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Phong trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện Phú Ninh 5 năm qua thực sự trở thành
phong trào rộng khắp, phong trào của nhân dân, vì người dân nông thôn nơi đây. Từ
những đôi bàn tay nhỏ bé, góp nhặt bằng những công lao động hằng ngày, để những
mảnh vườn, ruộng đồng, con đường… ngày càng xanh tốt, sạch đẹp. Thành quả đạt được
hôm nay lại càng thấm thía câu: Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm.

Cánh đồng khu vực cầu suối Làng thôn An Mỹ 2 xã Tam An được bà con nông dân nơi đây bón
chăm quanh năm, hình thành nên “vựa rau” nhỏ phục vụ cho người dân địa phương và các xóm
lân cận. Chỉ cần bước chân ra ngõ, ông Nguyễn Văn Hạnh được tận hưởng một màu xanh mát
bởi những luống rau nằm rải dài xuống tận phía bên kia xóm. Nhưng hơn ai hết, ông vẫn là
người thấu hiểu cái khó khăn nhất của bà con là cần một chiếc cầu, hay lãi tràn, để thuận tiện
hơn cho việc dẫn nước tưới, cũng như đưa cơ giới hóa vào cánh đồng. Đấy cũng là ước mơ của
bao người qua từng ấy năm… Bản thân ông, mấy năm trước, cứ lụi cụi chặt đón mấy cây tre
trong vườn, làm cái cầu bé bé bắt qua đoạn mương ấy. Mùa mưa đến, nước tràn, cầu lại trôi.
Ông Hạnh lại hạ tre, bắt nhịp cầu nhỏ…. Bà con ngại, không dám nói ra, vì muốn đảm bảo
nước tưới cho đồng ruộng, chiếc cầu cần xây ấy nằm ngay trên diện tích đất sản xuất lúa của
gia đình ông Hạnh. Sau khi nghe Ban vận động xây dựng NTM xã nhà trình bày mục đích, ông
Hạnh và các thành viên trong gia đình đồng ý hiến ngay 126 m2 ruộng hai vụ lúa đó mà không
đòi hỏi một khoản đền bù nào, dù là nhỏ nhất. Cái lãi tràn được tiến hành xây dựng ngay sau
đó, cùng với sự góp công góp của người dân thôn An Mỹ 2. Ông Hạnh thấy lòng vui hớn hở:
“Đóng góp chút ít của riêng mình, mà được cái lớn hơn cho nhiều người, bởi vì suy nghĩ như
vậy nên tôi đã có được sự đồng tình hưởng ứng của các thành viên trong gia đình, cũng
như sự ghi nhận của bà con làng xóm. Tôi vui lắm!”

Niềm mong mỏi có một nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp để làm nơi sinh hoạt văn hóa, văn
nghệ, vui chơi và hội họp của 294 hộ dân thôn Hòa Bình xã Tam Thái đã thành hiện thực khi
tháng 10/2015, nhà văn hóa, sân thể thao được đưa vào sử dụng trên nền đất của nhiều hộ dân
hiến tặng. Với ông Hồ Văn Toán, 1.500m2 đất trồng cây điều và sau này là cây keo của nông
trường Chiên Đàn hồi ấy cấp, chính là con đường sinh nhai để nuôi sống cả gia đình khi các con
ông đang ở tuổi ăn tuổi học. Nhưng sau khi được tuyên truyền, vận động, thuyết phục, ông Toán
đã bàn với gia đình, quyết định hiến trọn diện tích đất cho thôn làm nhà văn hóa… Ông Toán
nói,
hiến đất tôi cũng tiếc lắm nhưng lại nghĩ chỗ đất
này sẽ là nơi vui chơi của bọn trẻ, nơi tổ chức các hội làng, tôi lại thấy mình cần phải hy sinh
một chút lợi ích cá nhân...

Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong
trào thi đua “CCB gương mẫu” chung tay xây dựng nông thôn mới đã được triển khai sâu rộng
trong cán bộ hội viên và nhận được sự hưởng ứng tích cực. Điều đó thể hiện qua việc các cấp
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Hội vận động hội viên CCB và nhân dân hoàn thành tốt các khoản tham gia đóng góp do địa
phương tổ chức. Tiêu biểu cho phong trào có bà Nguyễn Thị Thanh Luận- hội viên CCB thôn
Thành Mỹ xã Tam Thái hiến 1.500m2 đất để xây dựng nhà văn hóa thôn Thành Mỹ; ông Phạm
Tấn Thành nguyên CHT CCB thôn Trường Mỹ xã Tam Phước hiến 150m2 đất để làm đường
GTNT liên xã. Năm 2011, toàn huyện có 73 hộ nghèo là hội viên CCB, đến nay chỉ còn 01 hộ
nghèo...

Bài học “khó vạn lần dân liệu cũng xong” được Phú Ninh áp dụng rất sáng tạo, đã huy động
nguồn lực, phát huy dân chủ từ cơ sở và sức dân trong xây dựng nông thôn mới. Mà cụ thể là
qua những việc làm thiết thực của hàng ngàn con người như ông Bùi Văn Toán, ông Nguyễn
Văn Hạnh... Cuối năm 2015, Phú Ninh có 8/10 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, và cuối
tháng 3/2016, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phú Ninh đạt chuẩn nông
thôn mới năm 2015.
Có được những thành quả đó, bên cạnh sự phấn
đấu, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các
đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp,
các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn huyện đã đồng hành cùng sát cánh với nông
dân... Song, đáng biểu dương hơn cả vẫn là sự đồng lòng quyết tâm và ủng hộ không điều kiện
của nhân dân.

Thực tiễn 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của Phú
Ninh đã cho thấy, nơi nào phát huy vai trò tự chủ của người dân, nơi đó, sẽ đẩy nhanh tiến độ
hoàn thành các tiêu chí. Bức tranh làng quê nông thôn thêm sống động, tươi màu, ở đó, có
những đôi bàn tay cần cù, chăm chỉ, có lòng nhiệt huyết, quyết tâm và sẵn sàng hy sinh lợi ích
riêng mình để được có được tương lai tươi sáng cho mọi người, cho quê hương, và những thế hệ
sau họ. Như ai đó đã nói:Â Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người, sỏi đá cũng thành cơm./.

Nhất Linh
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