự 
nguyện, bình đẳng, dân chủ và 
cùng có lợi cho những người 
lao động. Ngoài ra, tổ chức Hội 
làm cầu nối giúp những hộ 
hội viên nông dân có nhu cầu 
thành lập các loại hình kinh 
tế tập thể để khuyến khích và 
hướng dẫn trình tự, thủ tục 
theo Luật định.

Hai là: Trực tiếp và phối 
hợp tổ chức hướng dẫn các 
mô hình kinh tế tập thể tiếp 
cận với các nguồn vốn ưu đãi, 
chuyển giao KHKT và dạy nghề, 
tiêu thụ sản phẩm cho nông 
dân. Với phương châm “Mỗi 
thành viên làm ăn có lãi, tăng 
thu nhập là thước đo hiệu quả 
hoạt động của kinh tế tập thể”. 
Tăng cường tư vấn, hướng 
dẫn, vận động nông dân tham 
gia các hình thức kinh tế tập 
thể từ quy mô nhỏ đến quy 

Ban Quản lý chương tình FFF tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo xây dựng mạng 
lưới chia sẻ thông tin cho các thành viên tổ hợp tác trồng rừng và chế biến hồi 

02 xã Mỹ Phương và Chu Hương, huyện Ba Bể.
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Trong công cuộc đổi mới 
đất nước, nông dân là 
lực lượng nòng cốt tạo 

nên bước đột phá trong sản 
xuất nông nghiệp. Thực tiễn 
cho thấy, khi nền kinh tế đất 
nước chịu ảnh hưởng của cuộc 
khủng hoảng nền kinh tế toàn 
cầu, nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn là trụ đỡ, là nhân 
tố góp phần bảo đảm an ninh 
lương thực. Những thành tựu 
của nông nghiệp, nông thôn 
trong đó nông dân đóng vai 
trò chủ thể đã góp phần quan 
trọng vào thành công của 
công cuộc đổi mới. Ý thức về 
vai trò, trách nhiệm và phát 
huy truyền thống của giai cấp 
nông dân Việt Nam, mặc dù 
còn gặp nhiều khó khăn, thách 
thức nhưng thời gian qua các 
cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn 
đã từng bước để vượt qua, chủ 
động gắn các hoạt động của 
Hội với chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương, 
đổi mới phương thức lãnh đạo, 
chỉ đạo hướng mạnh về cơ sở, 
chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích 
chính đáng hợp pháp của hội 
viên, nông dân, củng cố kiện 
toàn tổ chức Hội vững mạnh.

Các phong trào thi đua 
được phát động phù hợp với 
từng đối tượng, tạo chuyển 
biến về chất trong các phong 
trào hành động cách mạng, nổi 
bật trong ba phong trào lớn 
của nông dân là phong trào 
“Nông dân thi đua sản xuất 
kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp 
nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững” phát triển cả chiều 
rộng và chiều sâu, ngày càng 
có sức lan tỏa trong nông dân. 
Các cấp Hội đã có nhiều hoạt 
động hỗ trợ nông dân phát 
triển sản xuất, đoàn kết tương 

trợ giúp đỡ lẫn nhau  và tiến tới 
làm giàu như: Thành lập các tổ 
vay vốn tín dụng Ngân hàng 
Chính sách xã hội, đến nay 
toàn tỉnh có 499 Tổ TK&VV, dư 
nợ đạt 458.864,740.000 triệu 
đồng cho 13.972 hộ vay. Bên 
cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh đã 
chỉ đạo các cấp Hội vận động 
và xây dựng nguồn Quỹ hỗ trợ 
nông dân, hiện Hội đang quản 
lý tổng nguồn vốn 14.241,79 
triệu đồng, các nguồn vốn trên 
đang cho hội viên vay phát 
triển sản xuất, kinh doanh. 

Ngoài ra, Hội trực tiếp 
tuyên truyền, hướng dẫn, vận 
động nông dân chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi, hình 
thành các vùng sản xuất hàng 
hóa có giá trị kinh tế cao, tạo 
việc làm tăng thu nhập cho 
nông dân, đồng thời phối hợp 
với các ban, ngành tổ chức 
2.393 lớp tập huấn chuyển 
giao KHKT cho 94.457 lượt hội 
viên tham gia. Trong phong 
trào đã xuất hiện nhiều tấm 
gương nông dân không cam 
chịu đói nghèo, khắc phục khó 
khăn vươn lên làm giàu; khai 

NÔNG DÂN TỈNH BẮC KẠN THI ĐUA ĐOÀN KẾT 
GIÚP NHAU LÀM GIÀU VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

thác có hiệu quả tiềm năng 
đất đai, lao động, tiền vốn để 
mở rộng phát triển sản xuất, 
thu hút hàng trăm lao động 
có việc làm thường xuyên, các 
hộ nông dân sản xuất kinh 
doanh giỏi đã hướng dẫn, phổ 
biến kỹ thuật, kinh nghiệm sản 
xuất cho các hộ nghèo, hỗ trợ 
các hộ có hoàn cảnh khó khăn 
hàng nghìn cây, con giống, 
hàng trăm tấn lương thực, thực 
phẩm, vật tư, hàng hoá, tiền 
vốn, tạo việc làm cho nhiều 
lao động có thu nhập ổn định 
từ 1 - 5 triệu đồng/lao động/
tháng, tạo điều kiện cho hàng 
ngàn hộ nghèo vươn lên thoát 
nghèo, trở thành hộ khá giả. 

Giai đoạn 2014 - 2016, 
toàn tỉnh có 37.945 hộ nông 
dân đăng ký, qua bình xét có 
6.963 hộ đạt nông dân sản 
xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 
Các hộ nông dân sản xuất giỏi 
có mức thu nhập cao ngày càng 
nhiều như: Mô hình chăn nuôi, 
trồng trọt kết hợp kinh doanh 
dịch vụ của ông Đỗ Quốc Lĩnh, 
thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê, 
huyện Ba Bể cho thu nhập mỗi 

Mô hình vườn, ao, chuồng, rừng của ông Hà Văn Cẩn hội viên nông dân 
thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

TRẦN THỊ THU HƯƠNG
Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
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nghệ mới, góp phần gia tăng 
giá trị sản phẩm và khả năng 
cạnh tranh, phát triển nền nông 
nghiệp bền vững.

Thứ ba,  tập trung phong 
trào phát triển mạnh theo 
hướng liên kết, hợp tác, đoàn 
kết giúp đỡ và chia sẻ kinh 
nghiệm, thúc đẩy phát triển 
sản xuất hàng hóa quy mô lớn. 
Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, 
thông tin sản xuất và tìm kiếm 
thị trường. Tăng cường phối 
hợp và làm cầu nối ký hợp đồng 
sản xuất, tiêu thụ nông sản cho 
các hộ nông dân sản xuất, kinh 
doanh. Xây dựng, nhân rộng 
những mô hình điển hình tiến 
tiến, xuất sắc phù hợp với từng 
địa phương. Nêu gương những 
tổ chức, cá nhân điển hình sản 
xuất, kinh doanh giỏi và giúp 
đỡ có hiệu quả đối với các  
hộ nghèo.

Thứ tư,  phát triển phong 
trào theo hướng sản xuất hàng 
hóa, kinh tế trang trại, kinh tế 
hợp tác, phát triển ngành nghề 
gắn với ứng dụng khoa học, 
công nghệ, góp phần chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi nhằm nâng cao 
hiệu quả sản xuất, kinh doanh, 
giải quyết việc làm cho nông 
dân. Gắn phong trào nông dân 
sản xuất, kinh doanh giỏi với 
việc đẩy mạnh củng cố, xây 
dựng tổ chức Hội Nông dân 
ngày càng vững mạnh, tranh 
thủ sự hỗ trợ tích cực của cả 
hệ thống chính trị trong việc 
hỗ trợ, hướng dẫn nông dân 
phát triển sản xuất, kinh doanh 
bằng những chính sách, hành 
động cụ thể để động viên đông 
đảo cán bộ, nông dân tích cực 
thi đua làm giàu cho gia đình, 
cho xã hội, góp phần thực 
hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn của tỉnh./.

năm trên 600 triệu đồng; ông 
Hoàng Lâm Thưởng, xã Kim Lư, 
huyện Na Rì đã mạnh dạn xây 
dựng HTX sản xuất, chế biến 
tinh bột dong riềng, sản xuất 
bún, phở tươi, khô mỗi năm 
thu nhập trên 500 triệu đồng; 
bà Trương Thị Mai, xã Nghiên 
Loan với mô hình chăn nuôi 
lợn có thu nhập đã trừ chi phí 
đạt mỗi năm 265 triệu đồng. 
Hộ bà Quan Thị Giang, thôn 
Thôm Mèo, xã Xuân La, huyện 
Pác Nặm và hộ bà Nông Thị Vỳ, 
thôn Nà Chạp, xã Quang Thuận, 
huyện Bạch Thông được Trung 
ương Hội Nông dân Việt Nam 
tặng danh hiệu “Nông dân Việt 
Nam xuất sắc”. Từ kết quả của 
phong trào, các mô hình đã 
được nhân rộng và hình thành 
vùng sản xuất hàng hóa như: 
Cam quýt ở xã Quang Thuận, 
Dương Phong, huyện Bạch 
Thông; gạo Bao thai, hồng 
không hạt ở huyện Chợ Đồn; 
Dong riềng ở huyện Na Rì, Ba 
Bể; Khẩu Nua Lếch, cây thuốc lá 
ở Ngân Sơn, cây mía tại xã Cao 
Kỳ, huyện Chợ Mới...

Bên cạnh đó, các cấp 
Hội cụ thể hóa phong trào 
thi đua Bắc Kạn chung sức 
xây dựng nông thôn mới như 
vận động hội viên đóng góp 
được 1.865,830.000 triệu đồng, 
235.244 ngày công lao động, 
hiến hơn 70.43m2 đất làm các 
công trình phúc lợi, làm mới 
và sửa chữa 312.56 km đường 
bê tông, sửa chữa kiên cố 305 
km kênh mương nội đồng, góp 
phần tích cực trong xây dựng 
nông thôn mới tại địa phương.

Phát huy những kết quả 
đạt được Hội Nông dân tỉnh đã 
xây dựng các nhiệm vụ, mục 
tiêu của phong trào trong giai 
đoạn tới, xác định rõ vai trò 
lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy 
Đảng, chính quyền và nhiệm vụ 
của các cấp Hội Nông dân với 
nhiều chỉ tiêu mang tính đột 
phá trong điều kiện tỉnh ta vẫn 

là một địa phương còn nhiều 
khó khăn, thách thức, tiềm 
năng và thế mạnh chưa được 
khai thác và phát huy hiệu quả, 
các sản phẩm nông nghiệp có 
giá trị kinh tế cao và có thương 
hiệu trên thị trường còn hạn 
chế, phương thức sản xuất, 
canh tác của nông dân còn 
manh mún nhỏ lẻ và chuyển 
đổi chậm, chưa đồng đều. Đời 
sống vật chất và tinh thần của 
người nông dân vẫn còn thấp, 
số hộ nghèo và cận nghèo còn 
cao, nhất là vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số. Để đạt được mục tiêu đề ra 
theo kế hoạch hằng năm, các 
cấp Hội cần tập trung thực hiện 
các giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường công 
tác thông tin, tuyên truyền, phổ 
biến các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn 
làm chuyển biến nhận thức 
của đông đảo cán bộ, hội viên 
nông dân trong phát triển kinh 
tế; khích lệ, động viên nông dân 
thay đổi nếp nghĩ, quyết tâm 
vượt khó, tập trung khai thác 
tiềm năng, thế mạnh về nguồn 
lực, lao động, đất đai, vốn để 
đầu tư phát triển sản xuất.

Thứ hai,  đẩy mạnh và đổi 
mới công tác hỗ trợ nông dân 
phát triển kinh tế nhằm thúc 
đẩy phong trào thi đua; hướng 
dẫn nông dân phát triển các 
mô hình sản xuất, kinh doanh 
phù hợp gắn với hỗ trợ về 
vốn, vật tư, chuyển giao khoa 
học - công nghệ nhằm nâng 
cao chất lượng, hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh; có kế hoạch 
đào tạo nghề cho nông dân để 
không ngừng nâng cao trình 
độ sản xuất, kiến thức quản 
lý kinh tế và thị trường, giúp 
nông dân tiếp cận và khai thác 
có hiệu quả các chính sách đầu 
tư cho nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn, huy động tối đa 
các nguồn vốn, khoa học, công 
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 Hội Nông dân Ba Bể  
Giai đoạn 2014 - 2016, 

Hội Nông dân huyện Ba Bể đã 
tổ chức phát động phong trào 
nông dân thi đua sản xuất, kinh 
doanh giỏi trong toàn thể cán 
bộ, hội viên nông dân với nhiều 
mô hình chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi theo hướng 
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, giảm chi phí sản xuất, 
mang lại hiệu quả kinh tế cao, 
tăng thu nhập cho người nông 
dân. Phong trào đã khơi dậy 
tinh thần đoàn kết, tương trợ 
nhau giảm nghèo bền vững, 
góp phần giữ vững ổn định 
tình hình an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội và xây dựng 
nông thôn mới tại địa phương. 
Kết quả, toàn huyện có 1.600 
hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất 
kinh doanh giỏi các cấp.

 Hội Nông dân Pác Nặm
Những năm qua phong 

trào nông dân thi đua sản 
xuất, kinh doanh giỏi  trên địa 
bàn huyện luôn được các cấp 
ủy Đảng và chính quyền địa 
phương đặc biệt quan tâm. 
Hội Nông dân huyện chủ động 
xây dựng kế hoạch phối hợp 
với các ban ngành, đoàn thể 
triển khai thực hiện. Đồng thời, 
tuyên truyền vận động hội 
viên nông dân đăng ký tham 
gia. Qua bình xét toàn huyện 
có 708 hộ sản xuất giỏi, trong 
đó 07 hộ cấp tỉnh, 155 hộ cấp 
huyện, 546 hộ cấp cơ sở. Bên 
cạnh đó, các các cấp Hội gắn 
phong trào thi đua sản xuất, 
kinh doanh giỏi với phong trào 
xây dựng nông thôn mới như 
vận động nông dân đóng góp 
được 93 triệu đồng; 7.400 công 
lao động; hiến 2.200m2 đất để 
làm đường, sửa chữa và bê 
tông 3,5km đường liên thôn.

 Hội Nông dân Chợ Đồn
Giai đoạn 2014 - 2016, 

Hội Nông dân huyện Chợ Đồn 
tiếp tục tuyên truyền để phong 
trào có bước phát triển về 
chất, chuyển dịch mạnh cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi, tạo ra sản 
phẩm nông nghiệp có giá trị và 
khả năng cạnh tranh cao, góp 
phần hình thành những vùng 
sản xuất hàng hóa tập trung 
gắn với thương hiệu sản phẩm 
và phát triển theo hướng kinh 
tế tập thể, đáp ứng yêu cầu 
của thị trường. Kết quả bình 
xét, toàn huyện 533 hộ đạt tiêu 
chuẩn hộ sản xuất, kinh doanh 
giỏi các cấp, trong đó có 22 hộ 
cấp tỉnh, 168 hộ cấp huyện, 
343 hộ cấp cơ sở. Các hộ sản 
xuất, kinh doanh giỏi đã hướng 
dẫn, giúp đỡ các hộ nghèo, khó 
khăn có điều kiện phát triển 
sản xuất, tích cực tham gia 
cùng chính quyền thực hiện 
các công trình phúc lợi ở địa 
phương, góp phần thực hiện 
hoàn thành các chỉ tiêu về xây 
dựng nông thôn mới.

 Hội Nông dân Bạch Thông
Phong trào nông dân thi 

đua sản xuất, kinh doanh giỏi 

Các huyện, thành phố biểu dương nông dân sản xuất,  
kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 - 2016

đã tạo sự chuyển biến tích cực 
trong đổi mới tư duy và hành 
động của nông dân từ việc 
chuyển đổi mô hình cánh đồng 
70 triệu/1ha sang mô hình cánh 
đồng đạt giá trị kinh tế 100 triệu 
đồng/1ha. Nhiều mô hình ứng 
dụng công nghệ cao mang lại 
hiệu quả kinh tế như mô hình 
trồng cây rau màu tại xã Quân 
Bình, Cẩm Giàng, Tân Tiến; chăn 
nuôi gà tại xã Đôn Phong; cây 
cam quýt xã Quang Thuận, 
Đôn Phong, Dương Phong... 
Thông qua các mô hình kinh 
tế do Hội tổ chức ngày càng 
thu hút đông đảo nông dân 
tham gia góp phần xây dựng 
tổ chức Hội càng vững mạnh. 
Giai đoạn 2014 - 2016, các cấp 
Hội đã phát triển mới được 299 
hội viên, nâng tổng số hội viên 
toàn huyện lên 5.656 hội viên.

 Hội Nông dân thành phố 
Bắc Kạn

Những năm qua, được 
sự quan tâm của Đảng và Nhà 
nước việc xây dựng cơ sở hạ 
tầng, cũng như nhiều chính 
sách khác, cán bộ, hội viên 
nông dân thành phố Bắc Kạn 

Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu  
tại Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi  
huyện Chợ Đồn (giai đoạn 2014 - 2016). Ảnh: NGỌC LIÊM
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không hạt, phát triển chăn nuôi 
theo hướng trang trại và gia trại 
tập trung. Qua đó, tạo điều kiện 
cho việc áp dụng khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất có hiệu quả, 
đã có nhiều hộ cho thu nhập 
hàng trăm triệu đồng/năm. Giai 
đoạn 2014 - 2016, có 636 hộ đạt 
danh hiệu sản xuất, kinh doanh 
giỏi các cấp. Các hộ SXKD giỏi 
tích cực thực hiện phong trào 
xây dựng nông thôn mới tại địa 
phương, có 18 hộ hội viên hiến 
2.640 m2 đất, đóng góp 2.755 
công lao động, 128 triệu đồng 
để sửa chữa, làm mới đường giao  
liên thôn.

 Hội Nông dân Na Rì
Giai đoạn 2014 - 2016, 

phong trào nông dân thi đua 
sản xuất, kinh doanh giỏi do 
Hội Nông dân huyện phát 
động đã có 3.670 lượt nông 
dân đăng ký và có 502 lượt 
nông dân được xét công nhận 
đạt danh hiệu nông dân sản 
xuất kinh doanh giỏi các cấp. 
Nhiều mô hình sản xuất, kinh 
doanh đạt hiệu quả kinh tế cao 
đã được các cấp Hội Nông dân 
tổ chức giới thiệu tuyên truyền, 
vận động hội viên nông dân 
tham gia làm thành viên HTX, 
mô hình liên kết sản xuất gắn 
với tiêu thụ sản phẩm, điển 
hình nh ư hộ ông Hoàng Lâm 
Thưởng, xã Kim Lư đã mạnh 
dạn xây dựng HTX sản xuất, 
chế biến tinh bột dong riềng, 
sản xuất bún, phở tươi, khô 
mỗi năm thu nhập trên 500 
triệu đồng và tạo việc làm cho 
trên 30 lao động mỗi năm; ông 
Hoàng Văn Đặng, Phạm Huy 
Trường, xã Hảo Nghĩa đã mạnh 
dạn đầu tư hàng tỷ đồng phát 
triển chăn nuôi lợn siêu nạc; 
Các hợp tác xã, cơ sở sản xuất 
đã ký hợp đồng tiêu thụ sản 
phẩm cho hội viên nông dân, 
hỗ trợ vốn, kỹ thuật giúp nông 
dân yên tâm sản xuất./.

HỒNG CHIÊM - DUY HOÀI

nhiều mô hình tiêu biểu mới và 
hiệu quả điển hình như trồng 
gừng xã Tân Sơn, trồng mía tại 
xã Hòa Mục, Cao Kỳ, Nông Hạ; 
vùng trồng cây ăn quả ở xã 
Quảng Chu; vùng trồng cây lâm 
nghiệp ở xã Thanh Mai, Thanh 
Vận. Bên cạnh đó, mô hình nuôi 
nuôi lợn sinh sản, lợn thịt của 
ông Hà Tạ Toong, xã Cao Kỳ cho 
thu nhập trên 300 triệu đồng/
năm; mô hình chế biến lâm sản 
và kinh doanh dịch vụ của ông 
Dương Văn Tui, xã Yên Đĩnh cho 
thu nhập trên 500 triệu đồng/
năm. Ngoài ra, những nông 
dân giỏi còn tương trợ giúp đỡ 
lẫn nhau trong phát triển sản 
xuất, các hộ đã cho vay 324 
con lợn giống, 1.200 cây ăn quả  
các loại.

 Hội Nông dân Chợ Mới
Phong trào nông dân sản 

xuất - kinh doanh giỏi  huyện 
Chợ Mới tiếp tục phát triển theo 
hướng bền vững, số lượng nông 
dân đăng ký nông dân sản xuất, 
kinh doanh giỏi ngày càng tăng 
cả lượng và chất, giai đoạn 2014 
- 2016 có 2.304 hộ nông dân 
đạt danh hiệu nông dân giỏi 
các cấp. Phong trào xuất hiện 

 Hội Nông dân Ngân Sơn
Phong trào nông dân thi 

đua sản xuất, kinh doanh giỏi 
tại huyện Ngân Sơn đã góp 
phần thúc đẩy mạnh mẽ về 
chuyển dịch cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp, từng bước xây 
dựng thương hiệu cho sản 
phẩm đặc trưng và có hiệu 
quả kinh tế cao như thuốc lá, 
gạo nếp Khẩu Nua Lếch, hồng 

đã nỗ lực phấn đấu, thi đua 
sản xuất, xây dựng các mô hình 
kinh tế. Nhiều hộ gia đình đã 
đầu tư đúng hướng, áp dụng 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
và công nghệ mới để sản xuất, 
kinh doanh, mạnh dạn vay vốn 
và sử dụng vốn đúng mục đích. 
Sau 2 năm, thành phố có 3.346 
hộ đăng ký và có 750 hộ đạt 
hộ sản xuất, kinh doanh giỏi 
các cấp. Phong trào đã góp 
phần tạo nên những thành 
tựu quan trọng trong sản xuất 
nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn mới tạo động lực 
thúc đẩy cán bộ, hội viên nông 
dân thành phố phát huy năng 
lực, sáng tạo của mình, làm 
giàu chính đáng trên mảnh đất  
quê hương.

Đồng chí Chu Thị Huyền - Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn tặng giấy khen  
cho các hội viên nông dân SXKD giỏi (giai đoạn 2014 - 2016). Ảnh: HÀ XUYÊN
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Gặp gỡ chúng tôi, ông 
Đỗ Quốc Lĩnh, hội viên 
nông dân thôn Chợ 

Lèng, xã Quảng Khê, huyện Ba 
Bể tâm sự: Trước đây gia đình 
ông quanh năm quần quật với 
ruộng vườn và rẫy khóm nhưng 
cuộc sống vẫn thiếu thốn trăm 
bề, nhà cửa tạm bợ, ốm đau 
không có tiền thuốc thang, 
chữa bệnh. Từ đó, ông thấu 
hiểu được cái đói cái nghèo và 
lạc hậu. Ông trăn trở, suy nghĩ 
tìm con đường làm giàu ngay 
trên mảnh đất của mình.

Với quyết tâm làm giàu 
ông đã dành thời gian đi tham 
quan một số mô hình trồng 
trọt, chăn nuôi, kinh doanh 
dịch vụ vật tư nông nghiệp 
ở các xã bạn và được tiếp thu 
kiến thức KHKT thông qua các 
lớp tập huấn do Hội Nông dân 
xã tổ chức nên có nhiều kiến 
thức để vận dụng tại gia đình. 
Ông mạnh dạn vay vốn để xây 
dựng chuồng trại chăn nuôi 
lợn thịt, trồng cây ăn quả, mở 
cửa hàng tạp hóa và buôn bán 
thức ăn gia súc, dụng cụ máy 
móc nông nghiệp, hàng nội 
thất, điện lạnh, điện tử. Tổng 
thu nhập của gia đình ông đạt 
612 triệu đồng/năm; bình quân 
theo đầu người đạt 8.500.000đ/
người/tháng và bình quân thu 
nhập đầu người/năm đạt 102 
triệu đồng/người. Ông giúp 75 

hộ nghèo về vốn, thức ăn chăn 
nuôi không tính lãi, tạo công 
ăn việc làm thường xuyên cho 
02 lao động địa phương. Từ 
năm 2009 đến nay là hộ sản 
xuất kinh doanh giỏi các cấp, 
trong đó 03 năm cấp tỉnh và 01 
năm cấp Trung ương.

Chị Trương Thị Mai, là 
hội viên chi hội nông 
dân thôn Pác Liển, xã 

Nghiên Loan, huyện Pác Nặm 
với danh hiệu nông dân sản 
xuất giỏi nhiều năm liền, chị đã 

không ngừng tìm tòi, nghiên 
cứu, học hỏi kinh nghiệm và 
say mê trong lao động sản 
xuất, ứng dụng tiến bộ KHKT 
mới và tìm hiểu những mô 
hình mới để áp dụng vào điều 
kiện thực tế sản xuất của gia 
đình. Từ vùng đất vốn cằn cối, 
hoang hóa nay đã mang đến 
lợi nhuận cho gia đình chị mỗi 
năm hàng trăm triệu đồng.

Với mô hình trồng trọt, 
chăn nuôi kết hợp kinh doanh 
dịch vụ, chị chia sẻ: “Ban đầu 

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp 
nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn nhận được nhiều chính sách ưu đãi của Đảng 
và Nhà nước giúp nông dân ổn định cuộc sống. Nhiều bà con nông dân đã vươn lên làm giàu 
bằng chính sự cần cù và nội lực của mình.

Những gương nông dân điển hình tiên tiến

Ông Đỗ Quốc Lĩnh, hội viên nông dân thôn Chợ Lèng,  
xã Quảng Khê, huyện Ba Bể phát biểu tham luận  

tại hội nghị biểu dương nông dân SXKD giỏi.
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chăn nuôi lợn thịt do chưa có 
kinh nghiệm và chưa biết áp 
dụng KHKT, không tiêm phòng 
cho đàn lợn nên bị dịch bệnh 
chết hết”. Không nản trí, chị 
tiếp tục vay vốn ngân hàng 
chính sách xã hội đầu tư nuôi 
10 con lợn nái Móng cái sinh 
sản sau đó chuyển dần sang 
nuôi lợn nái trắng. Đến năm 
2014, chị đầu tư xây dựng mở 
rộng thêm chuồng trại với 16 
ô nuôi lợn nái, 12 ô cho lợn 
nái đẻ, 09 ô nuôi lợn thịt nuôi 
từ 110 đến 130 con/lứa. Hiện 
chị duy trì nuôi 18 con lợn nái 
trắng, số lợn con đẻ ra chị để 
nuôi thành lợn thịt và xuất bán. 
Ngoài ra, chị đầu tư đại lý bán 
các mặt hàng thức ăn chăn 
nuôi, thuốc thú y, giống gà, 
vịt con và phân bón viên nén. 
Tổng thu nhập gia đình chị sau 
khi đã trừ mọi chi phí đạt 265 
triệu đồng/năm, trong đó từ 
trồng trọt đạt 30 triệu đồng, 
chăn nuôi lợn 150 triệu đồng 
và từ dịch vụ đạt 85 triệu đồng.

Đến thăm mô hình 
vườn cây ăn quả của 
hộ ông Đinh Duy Lý, 

thôn Khuổi Nằn 2, xã Lương 
Hạ, huyện Na Rì, chúng tôi thật 
sự cảm phục nghị lực và ý chí 
của người nông dân này. Hiện 
nay gia đình anh Đinh Duy Lý 
có 05ha cây ăn quả các loại, 
gồm 300 cây bưởi diễn, 200 cây 
chanh đào, 300 cây quýt Bến 
Tre, 200 cây cam Vinh,  2.000 
cây cam đường canh. Qua trao 
đổi với anh được biết, đến năm 
2015 có 50% số cây ăn quả bắt 
đầu cho thu hoạch đạt 40-50 
tấn quả các loại, bình quân giá 
bán 15.000 đồng/01kg, anh có 
thu nhập 750 triệu đồng, sau 
khi trừ mọi chi phí anh còn có 
lãi 300 triệu đồng.  

Anh Đinh Duy Lý đã đi 
tham quan học tập mô hình 
trồng cây cam đường canh tại 
các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên 
và Viện rau quả, kết hợp đọc 
sách báo, nghe đài và nhận 
thấy tiềm năng của đất ở xã 
Lương Hạ phù hợp với trồng 
cây ăn quả. Sau đó, anh đã vay 
vốn từ Ngân hàng để đầu tư 
trồng các loại cây ăn quả như 
đường canh, cam Vinh, bưởi 
diễn, quýt Bến Tre.  Anh Lý chia 
sẻ: “Muốn thành công trong 
phát triển cây ăn quả phải biết 
đầu tư, tự học hỏi kinh nghiệm, 
tích lũy kiến thức, đưa khoa 
học, kỹ thuật vào áp dụng. Điều 
quan trọng là chọn được giống 
tốt, sạch bệnh để trồng, sau đó 
tiến hành ghép, nhân rộng cây. 
Như vậy, cây ăn quả sẽ cho thu 
hoạch sớm, giảm được chi phí 
đầu tư. Cùng với đó, yếu tố rất 
quan trọng trong canh tác là 
nguồn nước đảm bảo đầy đủ, 
sử dụng nền phân hữu cơ để 
củng cố đất, sẽ giảm bệnh hại 
trên cây trồng, cũng như tăng 
năng suất”.

Ông Đặng Văn Long, Chi 
Hội nông dân tổ 7, thị 
trấn Chợ Mới, được 

biết trước đây gia đình ông chỉ 
buôn bán nhỏ lẻ, thời gian rảnh 
rỗi nên ông đã tìm cho mình 
hướng phát triển kinh tế gia 
đình. Sau nhiều lần phân vân, 
ông quyết định chọn mô hình 
nuôi rắn hổ mang để phát triển 
kinh tế, ông Long cho biết năm 
2011, ông đi thăm quan một số 
mô hình nuôi rắn tại tỉnh Vĩnh 
Phúc thấy hiệu quả kinh tế từ 
việc nuôi rắn đem lại khá lớn, 
tốc độ sinh sản lại tương đối cao 
nên ông đã quyết định chọn áp 
dụng mô hình. Đầu năm 2012, 
ông đã mua 150 con giống rắn 
hổ mang từ trại rắn Vĩnh Phúc 
về nuôi. Sau một thời gian nuôi 
đến nay số rắn đã tăng lên trên 
500 con, trong đó hơn một 
nửa số rắn có trọng lượng đạt 
từ 2 đến 3,5 kg, một số đã đẻ 
trứng, sinh sản. Theo ông Long 
nuôi rắn hổ mang khá nhàn, 
chỉ cần vệ sinh truồng trại cẩn 
thận để rắn khỏi mắc bệnh, vào 
mùa đông phải giữ ấm cho rắn, 
tránh cho rắn hoạt động nhiều, 

Ông Đặng Văn Long, hội viên chi hội nông dân tổ 7, thị trấn Chợ Mới, 
huyện Chợ Mới kiểm tra mô hình rắn của gia đình.
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thức ăn của rắn chủ yếu là cóc 
và chuột nên chi phí không 
đáng kể. Hiện ông chủ yếu bán 
giống và thịt thương phẩm ra 
thị trường. Bình quân mỗi năm 
thu 200 triệu đồng, trừ chi phí 
thu lãi khoảng 150 triệu đồng. 
Riêng năm 2015, ông thu về 
trên 150 triệu đồng từ việc 
nuôi rắn.

Vượt qua những trở ngại 
về đường giao thông, 
ông Dương Văn Lượng 

ở thôn Nà Đán, xã Đôn Phong, 
huyện Bạch Thông đã xây dựng 
mô hình kinh tế tổng hợp đem 
lại thu nhập vài trăm triệu 
đồng mỗi năm. Ông đã mạnh 
dạn đầu tư chăn nuôi lợn nái 
và lợn thương phẩm. Sau gần 
chục năm đầu tư, hiện gia đình 
ông thường xuyên có 7 con 

lợn nái, số lợn con sinh ra, gia 
đình giữ lại để nuôi lợn thương 
phẩm. Lúc cao điểm, gia đình 
ông có đến gần 100 con lợn 
thịt. Mỗi năm 2 lứa, gia đình có 
thu nhập hàng trăm triệu đồng 
từ bán lợn. 

Nhận thấy ở Đôn Phong 
dịch vụ chưa phát triển, ông 
Lượng mở đại lý kinh doanh 
hàng tạp hóa, máy xay xát 
phục vụ nhu cầu của bà con. 
Bên cạnh đó, với lợi thế diện 
tích đất đồi của gia đình lớn, 
ông  đã chuyển đổi đất đồi tạp 
sang trồng cây ăn quả. Đến 
nay, gia đình ông đã có hơn 
2ha cam quýt cho thu hoạch, 
400 cây trám 3 năm tuổi và 
hơn 100 cây mơ. Với sự chịu 
khó, đồng lòng từ các thành 
viên, gia đình ông Lượng đang 

từng ngày mở rộng mô hình 
kinh tế của mình. Không chỉ 
đi đầu trong phát triển kinh 
tế, gia đình ông Lượng còn 
tích cực tham gia vào các hoạt 
động của địa phương, hướng 
dẫn các hội viên khác cách làm 
ăn, tham dự các lớp tập huấn 
chuyển giao khoa học kĩ thuật 
để áp dụng vào sản xuất, nâng 
cao hiệu quả kinh tế. Với sự nỗ 
lực của bản thân, ông Lượng 
đã vinh dự nhiều năm liền là 
Hội viên sản xuất, kinh doanh 
giỏi các cấp. Những thành 
tích của gia đình ông Lượng 
làm một minh chứng cho 
sự sáng tạo, biết khắc phục 
những khó khăn để tìm ra 
những cách làm phù hợp, làm 
giàu trên chính mảnh đất quê  
hương mình.

Ông Dương Văn Lượng - Thôn Nà Đán, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông phát triển mô hình chăn nuôi  
kết hợp trồng cây ăn quả và làm dịch vụ mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.
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nông dân trong chi Hội hiểu 
rõ các chính sách chủ trương 
của Đảng, Nhà nước, đồng 
thời chia sẻ kinh nghiệm để bà 
con hội viên tích cực chuyển 
dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi 
áp dụng khoa học kỹ thuật 
mới vào chăn nuôi, trồng trọt 
để hội viên tích cực tham gia 
phát triển kinh tế, ổn định cuộc 
sống. Hàng năm, gia đình anh 
đều đạt danh hiệu hộ sản xuất - 
kinh doanh giỏi cấp thành phố, 
nhiều năm liền được Hội Nông 
dân các cấp khen thưởng vì có 
thành tích xuất sắc trong công 
tác Hội. Đồng thời, anh là một 
trong những hộ sản xuất - kinh 
doanh giỏi tiêu biểu tham dự 
Hội nghị biểu dương nông dân 
- kinh doanh cấp thành phố 
vừa qua./.

HỒNG CHIÊM - DUY HOÀI  
- XUÂN HOÀN

Anh Trần Văn Dũng đang thu nhặt trứng gà đẻ.

Anh Trần Văn Dũng, sinh 
năm 1971 là chi Hội 
trưởng nông dân Tổ 2, 

phường Phùng Chí Kiên, thành 
phố Bắc Kạn. Đến thăm gia đình 
anh vào một ngày mùa hè của 
tiết trời tháng 6, tiếp chúng tôi 
với gương mặt vui vẻ, cởi mở, 
dù còn trẻ nhưng anh đã có một 
khu chăn nuôi gà khoảng 1.000 
con cho thu nhập hơn 100 trăm 
triệu đồng/năm.

Bắt đầu chăn nuôi gà từ 
năm 2010, nhưng khác với các 
hộ chăn nuôi trong phường, 
anh Dũng đã mạnh dạn đem 
giống gà J-Dabaco tại tỉnh Bắc 
Ninh về nuôi. Đây là giống gà 
J-Dabaco có ưu thế thuần nhất 
về giống và sự phát triển đồng 
đều về trọng lượng. Là giống 
gà giữ được phẩm chất thịt 
đặc biệt thơm ngon của gà Ri 
truyền thống, có ngoại hình 
đẹp mào cờ, lông ôm gọn, lông 
đỏ màu mận chín, chân nhỏ 
vàng. Nuôi khoảng 90 ngày - 
105 ngày, gà trống đạt trọng 
lượng từ  2,5- 3kg, gà mái trên 
2 kg. Thích hợp trong điều kiện 
chăn thả tự nhiên.  Vì vậy, gia 
đình anh Dũng tận dụng hết 
diện tích đất vườn, đất đồi đầu 
tư khoảng 1.000m2 lưới B4 rào 
xung quanh tạo không gian 
thoáng. Khi gà đạt trọng lượng 
từ 0,7  - 1kg, trong khẩu phần 
ăn của gà chủ yếu là bột ngô 
kết hợp thức  ăn tinh. Nhờ đó 
phẩm chất thịt thơm ngon và 
năng suất đạt cao. Hiện tại số 
lượng gà nuôi thương phẩm 
đều đạt trọng lượng từ 2,5kg - 
3kg/con, đang xuất bán với giá 
thị trường ổn định là 100.000đ/
kg. Ngoài ra, số lượng gà nuôi 
lấy trứng cũng đang cho khai 
thác tốt, khoảng 280 quả/300 

con/ngày, thu hoạch 02 lần/
ngày. Trứng gà to, tiêu thụ khá 
dễ dàng. Lợi nhuận mỗi năm 
trừ chi phí cho thu nhập trên 
100 triệu đồng/năm. Từ đó anh 
có điều kiện mua sắm các tiện 
nghi sinh hoạt đắt tiền và tiếp 
tục mở rộng quy mô chăn nuôi.

Trao đổi với chúng tôi, 
Anh Trần Văn Dũng, chia sẻ: 
“Để đàn gà lớn nhanh điều 
quan trọng nhất là chọn được 
con giống tốt và phòng các loại 
bệnh cho đàn gà ngay từ gà mới 
vài ngày tuổi,  kết hợp có điều 
kiện chăn thả tự nhiên gà mới 
phát triển tốt”.

Dù bận rộn với công việc 
chăn nuôi của gia đình, anh 
vẫn đảm nhận tốt vai trò của 
một Chi hội trưởng, ủy viên 
BTV Hội Nông dân phường, 
anh luôn tuyên truyền, phổ 
biến kinh nghiệm tới bà con 
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Vừa qua, Trung tâm Dạy 
nghề và Hỗ trợ nông 
dân phối hợp với các 

xã, thị trấn: Lục Bình, thị 
trấn Phủ Thông huyện Bạch 
Thông, thị trấn Nà Phặc, 
huyện Ngân Sơn, tổ chức 
được 5 buổi tập huấn kỹ thuật 
chăn nuôi gà an toàn sinh 
học cho 175 hội viên nông 
dân tham gia. Qua tập huấn 
các hội viên được tiếp thu các 
kiến thức cơ bản về kỹ thuật 
nuôi gà thịt an toàn sinh học, 
cách phát hiện và phòng trị 
một số bệnh ở gà, cách hạch 
toán kinh tế để chăn nuôi gà 
hiệu quả... Ngoài ra, các học 
viên cũng được giới thiệu 
một số chế phẩm sinh học 
dùng để khử trùng chuồng 
trại và men phối trộn trong 
thức ăn, đây cũng là kỹ thuật 

TTDN VÀ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TẬP HUẤN KỸ THUẬT NUÔI GÀ

mới mang nhiều lợi ích so với 
việc chăn nuôi gà theo tập 
quán cũ không đảm bảo vệ 
sinh môi trường.

Thông qua hoạt động 
tập huấn, tư vấn trao đổi kinh 
nghiệm hội viên nông dân có 

nhu cầu chăn nuôi gà được 
nắm vững kiến thức về chăn 
nuôi, thuận lợi trong việc 
phát triển chăn nuôi gà quy 
mô vừa và nhỏ./.

Tin và ảnh: THU TRANG

Đồng chí Đỗ Đình Thuỷ - Giám đốc Trung tâm DN&HTND trao đổi 
kỹ thuật chăn nuôi gà với các học viên tại lớp tập huấn.

Theo kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh đã có 71 
cán bộ trong hệ thống Hội Nông dân các cấp trúng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 
2016-2020, trong đó cấp tỉnh 02 đồng chí, cấp huyện 03 đồng chí và 66 đồng chí cấp xã, 

phường, thị trấn. Trong ngày 22/5 vừa qua, cán bộ, hội viên nông dân các cấp trong tỉnh đã tích 
cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2016 - 2021, thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử và lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng 
đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ nhân dân tham gia cơ quan quyền lực 
cao nhất của Nhà nước và chính quyền địa phương góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

Tin tưởng rằng, các đồng chí cán bộ Hội trúng cử đại biểu HĐND các cấp kỳ này sẽ đem hết 
sức lực, trí tuệ, lòng nhiệt tình để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là những 
vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống 
vật chất, tinh thần của hội viên nông dân và khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội Nông dân./.

HỒNG CHIÊM

Có 71 cán bộ Hội Nông dân trong tỉnh  
trúng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
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Hội Nông dân xã Tân Sơn: 
ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THỂ DỤC - THỂ THAO

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới phối hợp với các ban, ngành đoàn thể vận 
động hội viên nông dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 
Bác Hồ vĩ đại”. Từ năm 2014, đến nay bóng chuyền hơi đã trở thành môn thể thao không thể thiếu 

của bà con nơi đây. 
Hằng ngày, khi kết thúc một ngày lao động vất vả, bà con ở các thôn Nặm Dất, Khuổi Đeng 1, 

Khuổi Đeng 2, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới lại tập trung tại các sân bóng để cùng nhau chơi bóng 
chuyền hơi. Từ một môn thể thao dành cho người cao tuổi, giờ đây đã trở thành môn thể thao phổ 
biến với bà con nông dân và thanh thiếu niên tại khắp các thôn, bản người Dao trong xã. Ban đầu mỗi 
thôn chỉ có 01 sân bóng, đến nay số lượng đã tăng lên đến 3 sân trên một thôn, cá biệt như thôn Nặm 
Dất có tới 04 sân bóng. Hầu hết các sân bóng này đều do Chi hội nông dân phối hợp với Chi hội phụ 
nữ, Chi đoàn thanh niên của thôn tự đầu tư xây dựng.  

Chị Trần Thị Lệ, hội viên chi hội nông dân thôn Nặm Dất, xã Tân Sơn cho biết: “Chị chọn môn thể 
thao này vì phù hợp với lứa tuổi, bóng chuyền hơi không khó chơi và chị có thể tranh thủ thời gian 
buổi tối chơi để nâng cao sức khỏe. 

Trước đây, cuộc sống của bà con người Dao ở xã Tân Sơn còn nhiều khó khăn, quanh năm phải 
mang nặng nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền, không có điều kiện và thời gian để quan tâm đến nhu cầu về tinh 
thần. Những năm gần đây, khi cuộc sống của bà con được no đủ hơn thì nhu cầu về tinh thần cũng 
được nâng lên. Kể từ khi có phong trào thể dục - thể thao, điều đổi thay lớn nhất mà bà con cảm nhận 
đó là gắn bó tình đoàn kết giữa các hội viên ở trong thôn. Bên cạnh đó, phong trào còn góp phần hình 
thành thói quen tốt trong việc rèn luyện sức khỏe và tinh thần cho bà con, hăng hái thi đua lao động 
sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong quá 
trình xây dựng nông thôn mới./

DUY HOÀI

Hội viên nông dân chi hội  
thôn Tổng Mú mở đường nông thôn

Vừa qua, 08 hộ hội viên chi 
hội nông dân thôn Tổng 
Mú, xã Dương Phong, 

huyện Bạch Thông đã đóng 
góp trên 80 triệu đồng để mở 
rộng đường giao thông liên 
thôn phục vụ nhu cầu đi lại và 
sản xuất của bà con trong thôn.

Chi hội đã phối hợp với các 
ban, ngành, đoàn thể của thôn 
tuyên truyền, vận động để các 
hộ thấy được lợi ích của việc 
mở rộng đường, dựa trên cơ 
sở thực tế đi lại, hưởng lợi phát 
triển kinh tế của từng hộ để 
phân chia định mức đóng góp. 
Nhờ sự đồng thuận, bà con đã 
đóng góp tiền thuê máy xúc và 
hiến hơn 200m2 đất vườn, ngày 
công lao động để mở rộng 
tuyến đường với chiều dài trên 
1000m, rộng trên 3m. Sau nửa 

tháng thi công tuyến đường đã 
cơ bản hoàn thành. Mở tuyến 
đường mới không chỉ phục vụ 
nhu cầu đi lại của 08 hộ hội 
viên trong thôn, mà còn phục 
vụ cho việc phát triển kinh tế 

của người dân, trong đó có trên 
2 ha trồng cây cam, quýt, gần 
20 ha rừng mỡ của bà con sắp 
đến thời kỳ cho thu hoạch và 
khai thác./.

HỒNG CHIÊM

Bà con nông dân chi hội thôn Tổng Mú, xã Dương Phong
thuê máy xúc để mở đường.
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nhằm phát triển kinh tế, ổn 
định cuộc sống gia đình.

Đồng chí Phạm Thị Sinh - 
Chủ tịch Hội Nông dân Thành 
phố cho biết: “Nhằm cụ thể 
hóa các nhiệm vụ của Hội, 
thực hiện có hiệu quả Kết luận  
61-KL/TW ngày 03 tháng 12 
năm 2009 của Ban Bí thư; Phát 
huy hơn nữa vai trò trung tâm 
và nòng cốt của Hội Nông dân 
trong phong trào nông dân. 
Hội Nông dân Thành phố Bắc 
Kạn xây dựng mô hình nuôi 
vịt thương phẩm thực hiện tại 
xã Dương Quang, sau hơn 2 
tháng thực hiện bước đầu mô 
hình được đánh giá khá hiệu 
quả, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế hộ gia đình và xây 
dụng nông thôn mới trên địa 
bàn thành phố”./.

Bài và ảnh: XUÂN HOÀN

anh còn chú trọng công tác vệ 
sinh phòng bệnh, phun thuốc 
khử trùng tiêu độc chuồng trại 
thường xuyên và tiêm phòng 
vắc-xin đúng quy định.

Không chỉ chăm lo phát 
triển kinh tế cho gia đình, 
anh còn tích cực tham gia vào 
các hoạt động xã hội của địa 
phương, với vai trò là Phó Chủ 
tịch Hội Nông dân xã và là Bí 
thư Chi bộ thôn, Anh Nhì luôn 
gương mẫu tuyên truyền, phổ 
biến kinh nghiệm tới bà con 
nông dân trong thôn, trong chi 
Hội hiểu rõ các chính sách chủ 
trương của Đảng, Nhà nước, 
đồng thời chia sẻ kinh nghiệm 
để các hội viên tích cực chuyển 
dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi 
áp dụng khoa học kỹ thuật mới 
vào trong chăn nuôi, trồng trọt 

Được biết, Hội Nông dân 
thành phố Bắc Kạn 
triển khai mô hình chăn 

nuôi vịt thương phẩm, anh Ma 
Hoàng Nhì - thôn Bản Pẻn, xã 
Dương Quang đã làm đơn xin 
tham gia thực hiện và được Hội 
Nông dân Thành phố hỗ trợ 150 
con giống vịt Bầu khoang theo 
chương trình mô hình nuôi vịt 
thương phẩm. Vì đã có kinh 
nghiệm nhiều năm nuôi vịt nên 
từ khi đưa vịt con về nuôi anh 
Nhì đã rất chú ý chế độ chăm 
sóc đàn vịt được thực hiện 
nghiêm ngặt theo quy trình. 
Ngoài nguồn thức ăn tổng hợp, 
anh còn bổ sung thêm ngô và 
thóc sẵn có của gia đình; với 
điều kiện gần sông tận dụng 
bằng cách thả vịt ra sông ăn 
cá…, bên cạnh đó khâu phòng 
bệnh cũng được chú trọng. 
Hiện nay đàn vịt phát triển 
khỏe mạnh, khối lượng bình 
quân đạt 2,8 kg/con.

Chia sẻ với chúng tôi, anh 
Nhì cho biết: Nuôi vịt đòi hỏi 
nhiều yếu tố kỹ thuật, người 
nuôi cần chú ý đến khâu chọn 
giống, chăm sóc, phòng trừ 
dịch bệnh. Theo anh Nhì, việc 
lựa chọn con giống giữ vai trò 
quan trọng nhất vì  nếu người 
nuôi chọn được con giống tốt 
có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng 
thì tỷ lệ sống cao, mức tăng 
trọng nhanh. Không chỉ có vậy, 
trong khâu chăm sóc ngoài 
việc đảm bảo chế độ ăn cho vịt 

Nhận thấy điều kiện tự nhiên trên địa bàn phù hợp phát triển đàn vịt 
thương phẩm, đầu năm 2016, Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn đã xây dựng 
mô hình nuôi vịt thương phẩm. Qua hơn 2 tháng thực hiện, mô hình nuôi vịt 
thương phẩm được đánh giá là khá hiệu quả.

Mô hình nuôi vịt thương phẩm của gia đình anh Ma Hoàng Nhì, hội viên 
nông dân thôn Bản Pẻn, xã Dương Quang, TP.Bắc Kạn.

Hiệu quả bước đầu từ mô hình nuôi vịt thương phẩm
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Hội Nông dân xã Cẩm Giàng:
Vận động hội viên thực hiện cánh đồng 100 triệu/1ha

Năm 2016, Hội Nông 
dân xã Cẩm Giàng chủ 
động phối hợp với 

ngành chuyên môn xác định, 
lựa chọn công thức luân canh 
phù hợp với điều kiện thực tiễn 
của địa phương và chỉ đạo các 
chi hội tích cực tuyên truyền, 
vận động hội viên nông dân 
thực hiện cánh đồng đạt giá 
trị 100 triệu/1ha. Anh Hoàng 
Hữu Dóng, hội viên chi hội 
nông dân thôn Nà Cù có trên 
4.000m2 đất nông nghiệp, 
trong đó hơn một nửa diện tích 
anh tập trung trồng ngô và rau 
màu. Khi được Hội Nông dân 
xã và chính quyền địa phương 
triển khai tới từng hộ dân đăng 
ký thực hiện mô hình cánh 
đồng đạt giá trị kinh tế 100 
triệu đồng/1ha, anh mạnh dạn 
tham gia với diện tích 1.200m2. 
Công thức trồng luân canh 3 
vụ màu, gồm các loại cây trồng 
như: vụ xuân trồng dưa hấu, 
dưa lê, vụ mùa trồng củ đậu, vụ 
đông trồng cà chua.  

Hay anh Hứa Quốc Tịnh, 
hội viên chi hội nông dân thôn 
Nà Cù là một trong những hộ 
thành công với mô hình trồng 
rau 3 vụ trên đất ruộng, sẵn có 
đất ruộng anh đã chuyển đổi, 
cải tạo toàn bộ sang đất trồng 
rau. Với diện tích 3.000m2 mỗi 

năm gia đình đã thu về trên 100 
triệu đồng từ bán rau, mùa nào 
rau đó, quanh năm anh đều có 
rau cung cấp ra thị trường, hình 
thức chủ yếu là bán giao cho 
các nhà hàng ở thành phố Bắc 
Kạn. Anh Tịnh   chia sẻ: “Muốn 
trồng rau hiệu quả thì trước hết 
phải chú ý tới khâu làm đất, lựa 
chọn giống rau chất lượng, an 
toàn, thường xuyên chăm sóc 
bằng cách bón phân chuồng, 
xử lý sâu hại để đảm bảo rau 
phát triển đồng đều”. Hiện nay 
cánh đồng thôn Nà Cù, bà con 
nông dân đều tận dụng đất 
ruộng cho cả 3 vụ gồm các loại 

cây trồng như rau màu, dưa lê, 
dưa hấu, mía, ngô, lúa, lạc…

Để diện tích cánh đồng 
đạt giá trị kinh tế 100 triệu 
đồng/1ha ngày một tăng, 
thời gian tới, Hội Nông dân xã 
Cẩm Giàng cần phối hợp với 
chính quyền địa phương tiếp 
tục tuyên truyền, vận động 
hội viên mạnh dạn đầu tư, 
xây dựng phương án sản xuất, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
hợp lý, áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất và 
nhu cầu thị trường nhằm đem 
lại hiệu quả kinh tế cao nhất 
cho hội viên nông dân./.

HỒNG CHIÊM

Anh Hứa Quốc Tịnh, hội viên chi hội nông dân thôn Nà Cù, xã Cẩm 
Giàng là hộ chuyển đổi hiệu quả đất ruộng lúa sang trồng rau                               

đạt giá trị cao.  Ảnh: THU TRANG
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mô tô, xe máy” không cài quai 
đúng quy cách khi tham gia 
giao thông trên đường bộ; chở 
người ngồi trên xe không đội 
“mũ bảo hiểm cho người đi mô 
tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo 
hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy” không cài quai đúng quy 
cách, trừ trường hợp chở người 
bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 
tuổi, áp giải người có hành vi vi 
phạm pháp luật cũng bị phạt 
từ 100.000 - 200.000 đồng./.

HỒNG CHIÊM (biên tập)

Từ ngày 1/8, Nghị định số 
46/2016/NĐ-CP quy định 
xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ và đường sắt có hiệu 
lực thi hành, thay thế Nghị định 
số 171/2013/NĐ-CP và Nghị 
định số 107/2014/NĐ-CP với 
mức phạt nặng hơn nhằm tăng 
tính răn đe, giáo dục.

Theo Nghị định 46/2016/
NĐ-CP vừa được ban hành, 
người điều khiển xe ô tô trên 
đường mà trong máu hoặc hơi 
thở có nồng độ cồn vượt quá 
80 miligam/100 mililít máu 
hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít 
khí thở sẽ bị phạt tiền với mức 
phạt tăng từ 10 - 15 triệu đồng 
(theo Nghị định 171/2013/
NĐ-CP) lên 16 - 18 triệu đồng. 
Người điều khiển xe ô tô không 
chấp hành yêu cầu kiểm tra về 
nồng độ cồn và chất ma túy của 
người thi hành công vụ cũng bị 
áp dụng mức phạt trên.

Nghị định tăng mức phạt 
đối với nhóm người điều khiển, 
người ngồi trên xe mô tô, xe 
gắn máy (kể cả xe máy điện), 
các loại xe tương tự xe mô tô 
và các loại xe tương tự xe gắn 

máy vi phạm quy tắc giao 
thông đường bộ. Cụ thể, người 
đang điều khiển xe sử dụng ô 
(dù), điện thoại di động, thiết bị 
âm thanh, trừ thiết bị trợ thính 
bị phạt từ 100.000 - 200.000 
đồng (mức phạt tại Nghị định 
171/2013/NĐ-CP là 60.000 - 
80.000 đồng).

Trường hợp người điều 
khiển, người ngồi trên xe 
không đội “mũ bảo hiểm cho 
người đi mô tô, xe máy” hoặc 
đội “mũ bảo hiểm cho người đi 

TỪ 01/8/2016, HƠN 100 LỖI VI PHẠM GIAO THÔNG SẼ BỊ TĂNG MỨC XỬ PHẠT

Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết 
bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính bị phạt từ 100.000 - 200.000 đồng. 

(Ảnh minh họa. nguồn: Internet)

Nhằm khắc phục khó khăn trong thực hiện 
một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới 
ở các địa phương, Ban chỉ đạo Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn 
mới (NTM) tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Hướng dẫn 
số 143/HD-BC ngày 26/5/2016 hướng dẫn chi 
tiết một số nội dung thực hiện bộ tiêu chí quốc 
gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 
cách đánh giá các tiêu chí được điều chỉnh sao 

cho phù hợp thực tế và tình hình kinh tế, xã hội 
của tỉnh.

Thời gian qua, một trong những khó khăn 
nhất khi thực hiện xây dựng NTM đó chính là 
thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường do có 
nhiều quy định chặt chẽ về xử lý chất thải, quy 
hoạch nghĩa trang… Nhưng với hướng dẫn 
143, về tiêu chí nghĩa trang, chỉ yêu cầu các 
huyện về lâu dài có quy hoạch đất làm nghĩa 

Một số thay đổi trong thực hiện các tiêu chí 
xây dựng Nông thôn mới
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Mới đây, tại Trường tiểu 
học xã Cao Thượng, 
huyện Ba Bể. Ban Chỉ 

đạo “Chương trình Chung tay 
vì cộng đồng” tỉnh Bắc Kạn, đã 
tổ chức lễ trao tặng bò cho 40 
hộ nghèo của xã Cao Thượng, 
Cao Trĩ huyện Ba Bể. Đến dự 
có đồng chí Lưu Văn Quảng, 
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - 
Phó Ban chỉ đạo chương trình, 
đồng chí Hồ Viết Thịnh - Phó 
Giám đốc Viettel Bắc Kạn và các 
đồng chí thành viên Ban Chỉ 
đạo, Ban Điều hành, đại diện 
UBND các xã của huyện Ba Bể. 

Tại buổi lễ đại diện cho 
40 hộ được nhận bò, ông Thào 
A Súa, thôn Nà Sliến, xã Cao 
Thượng rất vui mừng và bày tỏ 
lòng cảm ơn đến các cấp, các 
ngành, các cá nhân và Hội Nông 
dân Bắc Kạn đã quan tâm ủng 
hộ, giúp đỡ tạo điều cho các hộ 
nghèo có cơ hội vươn lên thoát 

CHƯƠNG TRÌNH “CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG” ĐẾN VỚI HỘ NÔNG DÂN NGHÈO HUYỆN BA BỂ

nghèo, bản thân ông Súa cùng 
các hộ nhận bò đã cam kết chấp 
hành đúng các quy định của 
chương trình, chăm sóc nuôi bò 
phát triển tốt…

Chương trình “Chung tay 
vì cộng đồng” đã huy động 

Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh  
và đồng chí Hồ Viết Thịnh - PGĐ Chi nhánh Viettel tỉnh Bắc Kạn  

trao bò và tặng quà  cho các hội viên nghèo.

được nhiều tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp trong tỉnh tham 
gia, tạo nhiều nguồn lực giúp 
cho các hộ nghèo phát triển 
kinh tế, vươn lên thoát nghèo 
bền vững./.

Tin và ảnh: HÀ XUYÊN

trang cho thôn, liên thôn hoặc xã phù hợp tập 
quán địa phương. Đối với nội dung xử lý chất 
thải rắn, rác thải sinh hoạt, nếu quy định của Bộ 
Nông nghiệp yêu cầu phải có tổ, đội thu gom rác 
tại mỗi thôn, tổ thì hướng dẫn 143 của tỉnh chỉ 
yêu cầu các địa phương có các khu vực xử lý tập 
trung theo quy định. Đồng thời có những hướng 
dẫn chi tiết cho việc xử lý từng loại chất thải 
sao cho phù hợp nhất với điều kiện nông thôn  
hiện nay.  

Cùng với tiêu chí môi trường, 5 tiêu chí khác 
về giao thông -  thủy lợi - văn hóa - cơ sở vật chất 
văn hóa và tiêu chí hệ thống chính trị cũng có sự 
điều chỉnh nhất định để phù hợp với điều kiện 
của địa phương làm cơ sở để đánh giá công nhận 
tiêu chí đạt và xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, đánh 
giá tiêu chí số 2 - giao thông, tiêu chí số 17 - môi 
trường và tiêu chí số 3 - thủy lợi được tập trung đi 
sâu với nhiều nội dung chi tiết, cụ thể. Với tiêu chí 

giao thông, hướng dẫn của tỉnh nêu rõ: Yêu cầu 
đường trục xã, liên xã có chiều rộng tối thiểu 
là 3m; đường trục thôn, liên thôn yêu cầu tối 
thiểu chiều rộng là 2m. Ban Chỉ đạo lưu ý các 
xã cần căn cứ nguồn lực thực tế để xác định 
công trình ưu tiên, lộ trình thực tiễn cho phù 
hợp, nếu nguồn lực có hạn thì tập trung hoàn 
thành cắm mốc nền đường theo quy hoạch, 
xây dựng mặt đường nhỏ hơn, khi có điều kiện 
sẽ mở rộng đủ theo quy định… Với sự hướng 
dẫn cụ thể cho 6 tiêu chí được xem là khó thực 
hiện nhất hiện nay, Hướng dẫn số 143 sẽ góp 
phần quan trọng giúp các địa phương bớt khó 
khăn, lúng túng trong quá trình chỉ đạo thực 
hiện cũng như phù hợp với điều kiện thực tế ở 
mỗi địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng 
thành công các xã NTM trong thời gian tới./.

HỒNG CHIÊM (biên tập)
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Chứ mừa kỷ slíp pi pửa cón
Đin pù, nà đỏong mì lai

Vừng tả đai đu vài liệng bẻ
Cà này mì tập thể nông dân

Mì lâm trường, toàn dân nèm Đảng
Sli căn piến pù đỏong, pù cà

Pền đông kheo hâử là mạy mác
Phân lồng bấư hin lác, hin luây

Tồng nà quá pi xày mì nặm
Chổng lẹng, nòong thâng tẳm vùng xuôi

Lườn lảng bấư đin puồi tốm tác
Pù tứn kheo xóa dác dân là

Mạy tứn slung ngạc dà pù đỏong
Khăm mát thâng slim tọong tua cần

Nảy lè nhòong toàn dân đoàn kết
Ết slim lồng hết việc nắc na

Púc mạy kheo sle dà pù đỏong
Cằm Bác slon lè bỏong cương slung

Chứ cằm Bác chùa căm chay mạy
Pía ơn Cần slon rạy vằn xưa

Chạy chướng đông pền cừa pền pá
Hâử đông pù bản xạ tẩư nưa

Tứn màu kheo hơn xưa mại mại./.

VŨ VĂN QUỲNH
Tổ 8a - Phường Phùng Chí Kiên

Chài ới ! Slam slí pi xằng kỷ lai hâng
Ton nọong mong chài mà
Quê rườn lầu nảy đạ tối mấư
Tàng cải pây bản tẩư bản nưa
Vằn cón chài tứn hua chùa cón
Hết tàng pây sle tón xe hoa
Tằng bản vui thi đua nạo niệt
Góp công rừng sle hết tàng pây
Tọ chài ới !
Tàng cón eng hâng vằn vài khoái
Này lầu mì tàng cải đây hơn
Hết tàng sle nông thôn tối mấư
Tởi slống lầu sẽ đảy tài thung
Pỉ nọong ơi !
Hết xong tàng xày lo sản xuất
Chay co lăng ? Liệng tua lăng ? Hết việc tầư ?
Đảy đo kin tèo nhằng au oóc háng
Xa ngần chèn chăm chướng mòn đai
Nạy chứ cằm vằn xưa Bác phuối
Đại đoàn kết dân tộc hâử đây
Nước mắn nhờ tình thương điếp nước
Nhờ toàn dân đoàn kết ết đeo
Xày dám kha tứn rèo cờ Đảng
Mọi hy sinh bấư quản tàng lăng
Việc nắc rầu tò xày ham háp
Quê hương lầu đây mjạc vạn xuân./.

                     TÔ KƯƠNG 

Cái nắng mùa hạ cháy da, cháy thịt
Đồng khô, cỏ úa, lúa vàng bông

Anh thương em rám má em hồng
Dù nắng cháy lòng em không nản
Còn thoăn thoắt tay liềm tay hái
Chiêm mùa hai vụ lúa trĩu bông

Đông tái tê - hạ rám má hồng

Dù nắng hạn bão tố mưa giông
Đất – lúa chẳng phụ công em đó

Bởi em đã vượt qua sóng gió
Lúa với người gắn bó ngàn xưa

Hương thơm lúa mới nắng vàng sân./.

HOÀNG VĂN KIỆM 
Tổ Khuổi Dủm - Phường Huyền Tụng

Pù Đỏong Tứn Kheo
Quê Rườn Tối Mấư

Thương Người Nông Dân


