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PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI 

TSKH Bạch Quốc Khang1 

 

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI DÂN TRONG XÂY 

DỰNG NÔNG THÔN MỚI 10 NĂM QUA 

1.1. Vai trò chủ thể và trách nhiệm xã hội của người dân trong xây dựng 

nông thôn mới 

Phát huy vai trò người dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM) là vấn đề có 

tính nền tảng và bao trùm, bởi lẽ, một là mọi vấn đề liên quan, tác động đến chủ thể của 

bất cứ hoạt động nào cũng luôn là quan trọng, là yếu tố chủ quan có tính nền tảng; hai 

là người dân tham gia toàn bộ mọi hoạt động xây dựng NTM, là người đề xuất nhu cầu, 

tham gia thực hiện, hưởng thụ, kiểm tra giám sát mọi tiêu chí NTM, vì thế đây là vấn đề 

bao trùm, liên quan đến toàn bộ các lĩnh vực của NTM, là đối tượng nghiên cứu của tất 

cả các chuyên ngành khoa học. Có thể nói, bàn về bất kỳ chuyên đề nào của xây dựng 

NTM cũng được quy chiếu đến vai trò chủ thể của người dân, đều có một góc nhìn từ 

phía người dân. 

Việc phát huy sức dân trong xây dựng NTM phải dựa trên vai trò chủ thể và trách 

nhiệm xã hội có tính đặc thù của người dân nông thôn. Mức độ phát huy phụ thuộc vào 

cả hai phía tương tác: Chủ thể nhà nước (Chủ thể công) và Chủ thể người dân. Trong 

đó, các cơ quan nhà nước phải nhận thức đầy đủ về vai trò chủ thể của người dân, thiết 

lập hệ thống thể chế, chính sách và các quy định cụ thể, tạo điều kiện và tổ chức thực 

hiện quyền làm chủ của người dân; người dân có quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm 

thực hiện quyền làm chủ của mình. 

Vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong xây dựng NTM được thể hiện ở 

các góc độ:  

(i) Chủ thể nhận thức chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước 

về xây dựng nông thôn mới. Từ coi dân là đối tượng của tuyên truyền, phổ biến trở thành 

chủ thể nhận biết (dân biết) là sự khác biệt lớn về tư tưởng phát huy sức dân; 

(ii) Chủ thể thực hiện mọi hoạt động xây dựng NTM: Người dân trực tiếp tham 

gia trong phát triển kinh tế, tổ chức lại sản xuất, xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng 

văn hóa và quản lý xã hội, xây dựng và giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, giữ gìn 

an ninh trật tự… Họ góp ý, góp công, góp sức, góp tiền, góp đất, góp hiện vật, thời gian 

và nhiều loại tài sản hữu hình, vô hình khác trong các hoạt động này; 

(iii) Chủ thể kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng NTM; 

(iv) Chủ thể xây dựng hệ thống chính trị cơ sở “của dân, do dân và vì dân”. Họ 

là lực lượng chính xây dựng tổ chức và tích cực tham gia hoạt động của chính quyền, 

đoàn thể các cấp, qua đó thể hiện trách nhiệm xã hội của mình; 

(v) Chủ thể hưởng thụ thành quả xây dựng NTM. Đây chính là chủ thể thực chất, 

thúc đẩy người dân tích cực tham gia, kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng NTM. 

                                              
1 Ủy viên Ban Chủ nhiệm kiêm Thư ký Khoa học Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM 
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Trách nhiệm xã hội là một khung đạo đức gợi ý rằng một thực thể, dù là cá nhân 

hay tổ chức, thì đều có bổn phận phải hành động vì lợi ích của xã hội nói chung. Những 

hành động đó vượt lên trên các trách nhiệm pháp luật. Trách nhiệm xã hội của từng cá 

nhân bao gồm sự tham gia của người dân vào cộng đồng, các tổ chức đoàn thể xã hội. 

Việc người dân tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội thể hiện trách nhiệm xã hội 

và vai trò chủ thể của họ. Mọi công việc trong xây dựng NTM ở xã, thôn đều cần đến 

sự tham gia của người dân với trách nhiệm xã hội của họ. Đặc biệt, khi gặp khó khăn, 

trở ngại, nhất là trong xây dựng hạ tầng ở địa bàn khó khăn, việc phát huy trách nhiệm 

xã hội của người dân là giải pháp quan trọng “khó vạn lần dân liệu cũng xong”. 

Thực trạng phát huy vai trò chủ thể người dân trong xây dựng NTM 10 năm qua 

ở nước ta nhìn từ hai phía Nhà nước và Người dân thể hiện khá nhiều vấn đề cần quan 

tâm giải quyết. Giữa nhận thức và thực hành vai trò chủ thể của người dân luôn có 

khoảng cách và khoảng cách đó luôn biến đổi qua các thời kỳ với tư cách vừa là yếu tố 

tác động, vừa là hệ quả của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn.  

1.2. Thực tế phát huy vai trò người dân trong xây dựng NTM 10 năm qua  

a) Tổ chức thực hiện vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM 

Trong xây dựng NTM, chủ trương, đường lối và hành động thực tiễn của chúng 

ta về phát huy vai trò người dân có những chuyển biến tích cực. 

Về nhận thức, chúng ta đã sớm khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong 

phát triển nông nghiệp, nông thôn, mà rõ nhất là trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 

BCH TW khóa X: “Trong mối quan hệ mật thiết giữa nông nghiệp, nông dân và nông 

thôn, nông dân là chủ thể của quá trình phát triển”2. Trong xây dựng NTM Đảng, Nhà 

nước đã chủ trương phải dựa vào dân: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân 

hưởng thụ” và chủ trương đó được cụ thể hóa thành quy định của Chương trình MTQG 

xây dựng NTM: “Phát huy vai trò tham gia của cộng đồng dân cư nông thôn là chính, 

mọi hoạt động do người dân bàn bạc, quyết định…”. 

Về mặt thực tiễn, chúng ta đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong và ngoài 

nước, chuyển từ cách làm chương trình MTQG kiểu cũ sang phong trào sâu rộng của 

dân, đẩy mạnh tuyên truyền để dân biết, lấy dân làm chủ thể, dựa vào sức dân, thi đua 

tạo động lực thay cho áp lực.  

Từ đó đã chọn cách tiếp cận và phương pháp phù hợp. Đây là vấn đề lớn đáng 

để nghiên cứu sâu hơn, chỉ xin đề cập đến một số khía cạnh. Chương trình xây dựng 

NTM là chương trình toàn quốc, nhưng chọn địa bàn triển khai thực hiện là cấp xã/thôn, 

lấy đó địa bàn cơ bản, là nơi hội tụ các nguồn lực, là đối tượng để xây dựng Bộ tiêu chí 

NTM. Điều đó là đúng đắn, bởi xã/thôn là nơi gần với cộng đồng nhất, phát huy tốt nhất 

vai trò của dân, người dân có điều kiện tham gia từ đầu đến cuối, thực sự được làm chủ 

và hưởng thụ thành quả. Từ xác định địa bàn đúng, Chương trình xây dựng NTM được 

chuyển thành các dự án phát triển, dự án xây dựng cụ thể ở xã/thôn. Điều này giúp cho 

Chương trình MTQG được thực hiện có sự tham gia tích cực của người dân, đảm bảo 

tính thiết thực, tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của dân. 

Từ cách tiếp cận đó, chúng ta thiết lập được hệ thống các quy định cụ thể cho 

các chủ thể, làm rõ cơ chế hoạt động, vận hành của Chương trình, quy định rõ ràng chức 

                                              
2 Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 BCH TW khóa X về 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 
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trách của các chủ thể Nhà nước và chủ thể người dân3. Ví dụ, trong Sổ tay của Chương 

trình xây dựng NTM quy định rõ cách thức tham gia của người dân vào các công trình 

của địa phương4. Toàn bộ các giải pháp phát huy vai trò người dân xét cho cùng được 

hiện thực hóa nhờ cách thức tổ chức quản lý, dẫn dắt của hệ thống chính quyền các cấp 

và các cơ quan chỉ đạo, điều hành xây dựng NTM. Điểm tiến bộ là người dân được coi 

là chủ thể hưởng thụ. Vì thế, công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình thường xuyên 

được rà soát, cải tiến để hướng về người dân, tập trung vào những vấn đề thiết thực nhất 

với người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. 

b) Đánh giá gián tiếp sự đóng góp của người dân qua những thành tựu nổi bật 

của xây dựng NTM 

Các thành tựu nổi bật của xây dựng NTM 10 năm qua đều nhờ sự đóng góp to 

lớn của người dân. Có thể nói, các thành tựu đó thực sự là những chuyến biến to lớn, 

toàn diện, có tầm chiến lược, tạo ra bước ngoặt mới trong lịch sử phát triển nông thôn 

Việt Nam. 

Về tổng thể, đến nay (hết 6/2019), cả nước đã có 4.458 (50,01%) xã đạt chuẩn 

NTM; bình quân cả nước đạt 15,26 tiêu chí/xã; có 76/664 (11,45%) đơn vị cấp huyện 

thuộc 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM; cả nước không còn 

xã dưới 5 tiêu chí, không còn nợ đọng xây dựng cơ bản. Xây dựng NTM đã về đích 

trước 1,5 năm so với mục tiêu năm 2020 (50% số xã đạt chuẩn; bình quân 15 tiêu 

chí/xã…). Đặc biệt, Đồng Nai, Nam Định, Bình Dương và Đà Nẵng là 04 tỉnh, thành 

phố đầu tiên có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, tỉnh Đồng Nai có 100% xã và 

100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn. Nhiều địa phương đang chuyển sang xây dựng NTM 

nâng cao, kiểu mẫu, theo hướng bền vững. 

Trong những lĩnh vực cụ thể, nơi thể hiện rõ nét sự đóng góp của người dân, đã 

có các thành tựu nổi bật:  

- Kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình thể hiện mức độ tham gia 

trực tiếp của người dân. Trong 3 năm qua (2016-2018), nguồn lực đóng góp của người 

dân chiếm 6,9% (56.799 tỷ đồng) trong tổng nguồn lực huy động khoảng 820.964  tỷ 

đồng. Bên cạnh đó, nguồn vốn doanh nghiệp đóng góp chiếm 4,81%. Nếu coi doanh 

nghiệp cũng thuộc nhóm chủ thể người dân (cùng với các chủ kinh tế hộ khác), thì nguồn 

đóng góp của người dân nói chung chiếm 11,71%, trong khi nguồn NSNN cấp trực tiếp 

cho xây dựng NTM chỉ chiếm 2,9%. 

Mặc dù tỷ lệ đóng góp của người dân trong 3 năm qua (6,9%)  nhỏ hơn so với 

12,62% của giai đoạn I (2010-2015), nhưng không có nghĩa mức độ đóng góp của người 

                                              
3 Văn bản quan trọng nhất là Quyết định 41/2016/QĐ-TTg, Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT, theo đó người dân 

được tạo điều kiện để tăng cường sự tham gia vào các hoạt động của Chương trình từ việc xác định đối tượng thụ 

hưởng đến việc lập kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện, đảm bảo tính công khai, minh 

bạch và trách nhiệm giải trình trong suốt quá trình thực hiện Chương trình. 
4 05 hình thức tham gia của người dân: (1) Tham gia ý kiến vào đề án xây dựng NTM, bản đồ án quy hoạch NTM 

cấp xã; (2) Tham gia vào lựa chọn những công việc cần làm trước, làm sau thiết thực với yêu cầu của người dân 

trong xã và phù hợp với khả năng, điều kiện của địa phương; (3) Quyết định mức độ đóng góp trong xây dựng các 

công trình công cộng của thôn, xã; (4) Cử đại diện (Ban giám sát) tham gia quản lý và giám sát các công trình xây 

dựng của xã; (5) Tổ chức quản lý, vận hành và bảo dưỡng các công trình sau khi hoàn thành. 
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dân bị sụt giảm. Khi so mức đóng góp đó với tiến độ xây dựng hạ tầng nông thôn qua 

hai giai đoạn sẽ thấy tính tích cực của nó5.  

- Kết quả xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội: Nhờ huy động tốt các nguồn lực cho 

phát triển hạ tầng, diện mạo nông thôn đã khởi sắc rõ rệt. Đến nay (6/2019), cả nước có 

63,75% số xã đạt tiêu chí giao thông; 90,7% số xã đạt tiêu chí thủy lợi; 62,8% số xã đạt 

tiêu chí trường học; 60,3% số xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa... Theo Tổng cục 

Thống kê, giao thông nông thôn 8 năm qua đã hoàn thành một khối lượng lớn hơn 5 lần 

của 10 năm (2001-2010). Tại một số địa phương xuất hiện “đại lộ nông thôn”. Tương 

tự, các hạ tầng thiết yếu khác ở nông thôn cũng được xây dựng với tốc độ nhanh hơn6. 

- Kết quả phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân 

nông thôn. Đến nay (6/2019), cả nước có 67,3% số xã đạt tiêu chí thu nhập; 67,5% số 

xã đạt tiêu chí về hộ nghèo; 97,6% số xã đạt tiêu chí lao động có việc làm; 78,7% số xã 

đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất. Sự tham gia của người dân không chỉ giúp đạt các tiêu 

chí về số lượng, mà còn thúc đẩy phát triển về chất, như xây dựng chuỗi giá trị liên kết 

sản xuất đối với các nhóm sản phẩm chủ lực 3 cấp tỉnh, huyện, xã và OCOP7, gắn với 

nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, phát triển nông nghiệp sạch, du lịch sinh 

thái... 

- Kết quả về văn hóa - xã hội, đến 6/2019 cả nước đã có 81,6% số xã đạt tiêu chí 

văn hóa, 91,6% số xã đạt tiêu chí quốc phòng và an ninh. Môi trường lành mạnh, đa màu 

sắc văn hóa của người dân, cùng với các phong trào văn hóa đang tạo ra cuộc sống tinh 

thần mang tính cộng đồng cao trong làng xã, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc dân tộc, 

từng bước trở thành nhân tố tích cực, trực tiếp đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội 

của các miền quê. Đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình về xây dựng đời sống văn hóa8, 

lễ hội truyền thống lành mạnh, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao9  

- Về môi trường, đến 6/2019 cả nước đã có 61,1% số xã đạt tiêu chí môi trường 

và an toàn thực phẩm. Công tác bảo vệ môi trường nông thôn vốn có nhiều khó khăn, 

rào cản, nay đã có bước đột phá lớn, nhất là vấn đề xử lý rác thải khu dân cư và cải tạo 

cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp, trong đó ý thức và sự tham gia của người dân 

                                              
5 Nếu trong 5 năm đầu tiên bắt tay xây dựng NTM hầu hết các xã đều vận động người dân đóng góp xây dựng cơ 

sở hạ tầng, khiến tổng mức huy động khá lớn, trong khi nguồn NSNN thì ít, nên tỷ lệ này khá cao, thì 3 năm qua 

sự huy động chủ yếu ở các xã chưa đạt chuẩn về xây dựng hạ tầng, còn ở các xã đã đạt tiêu chí này chỉ duy tu, bảo 

dưỡng, nâng cấp để đạt chuẩn mới (trong khi nguồn NSNN lại tăng lên). Tuy tỷ lệ nhỏ, nhưng tổng mức huy động 

thì xấp xỉ, bình quân dân đóng góp 19.000 tỷ đồng/năm, so với 21.489 tỷ đồng/năm giai đoạn I. 
6 Theo Tổng cục Thống kê, đến nay 99,4% số xã cả nước có đường ô tô đến trung tâm xã; mạng lưới điện quốc 

gia đã bao phủ đến 100% số xã và 97,8% số thôn; 99,7% số xã có trường tiểu học, trường mẫu giáo; 99,5% số xã 

có trạm y tế xã; 60,8% số xã có chợ; 58,6% số xã có nhà văn hoá. Hệ thống thuỷ nông được xây dựng mới và hoàn 

thiện với trên 18.100 trạm bơm, bình quân 2,0 trạm/xã. 4.498 xã có công trình nước sạch tập trung, cả nước có 

16.092 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. 
7 Đến 6/2019 đã có 49 tỉnh, TP phê duyệt đề án, kế hoạch OCOP tỉnh. Cả nước có khoảng 4.823 sản phẩm đặc 

sản, dịch vụ du lịch cấp xã, huyện, thuộc nhóm OCOP có lợi thế, trong đó chỉ với 49 tỉnh đã phê duyệt kế hoạch 

thì dự kiến năm 2020 đã có 2.418 sản phẩm được đăng ký/công bố tiêu chuẩn chất lượng (mục tiêu là 2400 SP). 

Bên cạnh đó, cả nước đã phát triển được 21.000 mô hình liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao trên diện rộng, 

hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung; tiếp tục củng cố 1.028 chuỗi nông sản an toàn (tăng 284 

chuỗi so với năm 2017). 
8 Như các mô hình “Dòng họ văn hóa” của Quảng Nam, “Nụ cười công sở” ở Đồng Tháp, Bình Dương, CLB “Gia 

đình hạnh phúc”, “Gia đình văn hóa” ở Vĩnh Phúc… 
9 Như Lễ hội Hoa Tam giác mạch ở Hà Giang, Lễ hội trái cây ở Bắc Giang, Lễ hội Hoa Ban ở Điện Biên. Bảo tàng 

Đồng quê ở Giao Thuỷ (Nam Định), Bảo tàng Nông cụ và trò chơi dân gian, Khu du lịch trải nghiệm ở Phong 

Giang (xã Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)… 
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được coi là có nhiều tiến bộ10. Đã có 38 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch xử lý rác thải 

tập trung ở nông thôn. Số xã, thôn có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, có thu gom, xử 

lý rác thải tăng rõ rệt11. Mô hình khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đã được Trung ương 

chỉ đạo và các địa phương trên cả nước chủ động nhân rộng. 

- Hệ thống chính trị và quốc phòng - an ninh ở các địa phương được xây dựng 

gắn với phát huy vai trò chủ thể của người dân. Tính đến 6/2019) đã có 78,4% số xã 

đạt tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị - xã hội; 91,6% số xã đạt tiêu chí về quốc 

phòng và an ninh. Với sự tham gia tích cực của người dân, nhiều địa phương đã thành lập 

các đội tự quản an ninh trật tự, CLB phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tội phạm 

và các tệ nạn xã hội, bảo vệ tài sản12… 

c) Đánh giá sự tham gia của người dân qua kết quả điều tra 

Theo kết quả khảo sát thực tế ở các tỉnh đại diện cho các vùng miền, dân tộc của 

một số đề tài khoa học thực hiện trong 8 năm qua (2011-2019), vai trò chủ thể của người 

dân trong xây dựng NTM được thể hiện ở nhiều mặt và rộng khắp. 

- Về đóng góp nguồn lực cho xây dựng NTM. Mặc dù tỷ lệ đóng góp của cộng 

đồng, người dân tính chung trong cả nước nêu trong báo cáo là khá thấp, nhưng trong 

thực tế, mức đóng góp của dân vào xây dựng hạ tầng thiết yếu cấp thôn, bản lớn hơn 

nhiều. Theo kết quả khảo sát13, có thể rút ra các kết luận: 

+ Tỷ lệ đóng góp của người dân trong các công trình cấp thôn, bản rất cao, trên 

40-50%; 

+ Các công trình cấp thôn, bản và những công trình quy mô nhỏ, áp dụng theo cơ 

chế đặc thù, thì sự tham gia của cộng đồng, người dân là rất tích cực, thậm chí công 

đồng được tự tổ chức thi công, hiệu quả rất cao, dân đóng góp được nhiều nhất, khẳng 

định cấp thôn, bản, ấp là thích hợp nhất để phát huy vai trò người dân; 

+ Trong thực tế hiện rất khó quy đổi tương đương giá trị đóng góp của người dân, 

như công lao động, góp đất, góp cây cối và các loại tài sản… 

                                              
10 Ngày càng có nhiều các tổ thu gom rác thải sinh hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật do cộng đồng thành lập, hoạt 

động theo hình thức tự nguyện. Nhiều địa phương như Hà Giang, Sơn La, Lai Châu đã vận động được các hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số di dời chuồng trại chăn nuôi ra khỏi nhà sàn. Nhiều mô hình cải tạo cảnh quan được các địa 

phương áp dụng sáng tạo, phù hợp với thực tế, góp phần tạo nên diện mạo mới ở nông thôn, như mô hình trồng 

hoa, cây xanh “Từ nhà ra ruộng”, hai bên đường giao thông (Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam, Thanh 

Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đồng Nai, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long...); mô hình con đường bích họa (Đan 

Phượng, Hà Nội; Tam Kỳ, Quảng Nam); làng bích họa của đồng bào dân tộc Dao (Móng Cái, Quảng Ninh)...  
11 Đến cuối năm 2018, cả nước có 3.210 xã, 19.500 thôn có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt (chiếm 35,8% tổng 

số xã và 24,4% tổng số thôn). Tỷ lệ xã có thu gom rác thải sinh hoạt tăng từ 44,1% năm 2011 lên 63,5% hiện nay; 

tỷ lệ thôn có thu gom rác thải sinh hoạt tăng từ 25,8% lên 47,3%. Tỷ lệ xã có điểm thu gom thuốc bảo vệ thực vật 

cả nước đạt 21,0%. Cả nước có 316 xã có lò đốt rác sinh hoạt, trong đó có 280 xã có lò đạt tiêu chuẩn môi trường. 

Tỷ lệ làng nghề có thu gom nước thải tập trung chiếm 27,6% tổng số làng nghề có nước thải sản xuất, trong đó 

16,1% làng nghề xử lý tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; tỷ lệ làng nghề có điểm thu gom chất thải rắn công 

nghiệp chiếm 20,9% tổng số làng nghề có chất thải rắn công nghiệp (BC Sơ kết 3 năm 2016-2018).  
12 Tính đến cuối năm 2019, cả nước có trên 500 loại mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở nông 

thôn; 61.158 Tổ an ninh nhân dân với 306.524 thành viên; 36.361 Tổ hòa giải với 174.524 thành viên; 92.623 Tổ 

tự quản với 358.021 thành viên; 31.392 Đội thanh niên xung kích. (BC sơ kết 3 năm 2016-2018). 
13 Liên minh minh bạch ngân sách (BTAP): Tiếng nói của người dân và cán bộ địa phương về Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 (Trường hợp tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị). Báo cáo đánh giá 

2018. 
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- Trong xây dựng hạ tầng cơ bản, đời sống văn hóa, quản lý xã hội, giữ gìn cảnh 

quan, môi trường, an ninh trật tự ở nông thôn, vai trò chủ thể của người dân được phát 

huy ở nhiều hình thức, trong đó, tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội là chỉ báo quan 

trọng xác định trách nhiệm xã hội và vai trò chủ thể của người dân. Ở đây có mấy nhận 

định đáng lưu ý: 

+ Người dân còn rất khó thể hiện vai trò chủ thể một cách độc lập. Họ tham gia 

các hoạt động xây dựng NTM một cách có điều kiện, cần có sự tuyên truyền, khởi xướng, 

dẫn dắt của chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương; 

+ Số lượng các tổ chức đoàn thể ở địa phương ngày một tăng nhanh và đa dạng. 

Trong vòng 20 năm, từ chỗ chỉ có 300 tổ chức hội cấp tỉnh trong cả nước năm 1990 đã 

tăng lên 15.000 hội hoạt động ở các địa phương năm 2010, thể hiện khái quát mức độ 

tham gia của người dân trong các tổ chức này; 

+ Đại đa số người dân đều tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, bình quân 

mỗi người dân tham gia ít nhất một tổ chức/đoàn thể/hội nào đó và khoảng 04 hoạt động 

xã hội. Trong đó Hội nông dân, Hội Phụ nữ và các Nhóm tôn giáo, tín ngưỡng là 3 tổ 

chức có số người tham gia đông nhất; 

+ Nội dung tham gia hoạt động xã hội của người dân chủ yếu là từ thiện, nghề 

nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự, văn hóa tín ngưỡng. Người dân các tỉnh phía Bắc tham 

gia nhiều hoạt động xã hội hơn phía Nam, nhưng ở phía Nam nội dung hoạt động thiên 

về sản xuất hơn. Nhìn chung, không có sự khác biệt đáng kể về sự tham gia của người 

dân vào hai nhóm hoạt động vì lợi ích công đồng và vì nhu cầu cá nhân. Những người 

có trình độ học vấn cao, người có điều kiện kinh tế hơn thì có xu hướng tham gia các 

hoạt động vì cộng đồng, trong khi người có trình độ học vấn thấp, ít có điều kiện kinh 

tế thì nghiêng về phục vụ nhu cầu cá nhân14; 

+ Nhận thức của người dân về lợi ích tham gia các hoạt động xã hội được cải 

thiện hơn. Đa số (trên 50%) cho rằng tham gia các hoạt động xã hội mang lại lợi ích cho 

địa phương, đóng góp cho cộng đồng trên địa bàn. 

+ Mức độ tích cực tham gia các hoạt động xây dựng NTM của người dân cũng 

có sự khác biệt giữa nói (đóng góp ý kiến) và làm (trực tiếp tham gia thực hiện) tùy 

thuộc vào loại hoạt động, nói chung là dân làm nhiều hơn nói, ít lý luận, nhiều thực 

hành15.  

+ Vai trò chủ động của chủ thể công là khá tích cực. Đa số người dân đều cho 

rằng họ ngày càng được hỏi ý kiến nhiều hơn đối với các hoạt động liên quan đến đời 

sống của họ. Gần một nửa số người được hỏi cho rằng phần lớn các quyết định quan 

trọng về đời sống người dân của đảng ủy, chính quyền, HĐND xã chủ yếu phản ánh ý 

kiến của đa số nhân dân. Các cuộc họp thôn/ấp được đa số người dân đánh giá tích cực16 

                                              
14 Bùi Quang Dũng, Đặng Thị Việt Phương: Điều tra nông dân Việt Nam 2009-2010. Viện HL KHXH, 2011. 
15 Ví dụ, đối với xây dựng hạ tầng cơ bản, trong khi chỉ có 40,6% người dân có đóng góp ý kiến (nói ít), thì tỷ lệ 

tham gia xây dựng lại cao tới 89,3% (làm nhiều hơn). Đối với xây dựng và thực hiện hương ước, tỷ lệ người tham 

gia là 71%, cũng nhiều hơn tỷ lệ đóng góp ý kiến (44,2%). Tương tự là bảo vệ an ninh trật tự (65,3% so với 32,9%). 

Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia vào kế hoạch phát triển KT-XH của xã thì người lại, tỷ lệ người góp ý (62,4%) cao hơn 

tỷ lệ tham gia (39,7%), phải chăng người dân chưa được tạo điều kiện để tham gia thực hiện kế hoạch. 
16 Có 92,5% thừa nhận họp thôn/ấp đã giúp họ nắm được thông tin đời sống của thôn/xã. Nhiều người (41,6%) 

cho là nhờ họp biết rõ trách nhiệm của hộ gia đình với cộng đồng 
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- Về mức độ hài lòng của người dân trong xây dựng NTM17. Với tư cách là chủ 

thể hưởng thụ, mức độ hài lòng của người dân là chỉ báo quan trọng trong đánh giá kết 

quả phát huy vai trò của họ. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân của một 

số đề tài khoa học đã giúp nhận ra một số nhận xét độc lập: 

+ Sự hài lòng về quá trình triển khai và phát huy vai trò tham gia của người dân. 

Người dân có mức hài lòng rất cao đối với công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện tại địa 

phương, bình quân 8,3 điểm (thang điểm 10) đối với công tác chỉ đạo thực hiện; 8,5/10 

điểm đối với việc phát huy vai trò tham gia của người dân. Trong đó, mức hài lòng có 

khác nhau đối với một số hoạt động cụ thể của chính quyền. 

+ Sự hài lòng về kết quả xây dựng NTM. Đối với các kết quả xây dựng cơ sở hạ 

tầng, hoạt động văn hóa – xã hội, phát triển sản xuất, sự hài lòng của người dân là trung 

bình (7,1/10 điểm). Mức hài lòng này tăng dần theo loại xã: từ xã khó khăn đến xã đạt 

chuẩn. Theo từng loại kết quả thì: xây dựng hạ tầng thiết yếu, môi trường, thị trường, 

đào tạo nghề và khuyến nông có mức độ hài lòng thấp (dưới 6/10 điểm), trong đó hạ 

tầng và sản xuất thấp hơn so với mảng văn hóa – xã hội (trừ yếu tố môi trường).  

+ Sự hài lòng chung về NTM có mức bình quân khá cao (7,8/10). Trong đó xã 

phấn đấu đạt chuẩn và xã đạt chuẩn có mức hài lòng cao (8/10) hơn xã khó khăn (7,1).  

Vấn đề chưa hài lòng nhất được nhiều người dân lựa chọn là môi trường và điều 

kiện sinh hoạt trong gia đình. Chỉ có gần 14% cho biết không có điều gì chưa hài lòng. 

+ Sự khác biệt trong đánh giá mức độ hài lòng của người dân giữa các khảo sát 

thực tế và số liệu báo cáo từ các địa phương là đương nhiên, lý do nằm ở cách đánh giá 

và đặc điểm tham gia của người dân trong đánh giá. Theo các chuyên gia khảo sát, cách 

đánh giá sự hài lòng của người dân còn một số điểm chưa hợp lý18. 

1.3. Một số vấn đề đáng lưu ý về phát huy vai trò của người dân trong xây 

dựng NTM 

a) Từ phía Nhà nước, người tổ chức thực hiện 

- Về hệ thống chính sách. Hầu hết các giải pháp chính sách hiện nay đều hướng 

tới người dân như là nhóm đối tượng đặc biệt, đưa ra những cơ chế hỗ trợ đặc thù, dẫn 

đến mang nặng tính vận động, tuyên truyền, bao cấp, tạo ra tư tưởng ỉ lại, chưa chú trọng 

đúng mức vai trò chủ thể của người dân. Ở góc độ này, Nhà nước chưa làm tốt vai trò 

dẫn dắt, kiến tạo. Cần tiếp tục đổi mới chính sách đối với nông dân nhằm kích thích tiềm 

năng, tính tích cực, chủ động của người dân trong xây dựng NTM. 

- Về thể chế thực hiện quyền làm chủ của người dân. Còn nhiều quy định chưa 

hợp lý, đầy đủ, chậm được điều chỉnh, hoàn thiện, chưa tạo điều kiện để người dân phát 

huy vai trò chủ thể. Trong đó đáng lưu ý là: quyền tự chủ của người sản xuất đối với 

ruộng đất; thể chế hóa chủ trương phát triển các thành phần kinh tế, ưu tiên phát triển 

kinh tế tư nhân chậm chạp, chưa đủ tầm, còn thiếu nhất quán; trách nhiệm, lợi ích của 

                                              
17 Nguyễn Ngọc Luân, Lê Vũ Ngọc Kiên (2017): Đánh giá sự hài lòng của người dân về NTM.  
18 Phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân thực hiện theo Hướng dẫn 78/HD-MTTW-BTT, gồm 17 

nội dung, với 3 mức hài lòng, không hài lòng và không có ý kiến. Theo cán bộ cấp huyện, xã, việc ghi nhận tên và 

địa chỉ người trả lời khiến nhiều hộ gia đình không muốn trả lời thật. Các câu hỏi còn được thiết kế chung chung, 

khó đánh giá đối với người dân (như về giáo dục, y tế, cải cách thủ tục hành chính…). Chất lượng phiếu lấy ý kiến 

có thể chưa phản ánh đúng toàn bộ ý kiến của người dân. Ở một số thôn vẫn còn tình trạng điền phiếu dựa theo ý 

kiến của người khác. Cán bộ xã cũng có sự điều chỉnh linh hoạt, phải giải thích/đề nghị với người dân để đạt được 

kết quả theo quy định. Từ đó, việc đánh giá có thể chưa thực chất như mong muốn. 
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người sản xuất trong các tổ chức kinh tế, liên kết chuỗi giá trị chưa rõ ràng, còn nhiều 

rào cản về pháp lý cho đột phá trong đổi mới, phát triển HTX và các hình thức kinh tế 

tập thể của nông dân; các tổ chức nghề nghiệp của người sản xuất chưa được coi trọng, 

gặp nhiều khó khăn trong bảo vệ quyền lợi của hội viên; quy chế dân chủ ở cơ sở chậm 

được nâng cấp cả về nội dung và cấp độ pháp lý. 

- Nội dung hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nặng về tuyên truyền, 

giáo dục chủ trương chính sách, vẫn được coi là cơ quan tuyên truyền, cầu nối giữa 

Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhẹ về vai trò tổ chức, mở rộng các hoạt động thiết thực 

vì lợi ích cộng đồng và người dân. Người dân vẫn được coi là đối tượng tuyên truyền 

hơn là chủ thể nhận thức, là trọng tâm các hoạt động xã hội của các tổ chức. Một số hoạt 

động được nhiều người tham gia lại chủ yếu về tôn giáo, tín ngưỡng, từ thiện, giải trí. 

- Phương thức thực hiện quyền làm chủ của người dân trong xã hội nói chung 

còn bất cập. Công cụ, điều kiện thực hiện chưa đáp ứng, hiệu quả chưa cao. Chưa chú 

trọng đúng mức sự tham gia của người dân, nhất là người nghèo và các nhóm yếu thế 

vào nhiều hoạt động xây dựng NTM. 

- Cách tiếp cận, phương pháp triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM 

ở mức độ nào đó còn bất cập, kéo dài sự rập khuôn cứng nhắc, áp đặt, mức độ phân cấp 

chưa đủ mạnh. Một số công cụ triển khai chưa có tính phù hợp cao, ví dụ, bộ tiêu chí 

NTM và các quy định về phát huy vai trò người dân thường xuyên phải điều chỉnh. 

- Việc công khai minh bạch thông tin xây dựng NTM ở xã, thôn chưa có tính 

cưỡng chế cao cần thiết, chưa đến được người dân đầy đủ, kịp thời. Ngay cả nhiều cán 

bộ xã cũng không nắm hết thông tin. Người dân chỉ biết thông tin của các công trình/hoạt 

động ở phạm vi thôn. Năng lực giám sát cộng đồng còn hạn chế, mới chỉ hiệu quả đối 

với các công trình cấp thôn (nhờ có đủ thông tin). 

- Tính thiết thực trong xây dựng NTM ở một số địa phương chưa được chú trọng 

cùng với tư tưởng phong trào, ăn xổi, bệnh thành tích. Ở đó tiếng nói, nguyện vọng và 

vai trò tham gia giám sát của người dân chưa được phát huy đầy đủ. Vì thế sau khi đạt 

chuẩn khí thế trùng xuống, có tiêu chí phải nợ kéo dài, có tiêu chí bị xuống cấp… 

- Nhận thức, năng lực của cán bộ, nhất là trong giai đoạn đầu còn yếu, thiếu chủ 

động, sáng tạo, còn trông chờ vào chỉ đạo của cấp trên. 

b) Từ phía chủ thể người dân 

- Trình độ, năng lực làm chủ của người dân còn hạn chế, ít có điều kiện, còn chờ 

đợi sự dẫn dắt của chính quyền và các tổ chức, chưa chủ động phát huy vai trò chủ thể. 

- Điều kiện thực tế thực hiện quyền làm chủ của người dân nhiều nơi còn bất cập; 

- Đặc điểm tham gia hoạt động xã hội của người dân chưa đáp ứng các yêu cầu 

xây dựng NTM. Thói quen tiểu nông vẫn nặng nề. Các hoạt động phục vụ lợi ích cá 

nhân tham gia thường xuyên hơn (vài lần/tuần) so với lợi ích công cộng (một vài lần/quý, 

một vài lần/năm). Trong khi đó, nhiều công việc xây dựng NTM lại rất cần sự tham gia 

thường xuyên của người dân. Lợi ích công cộng của các hoạt động xã hội còn thấp. 

c) Các yếu tố khách quan 

- Đặc điểm sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn nước ta hiện nay ảnh 

hưởng tới nhận thức và hành động thực hiện vai trò chủ thể của nông dân. Phương thức 

sản xuất kinh tế hộ khiến nông dân ở mức độ nào đó còn cô lập với nhau. 
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- Thu nhập thấp, xuất phát điểm thấp, không đồng đều của nông thôn các vùng, 

miền khiến điều kiện tham gia của họ vào xây dựng NTM gặp khó khăn, nhất là ở vùng 

sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nhóm người nghèo, yếm thế. Khoảng cách chênh 

lệch khá lớn về kết quả đạt chuẩn NTM giữa các vùng, miền được nêu trong các báo cáo 

gián tiếp thể hiện sự chênh lệch về thu nhập/đóng góp của người dân.  

- Các phong tục, tập quán văn hóa, xã hội cũ, lạc hậu làm hạn chế đáng kể mức 

độ phát huy vai trò chủ thể về văn hóa, xã hội của người dân. 

- Tác động từ CNH, HĐH, ĐTH rất phức tạp. Tư duy và hệ lụy hai mặt của cơ 

chế thị trường, trào lưu lao động trẻ ly nông, ly hương, khoảng cách giàu nghèo, công 

nghệ tin học hiện đại và mạng xã hội lan truyền… ảnh hưởng lớn đến sự ổn định về 

nhận thức và thực hiện vai trò chủ thể của người dân ở nông thôn. 

2. CƠ HỘI, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ THỂ 

CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN TỚI 

Tới đây, phát triển kinh tế - xã hội nước ta sẽ có nhiều biến động dưới tác động 

của đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, hội nhập sâu rộng quốc tế và 

cạnh tranh, tranh chấp thương mại, phát triển KHCN với cách mạng công nghiệp 4.0, 

biến đổi khí hậu… Xét trong khuôn khổ xây dựng NTM, mà cụ thể là phát huy vai trò 

chủ thể người dân trong xây dựng NTM, thì những biến động trực tiếp sau đây sẽ là 

những yếu tố có tác động lớn: 

2.1. Tác động của chuyển đổi cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn 

Cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn nước ta trong giai đoạn tới sẽ chuyển đổi 

nhanh hơn do tác động từ bên ngoài (CNH, HĐH, ĐTH, BĐKH, hội nhập quốc tế, 

KHCN và cách mạng công nghiệp 4.0) và bên trong (từ chính thành quả xây dựng NTM) 

theo hướng chuyển nhanh từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Sự chuyển dịch sẽ phức 

tạp hơn, khác trước đây (khi cơ cấu kinh tế chuyển khá rõ từ nông nghiệp sang phi nông 

nghiệp, thu nhập phi nông nghiệp ở nông thôn tăng đáng kể, nhưng cơ cấu lao động thì 

chuyển dịch chậm chạp, dồn ứ ở nông thôn19). 

Các xu thế trái chiều tiếp tục diễn ra đối với dòng chảy lao động nông thôn: đẩy 

lao động ra khỏi nông thôn (do biến động về đất đai, vốn, quy mô sản xuất, quan hệ xã 

hội trong xây dựng NTM dưới tác động của CNH, HĐH, ĐTH); và dồn lao động về khu 

vực nông nghiệp (do giảm nhanh lao động ở khu vực công nghiệp nhờ tăng năng suất 

lao động, ứng dụng CNC, sử dụng trí tuệ nhân tạo…). Điều đó càng sẽ làm tăng sự xáo 

trộn, cơ cấu lại thành phần lao động, dân cư cũng như tâm lý của người dân nông thôn. 

2.2. Chuyển động của kinh tế nông nghiệp tác động đến kinh tế hộ và năng 

lực chủ thể của nông dân 

Quá trình chuyển đổi nông nghiệp sẽ được đẩy nhanh nhờ thực hiện tái cơ cấu 

nông nghiệp trong bối cảnh mới, diễn ra theo các xu thế sau: 

- Nông nghiệp không thể tiếp tục phát triển theo chiều rộng truyền thống bằng 

duy trì lợi thế khai thác tài nguyên và giá rẻ, ngày càng phát triển rộng ra ngoài phạm vi 

nông thôn trên cơ sở phát triển các chuỗi liên kết liên ngành (nhất là với công nghiệp 

                                              
19 Sau 30 năm đổi mới, nông nghiệp chỉ còn chiếm 17-18% tổng GDP, trong khi lao động nông nghiệp vẫn chiếm 

hơn 60%, dân cư nông thôn vẫn còn hơn 70%, cơ cấu lao động và dân cư nông thôn lạc hâu hơn cơ cấu kinh tế 
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chế biến), liên vùng và quốc tế, chuyển dần theo hướng sản xuất công nghiệp, có những 

thay đổi căn bản về bản chất kinh tế;  

- Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp chuyển dịch mạnh dưới tác động phức tạp, 

bất ổn với những thay đổi cơ bản của thị trường, hướng tới hàng có giá trị dinh dưỡng 

cao, thực phẩm chế biến, sản phẩm hữu cơ, thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm, đồ nội 

thất, sản phẩm thân thiện với môi trường, có trách nhiệm xã hội; 

- Nông nghiệp sẽ HĐH, chuyên môn hóa cao hơn nhờ quy mô sản xuất tăng lên, 

ứng dụng rộng rãi cơ giới hóa đồng bộ và các tiến bộ KHCN mới, thông minh, hạn chế 

rủi ro, tiếp cận nhanh hơn với thông tin thị trường, sử dụng vốn nhiều hơn, hiệu quả hơn, 

hưởng lợi công bằng hơn từ các chuỗi giá trị. Lực lượng nông dân cũng chuyển đổi và 

phân hóa theo chuyên môn, trình độ, năng lực. 

Các diễn biến trên có tác động lớn kinh tế hộ nông dân. Sự biến đổi của kinh tế 

hộ sẽ được đẩy nhanh theo hướng sản xuất hàng hóa là chính. Cùng với đó sẽ phổ biến 

các hộ kinh doanh tổng hợp và các hộ hoàn toàn phi nông nghiệp. Trong khi đó một bộ 

phận hộ nông nghiệp phát triển thành trang trại,  chuyển dần thành doanh nghiệp… Các 

biến đổi này cùng với sự phát triển của công nghiệp địa phương và ĐTH sẽ dẫn đến: 

- Làm thay đổi bản chất, năng lực, tư duy, tri thức của các chủ thể kinh tế nông 

nghiệp, phân nhóm nông dân theo chuyên môn hóa, phân hóa nông dân theo năng lực, 

trình độ, nguồn vốn, quy mô sản xuất…  

- Thúc đẩy, tăng tốc sự tan rã khối dân cư quần tụ trên ruộng đất (về lâu dài), 

trong nông nghiệp.  

Tựu chung lại, đặc điểm, năng lực trách nhiệm xã hội và vai trò chủ thể của người 

dân nông thôn sẽ mang sắc thái mới, bản chất mới, đòi hỏi quyền tự quyết rộng hơn. Sự 

tham gia của họ vào xây dựng NTM có thể thay đổi, vừa tích cực (ví dụ, năng động 

hơn), vừa tiêu cực (ví dụ, hướng ngoại khỏi nông thôn nhiều hơn, quan tâm lợi ích bản 

thân nhiều hơn).  

Liệu người dân nông thôn tới đây có là chỗ dựa vững chắc, là nguồn lực chủ yếu 

của xây dựng NTM không có điểm dừng? Thể chế cần phải thay đổi thể nào để tạo điều 

kiện cho họ tái tạo và phát huy mạnh mẽ nguồn lực của mình trong xây dựng NTM? 

2.3. Sự biến đổi của các chủ thể kinh tế nông nghiệp, nông thôn khác  

Không chỉ CNH, ĐTH, mà chính quá trình xây dựng NTM cũng góp phần thúc 

đẩy sự biến đổi của các chủ thể kinh tế khác ở nông thôn (HTX, Tổ hợp tác, doanh 

nghiệp) nhanh hơn theo hướng NTM. Một số chủ thể mới khởi nghiệp nhờ các trào lưu 

OCOP, du lịch nông thôn, phát triển tiểu thủ công nghiệp… Các lĩnh vực phát triển này 

càng khiến kinh tế nông nghiệp phát triển rộng ra ngoài nông thôn hơn. Các chủ thể kinh 

tế sẽ có tiềm năng lớn hơn. Liệu họ có còn bám lấy nông thôn, phục vụ nông thôn, phát 

huy tốt hơn vai trò của mình trong xây dựng NTM? Tương tự là câu hỏi về thể chế. 

2.4. Sự biến đổi làng xã và quan hệ xã hội của người dân nông thôn 

Đô thị hóa, toàn cầu hóa có thể khiến khoảng cách giữa nông thôn và đô thị tăng 

lên, thúc đẩy di cư nông thôn – đô thị, trong khi xây dựng NTM cố gắng làm giảm 

khoảng cách đó. Tác động đa chiều đến cư dân nông thôn sẽ phức tạp, kèm theo đó là 

thay đổi trong các định chế xã hội (gia đình, cộng đồng) và giá trị văn hóa nông thôn. 

Đây là các yếu tố tác động lớn đến vai trò chủ thể của người dân nông thôn.  
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Có thể hình dung sơ bộ xu thế biến đổi chính của làng xã và đời sống văn hóa, xã 

hội nông thôn khi nó chủ yếu chịu tác động của biến đổi về quan hệ sản xuất, quan hệ 

thị trường trên nền tảng của công nghệ thông tin hiện đại, tác động của tiếp biến văn hóa 

đa chiều trong hội nhập quốc tế, hội nhập vùng miền, dân tộc và sự hoàn thiện của khung 

khổ thể chế, pháp luật của xã hội dân chủ và nhà nước pháp quyền. Tính khép kín của 

làng xã đã và sẽ bị phá vỡ nhanh hơn, một mặt làm cho thôn làng trở thành tập hợp xã 

hội hiện đại, mặt khác hậu thuẫn cho quá trình ly nông, ly hương. Cùng với đó, là sự 

thay đổi của các mối quan hệ văn hóa, xã hội, dòng họ ở thôn làng. “Tinh thần hương 

thôn”, “văn hóa thôn làng” sẽ phải thay đổi theo hướng tích cực và hội nhập, lược bỏ 

những sức ỳ cố kết, níu kéo phát triển, chuyển từ cấp độ văn hóa của kinh tế sinh tồn, 

quan hệ khép kín trong dòng họ, gia đình đến văn hóa tiến bộ, mở rộng hơn; không gian 

xã hội, trách nhiệm xã hội và vai trò chủ thể người dân nông thôn được nới rộng hơn. 

2.5. Chủ trương phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững 

Kinh nghiệm thế giới cũng như trong nước cho thấy, vai trò chủ thể của nhà nước 

trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM có sự chuyển đổi qua các giai 

đoạn. Từ cơ chế bà đỡ, đầu tư mạnh nguồn lực nhà nước chuyển dần sang XHH, huy 

động các nguồn lực xã hội thay thế dần nguồn lực nhà nước. Tới đây, sau năm 2020, 

mức đầu tư từ nguồn lực nhà nước cho NTM sẽ có biến động, dù với tốc độ nào thì quy 

luật chuyển giao chung cũng không thay đổi.  

Điều đó có nghĩa vai trò chủ thể của người dân được đặt vào vị trí mới, được đẩy 

cao và có tầm quan trọng hơn. “Xây dựng NTM không có điểm dừng” nghĩa là dựa vào 

dân, do dân, vì dân: Mục tiêu của NTM là nguyện vọng của dân; Động lực của NTM là 

nguồn sức dân (là chính); Đầu ra của NTM là hưởng thụ của dân; Tái đầu tư cho NTM 

(vẫn) là nguồn sức dân! 

Ở phía đối tác, vai trò chủ thể nhà nước cũng được yêu cầu phải chuyển đổi, tập 

trung vào thiết kế phương thức tổ chức triển khai thực hiện mới; hoàn thiện hệ thống thế 

chế, chính sách; tạo lập các môi trường liên kết mới cho NTM…  

3. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI 

DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN TỚI 

3.1. Các định hướng lớn 

Ứng với tác động của các yếu tố nói trên cần phải có định hướng phù hợp để phát 

huy vai trò người dân trong phát triển nông thôn, tựu chung là: 

1) Nâng cao năng lực chủ thể của người dân nông thôn thông qua các giải pháp 

khơi dậy tinh thần yêu quê hương đất nước, ý thức tự chủ, tự lực, tự cường; nâng cao 

trình độ giác ngộ, nhận thức về văn hóa, xã hội, chính trị và và khả năng phân tích, thảo 

luận dân chủ, trau dồi kiến thức gắn với phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người 

dân; 

2) Tạo điều kiện khai thác tối đa vai trò chủ thể của giai cấp nông dân mới ngày 

càng hiện đại và cách mạng hơn bằng hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, tạo lập 

môi trường phát triển theo cơ chế thị trường; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực xã hội cho nông nghiệp, nông thôn… 

3) Tiếp tục đổi mới phương pháp, cách tiếp cận xây dựng NTM theo hướng lấy 

người dân là trung tâm, hướng mạnh hơn về cơ sở, tạo điều kiện người dân phát huy vai 

trò làm chủ NTM. 
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3.2. Các giải pháp chính 

a) Hoàn thiện môi trường thể chế, đáp ứng nhu cầu mới của xây dựng NTM 

Về kinh tế, hệ thống thể chế cần thay đổi theo hướng: (1) Tăng cường hơn quyền 

tự chủ của nông dân đối với ruộng đất; (2) Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp; (3) 

Thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đảm bảo công bằng, giúp nông dân phát 

huy năng lực và hiệu quả sản xuất; (4) Khuyến khích thành lập các tổ chức nghề nghiệp 

của người dân nông thôn; (5) Khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; (6) Phát 

huy vai trò các thành phần kinh tế; (7) Hỗ trợ tín dụng ở nông thôn; (8) Thúc đẩy và 

nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho nông dân. 

Trong lĩnh vực xã hội, hệ thống thể chế cần hoàn thiện theo hướng: (1) Phát huy 

vai trò gương mẫu của cán bộ trong hệ thống chính trị ở nông thôn; (2) Thúc đẩy dân 

chủ cơ sở; (3) Tạo điều kiện để người dân nông thôn tiếp cận pháp luật; (4) Tăng cường 

cơ chế giám sát, phản biện xã hội tại địa phương. 

b) Nâng cao năng lực cho người dân 

Các giải pháp chủ yếu nhằm: (1) Khắc phục trở ngại tâm lý tiểu nông; (2) Tăng 

cường giáo dục chính trị tư tưởng; (3) Phát huy các hình thức tự quản; (4) Phát triển 

năng lực của phụ nữ nông thôn; (5) Phát huy vai trò của Hội Nông dân; (6) Xây dựng 

và nâng cao chất lượng hoạt động của các quỹ hỗ trợ nông dân; (7) Phát huy vai trò của 

các tổ chức và đoàn thể tự nguyện; (8) Tăng cường công tác truyền thông; (9) Cải thiện 

các điều kiện sống của người dân. 

c) Tiếp tục đổi mới cách tiếp cận, phương pháp xây dựng NTM 

- Tập trung đánh giá, điều chỉnh, bổ sung cách tiếp cận xây dựng NTM cho đầy 

đủ. Trong đó lưu ý: (i) Tăng cường tiếp cận xây dựng NTM từ cộng đồng thôn, bản, nhất 

là ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa; (ii) Tiếp tục điều chỉnh bộ tiêu 

chí theo hướng mở, chia thành các nhóm cứng và mềm, tăng tính thiết thực, thể hiện rõ 

ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, đánh giá, tránh chồng chéo, tạo điều kiện để người dân tham 

gia điều chỉnh phù hợp với địa phương; 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức thực hiện, tập trung vào: (i) Phát huy mạnh 

hơn vai trò của Ban phát triển thôn và các Tổ tự quản; mở rộng phân cấp một cách phù 

hợp, tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động; (ii) Hoàn thiện các quy định về sự 

tham gia của người dân; cải tiến cơ chế giám sát của người dân. Lưu ý đến người nghèo 

và các nhóm yếu thế; (iii) Chú trọng hơn, cưỡng chế hơn việc công khai minh bạch 

thông tin, đảm bảo tốt cả hai chiều: đến và phản hồi từ người dân đầy đủ và chính xác; 

(iv) Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các ngành, phân cấp giữa các cấp; cải tiến cách 

hướng dẫn thực hiện các tiêu chí theo hướng tập trung, thu gọn nguồn tài liệu, tránh tản 

mạn, dẫn chiếu ở nhiều văn bản; (v) Cải tiến phương pháp, biểu mẫu đánh giá kết quả 

xây dựng NTM và sự hài lòng của người dân. 

4. NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH CẦN THẢO LUẬN 

Thông điệp: “Xây dựng NTM không có điểm dừng là của dân, do dân, vì dân” 

4.1. Những vấn đề nổi cộm đáng lưu ý nhất về phát huy vai trò người dân trong 

xây dựng NTM 10 năm qua là gì, nhìn từ phía Nhà nước và người dân, từ góc độ nhận 

thức và hành động thực tế, năng lực và điều kiện thực hiện của người dân, phương pháp 

và công cụ phát huy của nhà nước trong xây dựng NTM: 
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- Người dân đã là chủ, chủ đến đâu trong xây dựng NTM? 

4.2. Dự báo cơ chế, xu thế tác động của các cơ hội, thách thức trong tương lai 

đến xây dựng NTM và phát huy vai trò người dân trong xây dựng NTM: 

- Nông thôn Việt Nam có còn là bệ đỡ cho CNH, HĐH đất nước? Trong ĐTH 

nông thôn sẽ biến đổi ra sao cả về cảnh quan kiến trúc, đời sống văn hóa và cơ cấu 

kinh tế?  

- Nông nghiệp cơ cấu lại có thể trở thành động lực mới cho tăng trưởng và đổi 

mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững của đất nước hay không và ứng xử 

với nông nghiệp trong tương lai nên thế nào?  

- Nông dân và lao động nông thôn sẽ phân hóa như thế nào, có tiếp tục phát 

huy được vị thế, vai trò chủ thể của mình trong phát triển nông nghiệp, xây dựng 

NTM ở giai đoạn tới? 

4.3. Giải pháp phát huy vai trò người dân trong xây dựng NTM bền vững không 

có điểm dừng từ phía Nhà nước; từ phía tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng NTM; 

phía người dân và phía KHCN: 

- Làm gì để chuyển người dân từ đối tượng thành chủ thể thực sự ở tất cả các 

cấp độ (biết, bàn, làm, hưởng thụ, kiểm tra giám sát, phản biện xã hội), trở thành 

nguồn lực chính của xây dựng NTM bền vững?  

- Cách tiếp cận và phương pháp tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng 

NTM trong giai đoạn cần đổi mới, cải tiến như thế nào để người dân thực sự được 

tham gia với tư cách là người hưởng thụ, phát huy tối đa vai trò chủ thể của mình? 

- Khoa học và công nghệ cần tiếp cận với Chương trình xây dựng NTM như 

thế nào để phát huy tốt hơn vai trò của người dân, chuyển họ từ người tiếp nhận sang 

chủ thể ứng dụng KHCN, hiện thực hóa nguồn động lực của KHCN? 
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HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA 

NGƯỜI DÂN TRONG TẠO LẬP, PHÁT TRIỂN VÀ DUY TRÌ CÁC 

KẾT QUẢ CỦA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

Bùi Thị Kim20 

 

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả, hiệu suất, trách nhiệm giải trình và tính bền vững 

của các kết quả xây dựng NTM, người dân phải thực sự đóng vai trò chủ thể, tự chèo lái 

và đưa ra các quyết định trong toàn bộ quá trình xây dựng NTM tại địa phương mình. 

Họ cần được khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, thiết lập tính sở hữu và tăng tính 

trách nhiệm xã hội, được xây dựng năng lực để có thể phân tích vấn đề, thảo luận dân 

chủ, đưa ra các giải pháp phù hợp và có khả năng huy động các nguồn lực và sử dụng 

các nguồn lực này một cách hiệu quả, minh bạch và công khai. 

GIỚI THIỆU 

Chương trình MTQG xây dựng NTM đã có nhiều đóng góp vào thay đổi bộ mặt 

nông thôn Việt Nam, cải thiện điều kiện sống cho người dân nông thôn thông qua các 

công trình cơ sở hạ tầng, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, cải thiện vệ sinh 

môi trường…  

Tuy nhiên, cho đến cuối năm 2018, vẫn còn 363 xã đặc biệt khó khăn (khoảng 

3.500 thôn). Nhiều người dân vẫn đang phải đối mặt với một số khó khăn thiếu thốn 

như: thiếu mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn và hiệu quả; trong canh tác nông nghiệp 

còn lạm dung thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thiếu nước canh tác; giao thông đi 

lại khó khăn, đường xá lầy lội; thiếu nước sạch và nhà xí hợp vệ sinh; môi trường ô 

nhiễm bởi rác thải, nước thải… 

Ngoài ra, không ít các công trình NTM sau khi được tạo lập, chỉ sau một thời 

gian ngắn đã bị xuống cấp, không được duy tu bảo dưỡng (đặc biệt là các công trình cơ 

sở hạ tầng quy mô nhỏ như nhà văn hóa, đường giao thông, kênh mương, điện chiếu 

sáng, các công trình nước sạch…).  

Xây dựng NTM không chỉ bao gồm việc huy động các nguồn lực xã hội để tạo 

ra các kết quả theo các tiêu chí của NTM. Do nguồn lực giới hạn, để tránh lãng phí và 

tham nhũng, nhất thiết phải phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quá trình xây 

dựng NNM. Chỉ có người dân mới đảm bảo được việc tạo lập các kết quả NTM một 

cách hiệu quả và tiết kiệm. Chỉ có người dân mới tiếp tục duy trì và phát triển các kết 

quả của NTM do chính họ đã tạo ra một cách bền vững.  

Nội dung bài tham luận bao gồm 4 nội dung:  

1. Chu trình xây dựng NTM hiệu quả;  

2. Huy động các nguồn lực xã hội trong xây dựng NTM;  

3. Vai trò chủ thể của người dân trong tạo lập, phát triển và dụy trì các kết 

quả của xây dựng NTM. 

4. Bài học kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn và một số khuyến nghị. 

                                              
20 Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em (DWC) 
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1. CHU TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

Xây dựng NTM là một chu trình khép kín, tương tự như chu trình quản lý của 

một dự án phát triển, dựa trên kinh nghiệm của DWC, quá trình xây dựng NTM hiệu 

quả cần được thực hiện theo các bước như trong sơ đồ sau21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Phân tích nội lực, đánh giá nhu cầu và lựa chọn ưu tiên:  

Đây là bước quan trọng đầu tiên để đảm bảo tính hiệu quả của xây dựng NTM. 

Có rất nhiều tiêu chí một xã/thôn phải đạt để được công nhận NTM. Do nguồn lực có 

hạn nên một xã hay một thôn không thể hoàn thành hàng loạt các tiêu chí NTM cùng 

một lúc. Vì vậy bắt đầu bằng việc phân tích các nguồn nội lực sẵn có tại địa phương, 

sau đó đánh giá nhu cầu và xác định các ưu tiên xem việc nào làm trước, việc nào làm 

sau là vô cùng quan trọng. Tính hiệu quả của xây dựng NTM được thể hiện ở việc xác 

định được đúng và trúng những nhu cầu bức thiết nhất của người dân để tạo lập ra các 

kết quả NTM mang lại nhiều lợi ích thiết thực nhất cho người dân trong từng thời kỳ. 

Phân tích nguồn nội lực giúp người dân tận dụng tốt hơn nguồn lực sẵn có, tăng cường 

tính chủ động sáng tạo, giảm dần sự trông chờ ỉ lại vào cấp trên…  

Bước này trả lời câu hỏi LÀM GÌ? 

1.2. Lập kế hoạch và huy động các nguồn lực xã hội:  

Sau khi xác định được các ưu tiên cần phải giải quyết (có chú ý đến các nguồn 

nội lực), bước tiếp theo là công tác lập kế hoạch (đề ra các mục tiêu cụ thể, các kết quả 

mong đợi để đạt được mục tiêu đề ra và các hoạt động tương ứng để đạt các kết quả). 

Bên cạnh các nguồn nội lực, việc huy động thêm các nguồn lực xã hội khác từ mọi tầng 

lớp và các bên liên quan cho việc thực hiện kế hoạch sẽ giúp quá trình xây dựng NTM 

nhanh hơn và hiệu quả hơn.  

Bước này trả lời câu hỏi NGUỒN LỰC LẤY TỪ ĐÂU? 

                                              
21 Tham khảo thêm tài liệu “Chuyên đề 17:  Kỹ năng lập và tổ  chức triển khai kế hoạch phát triển thôn theo 

phương pháp dựa vào nội lực cộng đồng” – Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng Nông thôn 

mới giai đoạn 2016-2020. 

Xây dựng NTM 

1. Phân tích nội lực, đánh giá nhu 

cầu, lựa chọn ưu tiên. 

2. Lập kế hoạch và huy 

động các nguồn lực xã 

hội 

3. Tổ chức thực hiện và giám sát 

4. Đánh giá kết quả và 

rút ra bài học kinh 

nghiệm 
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1.3. Tổ chức thực hiện và giám sát:  

Đây là quá trình tạo lập các kết quả của NTM theo kế hoạch đã lập. Quá trình 

thực hiện kế hoạch cần linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh, môi trường thực tế và cần 

được giám sát chặt chẽ để đảm các công trình/dự án NTM đạt chất lượng với chi phí 

hợp lý và tạo ra các thay đổi tích cực.   

Bước này trả lời câu hỏi LÀM NHƯ THẾ NÀO? 

1.4. Đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm:  

Trong thực tế, mỗi khi một công trình/dự án NTM được hoàn thành, người dân 

hay các bên liên quan thường tổ chức liên hoan để khánh thành kết quả đạt được. Sẽ 

hiệu quả hơn nếu các bên liên quan ngồi lại với nhau, thảo luận xem toàn bộ quá trình 

thực hiện kế hoạch đã diễn ra như thế nào, công khai về chi tiêu tài chính và rút ra các 

bài học kinh nghiệm. Các bên liên quan cần cùng nhau phân tích xem các hoạt động nào 

đã làm tốt để tiếp tục phát huy và các hoạt động nào cần cải thiện để lần sau làm tốt hơn.  

Bước này trả lời câu hỏi BÀI HỌC KINH NGHIỆM LÀ GÌ?  

Xây dựng NTM mới là một chu trình phát triển liên tục không ngừng nghỉ. 

Sau khi thực hiện xong Bước 4, người dân lại tiếp tục bắt đầu lại Bước 1 với một 

hoàn cảnh mới. Mỗi giai đoạn xây dựng NTM có thể được đặt cho một cái tên khác 

nhau, nhưng cần đảm bảo giai đoạn sau sẽ phát triển và tiến bộ hơn giai đoạn trước. 

2. HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NTM 

Nguồn lực nói chung bao gồm tài chính, nhân lực, vật lực và các dịch vụ mà con 

người có thể tiếp cận và sử dụng để đạt mục tiêu mong muốn. 

Khi nói đến nguồn lực, nhiều người hay nghĩ đến các nguồn lực vật chất (tài 

chính, vật lực, nhân lực). Còn có các nguồn lực mà chúng ta không sờ nắm được nhưng 

vô cùng hữu ích, đó là  nguồn lực phi vật chất hay còn gọi là vốn xã hội (như ý tưởng, 

tầm nhìn, tri thức, khả năng lãnh đạo, uy tín, niềm tin, sự đoàn kết, lòng trung thành, ý 

Mục tiêu 

Kết quả 1 Kết quả 2 Kết quả 3 

Các hoạt động 

Nguồn lực 
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thức cộng đồng, sự quan tâm, đoàn kết, các cam kết về đạo đức, văn hóa, các mối quan 

hệ xã hội…)22. 

Nguồn lực có thể được phân chia thành hai loại: nguồn lực cá nhân và nguồn lực 

xã hội.  

- Nguồn lực cá nhân là các nguồn lực thuộc sở hữu của cá nhân (như giới tính, 

chủng tộc, tuổi tác, giáo dục, nghề nghiệp, thu nhập, nguồn lực của gia đình…).  

- Nguồn lực xã hội là nguồn lực gắn kết trong mạng lưới và các quan hệ xã hội, 

thuộc sở hữu của người khác mà từng cá nhân có thể khai thác23.  

Nguồn lực cá nhân và nguồn lực xã hội có liên quan mật thiết với nhau, bị ảnh 

hưởng bởi môi trường xung quanh và tác động ngược trở lại môi trường24. 

Nguồn lực cũng có thể được chia thành năm loại: Con người - Tổ chức - Tài chính 

- Cơ sở vật chất - Nguồn lực tự nhiên.  

- Nguồn lực con người là nguồn lực quan trọng nhất trong xây dựng NTM, bao 

gồm nguồn nhân lực, các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, ngành nghề… 

- Nguồn lực tổ chức là các kinh nghiệm và điểm mạnh của từng tổ, nhóm, hợp 

tác xã, cơ quan, đoàn thể tại địa phương, khả năng hợp tác và liên kết giữa các thành 

viên và giữa các tổ chức với nhau. 

- Nguồn lực tài chính bao gồm các nguồn thu nhập, nguồn vốn, khả năng tài chính 

của tất cả các bên liên quan, từ các chương trình dự án của Nhà nước, chính quyền địa 

phương, các nhà tài trợ, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, người dân v.v có thể huy 

động cho xây dựng NTM.  

- Nguồn lực cơ sở vật chất bao gồm các công trình cơ sở hạ tầng, vật kiến trúc tại 

địa phương và vùng lân cận, là nguồn cơ sở vật chất quan trọng có thể tận dụng và trợ 

giúp cho các hoạt động trong xây dựng NTM.  

- Nguồn lực tự nhiên bao gồm các tài nguyên thiên nhiên sẵn có mà người dân có 

thể khai thác cho xây dựng NTM. Tuy nhiên, cách khai thác và tận dụng các tài nguyên 

này như thế nào cần được bàn bạc kỹ lưỡng, đảm bảo tính hợp pháp và chú ý đến sự bảo 

tồn, không được làm ảnh hưởng đến môi trường cũng như cuộc sống của thế hệ mai sau.  

Quá trình huy động nguồn lực xã hội hay còn gọi là quá trình xã hội hóa xây dựng 

NTM, là động viên mọi tầng lớp nhân dân và các bên liên quan chủ động tham gia tích 

cực vào xây dựng NTM. Huy động nguồn lực cho xây dựng NTM bao gồm tất cả các 

hoạt động của một nhóm hay một tổ chức để có thêm các nguồn lực tài chính, con người, 

vật chất và phi vật chất phục vụ cho xây dựng NTM. Huy động nguồn lực bao gồm cả 

việc sử dụng hiệu quả hơn và tối đa hóa các nguồn lực hiện có25.  

Các bước huy động nguồn lực được thực hiện tương tự như chu trình thực hiện 

một dự án phát triển, bao gồm 3 công đoạn chính: (i) Lập kế hoạch: đánh giá hiện trạng 

                                              
22 Tham khảo thêm: Huy động nguồn lực xã hội để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục của Việt Nam - Nguyễn Thị 

Huyền Trang và Trần Thị Hoài (2018). 
23 Encyclopedia.com: personal resources and social resources. 
24 2016: Social Support Resource Theory. 
25 Encyclopedia.com: Resource Mobilization Concept. 
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và thiết kế các nội dung huy động nguồn lực; (ii) Hành động: tổ chức thực hiện kế hoạch; 

(iii) Phản hồi: đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm26. 

2.1. Bước lập kế hoạch:  

Phân tích hiện trạng để biết các nguồn nội lực sẵn có27 và phân tích môi trường 

của các nguồn lực bên ngoài để xem có thể tiếp cận được bằng cách nào (ngân sách, các 

dự án, các nhà hảo tâm, các gia đình khá giả, các doanh nghiệp…). Chú ý cả nguồn lực 

vật chất và phi vật chất. Trong giai đoạn này cần xây dựng chiến lược và kế hoạch hành 

động cho việc huy động nguồn lực, như kế hoạch truyền thông, các công cụ truyền thông 

phù hợp từng đối tượng có thể hỗ trợ nguồn lực...  

2.2. Bước thực hiện:  

Bao gồm các hoạt động cụ thể như: liên hệ với bên có nguồn lực – tiếp cận và 

đàm phán/thỏa thuận – quản lý nguồn lực được hỗ trợ và báo cáo cho bên hỗ trợ nguồn 

lực – truyền thông về các kết quả đạt được.  

2.3. Bước phản hồi: 

Đây là bước giám sát và đánh giá việc huy động và sử dụng các nguồn lực đã huy 

động được, phân tích các thành công/thất bại để rút ra bài học kinh nghiệm cho các lần 

vận động/huy động nguồn lực tiếp theo.   

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, nguồn lực cho xây dựng NTM đến từ nhiều cấp, 

nhiều bên liên quan và nhiều thành phần: từ Trung ương, cấp tỉnh, huyện, xã, các doanh 

nghiệp, người dân trong cộng đồng, từ các tổ chức chính trị xã hội, các nhà tài trợ nước 

ngoài... Ngoài các nguồn lực được cung cấp từ chính quyền các cấp, việc huy động các 

nguồn lực xã hội khác không hề dễ dàng. Người đi huy động nguồn lực xã hội cần được 

đào tạo để có đầy đủ kiến thức, phương pháp, kỹ năng và tạo lập được uy tín cũng như 

tích lũy được các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn...  

3. VAI TRÒ CHỦ THỂ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG TẠO LẬP, PHÁT 

TRIỂN VÀ DUY TRÌ CÁC KẾT QUẢ CỦA XÂY DỰNG NTM 

“Khó vạn lần dân liệu cũng xong” 

Trung tâm DWC (trực thuộc Trung ương Hội khuyến học Việt Nam) được thành 

lập năm 2003. Ngay sau khi được thành lập, DWC bắt đầu ngay với sứ mệnh cải thiện 

chất lượng cuộc sống cho các cộng đồng nghèo thông qua thúc đẩy phát triển cộng đồng 

bền vững. DWC28 đã thúc đẩy người dân cấp thôn bản áp dụng thành công  cách tiếp 

cận Quản lý cộng đồng (QLCĐ) thông qua vài nghìn các tiểu dự án phát triển cộng đồng 

tại một số tỉnh ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam29.    

                                              
26 FAO (2012): Resource Mobilization. 
27 Tham khảo tài liệu về 5 nguồn nội lực trong “Chuyên đề 17:  Kỹ năng lập và tổ  chức triển khai kế hoạch phát 

triển thôn theo phương pháp dựa vào nội lực cộng đồng” – Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây 

dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

28 DWC  nhận sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ quốc tế để thực hiện sứ mệnh của tổ chức: Cơ quan Hợp tác và Phát triển 

Thụy Sỹ - SDC; Tổ chức ICCO và CORDAID Hà Lan; Tổ chức cứu đói -Deusche Welthunger Hilfe, Tổ chức 

Bánh mỳ cho Thế giới – BfdW, Tổ chức Misereor, SODI, INKOTA của CHLB Đức. 
29 Các địa bàn dự án của DWC: Lai Châu, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Nam Định, Quảng Bình, Hòa Bình, 

Thanh Hóa. 
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Quản lý cộng đồng (QLCĐ) là một cách tiếp cận và cũng là một phương pháp 

phát triển, trong đó người dân có quyền và có đủ năng lực để đưa ra các quyết định 

trong toàn bộ chu trình quản lý các dự án phát triển (từ khâu phân tích hiện trạng và lựa 

chọn ưu tiên, đến công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát và tổ chức đánh giá 

để rút ra bài học kinh nghiệm)30.  

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, nhờ áp dụng QLCĐ, các thành quả phát triển 

của người dân đảm bảo tính hiệu quả (giải quyết được các bức xúc nhất của các thành 

viên trong cộng đồng), tính hiệu suất (các công trình dự án đảm bảo chất lượng với chi 

phí hợp lý), trách nhiệm giải trình (phân công trách nhiệm rõ ràng và tự chịu trách 

nhiệm về các kết quả của các thành viên liên quan) và tính bền vững (duy trì và bảo vệ 

thành quả của phát triển nhờ tính sở hữu cộng đồng).  QLCĐ nhấn mạnh quyền tham 

gia, ra quyết định của người dân, đồng thời cũng nhấn mạnh tiếng nói của người dân 

được chính quyền lắng nghe và tôn trọng với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, 

dân kiểm” tra và dân hưởng lợi.  

Cộng đồng được hiểu là nơi một nhóm người cùng chia sẻ chung giá trị hoặc lợi 

ích, sẵn sàng cùng nhau thực hiện các hành động tập thể nhằm tạo dựng hoặc bảo vệ giá 

trị và lợi ích chung của cả cộng đồng. Cộng đồng không phải là một đơn vị hành chính. 

Cộng đồng hoạt động dựa trên các nguyên tắc “tự nguyện, có đi có lại, tham gia và quan 

hệ trực tiếp, lãnh đạo bằng sự thuyết phục và làm gương”31.  

Hiện ở Việt Nam, khái niệm thôn bản có nhiều đặc điểm đã nêu trong khái niệm 

cộng đồng.  Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, đặc điểm thôn bản ở Việt Nam cũng có nhiều 

thay đổi. Tuy nhiên thôn bản vẫn là nơi các thành viên gắn bó, cố kết lâu đời với nhau, 

hiểu nhau tường tận, cùng phong tục tập quán, cùng chia sẻ các giá trị và lợi ích...   

Theo UBND thành phố Hà Nội, thôn, làng, bản, tổ dân phố, khu phố, khối phố... 

là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở 

một xã, phường, thị trấn; nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các 

hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao32 

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân chính là mục tiêu tổng 

quát của xây dựng NTM33.  

Xây dựng NTM hiện đang tập trung vào đơn vị cấp xã là đơn vị hành chính thấp 

nhất, mở rộng lên cấp huyện hướng tới nâng cao chất lượng các dich vụ  văn hóa, y tế, 

giáo dục, môi trường, kết nối quy hoạch giao thông, nước sạch, thuỷ lợi, liên kết vùng 

sản xuất đồng thời nhấn mạnh vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM cấp 

thôn bản.  

Trong quá trình xây dựng NTM cấp thôn bản, người dân trong thôn đã phải nỗ 

lực để vượt qua rất nhiều khó khăn thách thức. Các thách thức này khác nhau ở mỗi 

cộng đồng và không có một phương án giải quyết chung nào cho tất cả các cộng đồng 
34. Bởi vậy, để NTM mới cấp thôn bản thành công, người dân trong thôn phải đóng vai 

                                              
30 Tài liệu của DWC. 

31 TS Đào Minh Châu (SDC) – 2010. 
32 Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội. 
33 Quyết định 1600/QĐ-TTg, ngày 16/8/2016. 
34 TS Đào Minh Châu (SDC) – 2010. 
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trò chủ thể.  Chỉ khi người dân là chủ thể, làm chủ trong quá trình xây dựng NTM, họ 

mới thực sự thấy xây dựng NTM là quá trình của dân, do dân và vì dân. Vai trò chủ thể 

là người dân không chỉ là tham dự hay tham gia đơn thuần vào một vài hoạt động xây 

dựng NTM, mà người dân phải là người trực tiếp đưa ra các quyết định trong toàn bộ 

quá trình xây dựng NTM. Không ai có thể hiểu tốt hơn chính người dân trong thôn về 

hoàn cảnh và nhu cầu của họ. Chỉ có họ mới là người có thể đưa ra được các giải pháp 

giải giải quyết các vấn đề của họ một cách phù hợp nhất với hoàn cảnh đăc thù của từng 

thôn. Cũng chính họ là người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhất để đảm bảo các giải 

pháp trong xây dựng NTM phù hợp với văn hóa, phong tục tập quản và nguyện vọng 

của người dân trong thôn. Nhờ đó các thành quả của xây dựng NTM mới thực sự mang 

lại niềm vui và hạnh phúc cho người dân.  

4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM,  THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG 

QLCĐ TRONG NTM VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 

4.1. Bài học kinh nghiệm của DWC trong quá trình thúc đẩy áp dụng 

QLCĐ, phát huy vai trò chủ thể của người dân 

QLCĐ là phương pháp phát huy đầy đủ nhất vai trò chủ thể của người dân trong 

xây dựng NTM cấp thôn bản. Áp dụng QLCĐ với vài nghìn các công trình dự án quy 

mô nhỏ tại cấp thôn bản sau 15 năm qua, DWC rút ra một số bài học kinh nghiệm như 

sau:  

(1) Vai trò chủ thể của người dân/QLCĐ thường bị hiểu lầm là người dân phải 

đóng góp nguồn lực cho xây dựng NTM. Thực chất QLCĐ là quyền và năng lực ra quyết 

định của người dân. Người dân cần được bàn bạc, thảo luận một cách dân chủ, công 

khai, được ra các quyết định liên quan (quyết định làm gì, làm ở đâu, làm như thế nào). 

Người dân cần được tham gia vào lập dự toán, quyết định công việc nào có thể tự làm, 

công đoạn nào cần thuê chuyên gia hay  các bên cung cấp dịch vụ hay nhà thầu, người 

dân cần trực tiếp được quản lý tài chính. QLCĐ không có nghĩa là người dân phải tự 

làm mọi việc mà người dân có quyền và đủ năng lực quản lý quá trình và kết quả xây 

dựng NTM ở thôn bản của mình. 

(2) Bệnh thành tích trong xây dựng NTM dẫn đến việc đóng góp trở thành gánh 

nặng cho người dân (đặc biệt là các hộ nghèo). Hãy để người dân tự bàn bạc dân chủ và 

ra quyết định về hình thức đóng góp và mức đóng góp cho phù hợp với hoàn cảnh của 

từng hộ gia đình. 

(3) Các công trình dự án quy mô nhỏ do người dân thực sự được làm chủ theo 

phương pháp QLCĐ thường đảm bảo chất lượng và giảm chi phí từ 30-40% (do tiết 

kiệm được các phí tư vấn không cần thiết và tránh được lãng phí). Các công trình này 

thường được người dân giữ gìn và bảo quản bền vững nhờ tính sở hữu cộng đồng và 

nhờ cùng nhau xây dựng quy chế duy tu bảo dưỡng khi họ coi đó thực sự là công trình 

của họ, do họ và vì họ.  

(4) Nơi nào áp dụng QLCĐ, phát huy thực sự vai trò chủ thể của người dân, thì 

ở nơi đó mối quan hệ giữa chính quyền và người dân gần gũi hơn, niềm tin của người 

dân vào chính quyền được nâng lên nhờ các cuộc thảo luận và đối thoại giữa chính quyền 

và người dân về nhu cầu cũng như các nguồn lực một cách dân chủ, công khai và minh 

bạch. 

(5) QLCĐ được áp dụng hiệu quả nhất đối với các thôn bản có quy mô dưới 100 

hộ. Đối với các thôn bản có quy mô lớn hơn, người dân sẽ gặp khó khăn trong việc thúc 
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đẩy các cuộc họp bàn dân chủ công khai để đi đến các đồng thuận. Đối với các thôn có 

quy mô lớn hơn 100 hộ, QLCĐ nên được thực hiện ở các cụm dân cư. 

(6) Để đảm bảo quyền làm chủ thực sự của người dân trong xây dựng NTM cấp 

thôn bản, mỗi thôn cần lựa chọn ra một đội ngũ người dân nòng cốt (từ 10 đến 15 người), 

có thời gian và tâm huyết với cộng đồng thôn. Đội ngũ nòng cốt này cần được nâng cao 

năng lực về các kỹ năng huy động nguồn lực và quản lý dự án có sự tham gia (thúc đẩy 

cuộc họp có sự tham gia, vận động, đàm phán, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát 

và đánh giá…). 

(7) QLCĐ là một quá trình học hỏi, nên bắt đầu để người dân trực tiếp quản lý 

tài chính với các công trình dự án quy mô nhỏ, sau đó tăng dần quy mô dự án cho phù 

hợp với trình độ quản lý của người dân trong từng giai đoạn. Ban đầu QLCĐ có vẻ khó 

với người dân, nhưng quá trình này trở nên dễ dàng hơn sau các khóa tập huấn, thực 

hành và chia sẻ kinh nghiệm. Người dân sẽ dần thích thú và đam mê với việc tự đứng ra 

giải quyết các vấn đề trong thôn, bỏ thói quen trồng chờ ỉ lại và dần tăng tính trách 

nhiệm với cộng đồng và xã hội.  

4.2. Thuận lợi, khó khăn trong áp dụng QLCĐ, phát huy vai trò chủ thể 

của người dân 

Thuận lợi: cơ chế chính sách áp dụng QLCĐ được Nhà nước và Quốc hội khuyến 

khích (Pháp lệnh dân chủ cơ sở 2007, Nghị định 161/TTg/2016 về cơ chế đặc thù cho 

hai chương trình MTQG). Việc áp dụng QLCĐ hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của lãnh 

đạo địa phương (đặc biệt là cấp huyện/xã). Hơn nữa, hiện chương trình NTM Trung 

ương có chủ trương giao vốn dài hạn cho địa phương, phân cấp tối đa cho xã/thôn, xây 

dựng cơ chế quỹ xây dựng NTM, có ngân sách cho nâng cao năng lực...  

Khó khăn: Trong quá trình triển khai thực hiện, các địa phương còn gặp rất nhiều 

khó khăn: 

- Nguồn nhân lực cho các hoạt động xây dựng NTM còn ít;  

- Trình độ nghiệp vụ của cán bộ các cấp chưa đáp ứng; 

- Kiến thức và kỹ năng của ban phát triển thôn còn hạn chế; 

- Thiếu đội ngũ  người dân nòng cốt ở các thôn bản; 

- Các hoạt động nâng cao năng lực chưa thực sự hiệu quả; 

- Ngân sách không được nhận kịp thời; 

- Thủ tục thanh quyết toán và quản lý tài chính còn phiền hà do cơ chế đặc thù 

chưa được vận dụng triệt để; 

- Thiếu kinh phí cho quản lý và giám sát… 

4.3. Một số khuyến nghị 

(1) Cần dành thời gian và kinh phí thỏa đáng cho việc tập huấn các chuyên đề 

trong chương trình khung tập huấn bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM, mở rộng cho các 

đối tượng liên quan tại cấp thôn bản. Đồng thời có cơ chế, phương pháp tổ chức thực 

hiện và giám sát để đảm bảo chất lượng của các hoạt động nâng cao năng lực trong xây 

dựng NTM.  
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(2) Cần có cơ chế giám sát buộc chính quyền địa phương minh bạch về thông tin, 

ngân sách, công bằng, dân chủ trong việc triển khai thực hiện cơ chế đặc thù (NĐ 

161/TTg/2016). Ví dụ có chỉ số giám sát về số công trình và tỷ lệ ngân sách các công 

trình áp dụng cơ chế đặc thù. Đảm bảo cấp thôn được trực tiếp nhận và quản lý ngân 

sách đối với các công trình quy mô nhỏ và đơn giản theo cơ chế đặc thù. 

(3) Tạo cơ chế thi đua và cạnh tranh lành mạnh giữa các xã/thôn, không dàn trải, 

cào bằng. 

(4) Có kinh phí thỏa đáng cho công tác quản lý và giám sát, duy tuy bảo dưỡng 

các kết quả xây dựng NTM. Giao cho cộng đồng quyền ra quyết định trong chi tiêu các 

khoản mục này theo định mức cụ thể. 

(5) Hướng dẫn quy trình khung và các nguyên tắc cần tuân thủ trong phát huy vai 

trò chủ thể của người dân, để cộng đồng linh hoạt và phát huy sáng tạo, không nên quy 

định quy trình quá chi tiết sẽ hạn chế tính chủ động và sáng tạo của người dân trong 

cộng đồng./. 
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QUỸ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG: BÀI HỌC CHO QUỸ XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI 

TS Hoàng Vũ Quang35 

 

1. BỐI CẢNH 

Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 xác định cộng đồng 

cư dân nông thôn có vai trò chủ đạo trong xây dựng NTM. Vai trò này được thể hiện 

trong việc cộng đồng dân cư nông thôn có quyền tham gia thảo luận, quyết định nội 

dung ưu tiên, tự nguyện đóng góp (tiền, đất, vật chất, lao động...) và giám sát quá trình 

xây dựng NTM, hưởng lợi từ quá trình xây dựng NTM. Theo báo cáo năm 2015 của 

Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, trong giai đoạn 2011-2014 cộng đồng dân cư 

đóng góp khoảng 11,63% tổng vốn xây dựng NTM. Nghiên cứu của Viện Chính sách 

và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (2014) cũng cho thấy người dân nông 

thôn đóng góp nhiều khoản phục vụ xây dựng NTM, theo nhiều nội dung khác nhau bao 

gồm cả xây dựng cơ sở hạ tầng, các quỹ phát triển... Phần lớn các khoản tiền huy động 

của cộng đồng được chủ yếu sử dụng cho các công trình cấp thôn/bản hoặc các hoạt 

động phục vụ cộng đồng thôn/bản trực tiếp tác động đến người dân đóng góp. Tuy nhiên, 

phần lớn các khoản đóng góp của người dân được huy động cho xây dựng từng công 

trình, từng hoạt động cụ thể. Các địa phương thiếu một nguồn vốn tồn tại thường xuyên 

để có thể thực hiện các hoạt động theo nhu cầu của địa phương. Ví dụ như vấn đề duy 

tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng sau đầu tư. Thường các địa phương không có nguồn vốn 

thường xuyên để thực hiện công tác quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng công trình, nhất 

là đối với các công trình cơ sở hạ tầng cấp thôn. Để giải quyết vấn đề này, một số quỹ 

phát triển cộng đồng đã cho phép sử dụng nguồn vốn của Quỹ vào duy tu bảo dưỡng công 

trình cấp thôn bản. 

Thực tiễn hiện nay cho thấy nhiều quỹ phát triển cộng đồng (Community 

Development Fund – CDF) đã được triển khai trong nhiều chương trình, dự án ở nhiều 

địa phương khác nhau (hầu hết là thuộc các Chương trình, dự án do các tổ chức quốc tế 

tài trợ). Các quỹ có mô hình tổ chức, nội dung hoạt động khác nhau nhưng đều nhấn 

mạnh đến vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư là người hưởng lợi trực tiếp và đã chứng 

minh tính hiệu quả của Quỹ, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cộng đồng, quản lý và sử 

dụng vốn hiệu quả, huy động được sự đóng góp và tham gia của cộng đồng, từ nhiều 

nguồn vốn khác nhau và nâng cao năng lực của cộng đồng dân cư trong phát triển nông 

thôn. Một số địa phương đã có chủ trương áp dụng các quỹ phát triển cộng đồng trên 

diện rộng như các tỉnh Hà Giang, Hoà Bình. Tuy nhiên, hiện nay vẫn thiếu một khung 

thể chế ở cấp Trung ương quy định hoạt động của các quỹ CDF này để tạo hành lang 

pháp lý cho các địa phương triển khai diện rộng trên phạm vi cả nước.  

 Nhằm tăng cường huy động vốn cho xây dựng NTM, nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn, giảm lãng phí, thất thoát, tăng hiệu quả sử dụng công trình và đặc biệt là hình thành 

cơ chế xây dựng NTM bền vững, huy động sự tham gia chủ động, tích cực của cộng 

đồng cư dân nông thôn, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 18/CT-TTg yêu cầu 

“Nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về lập và sử dụng quỹ 

                                              
35 Phó Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn 
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xây dựng nông thôn mới ở các địa phương”36, phục vụ cho Chương trình MTQG về xây 

dựng NTM. Đề án này đề xuất chính mô hình Quỹ xây dựng NTM nhằm thử nghiệm 

trong giai đoạn 2016-2018 để hoàn thiện mô hình tổ chức Quỹ XD NTM và cơ chế chính 

sách nhằm áp dụng Quỹ XDNTM trên phạm vi cả nước. 

Bài viết này tổng kết lại những bài học kinh nghiệm hay trong xây dựng và vận 

hành quỹ phát triển cộng đồng tại một số tỉnh trên các khía cạnh môi trường thể chế, tổ 

chức bộ máy quản lý, nội dung và cơ chế hoạt động, nguồn vốn của quỹ và nâng cao 

năng lực quản lý quỹ. Những bài học này có thể giúp ích cho việc phát triển quỹ xây 

dựng nông thôn mới. 

Việc tổng kết kinh nghiệm của các quỹ phát triển cộng đồng dựa trên kết quả 

khảo sát 15 mô hình quỹ phát triển cộng đồng thuộc 3 tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Quang 

Trị và Quảng Ngãi năm 2016. Các quỹ khảo sát đại diện cho các mô hình được thành 

lập và hỗ trợ phát triển bởi chính quyền, các dự án phát triển, tổ chức phi chính phủ. 

Thông tin thụ thập dựa trên thảo luận nhóm với các thành viên quản lý quỹ. Ngoài 

ra, thông tin thu thập thông qua trao đổi với ban quản lý dự án, chính quyền địa phương, 

các tổ chức phi chính phủ và nghiên cứu các tài liệu thứ cấp của tổ chức, dự án. 

Kết quả trình bày trong bài viết chủ yếu dựa trên mô hình điển hình của 2 tỉnh 

Hòa Bình và Hà Giang. 

2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CÁC QUỸ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 

2.1. Môi trường thể chế cho CDF hoạt động 

Mặc dù có nhiều CDF đã được thành lập và hoạt động tại nhiều địa phương, nhất 

là trong các dự án hỗ trợ phát triển địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

địa bàn nghèo. Tuy nhiên, hiện chưa có các quy định pháp lý cụ thể ở cấp Trung ương 

cho hoạt động của các quỹ phát triển cộng đồng này. Cụ thể, chưa có quy định về tổ 

chức bộ máy quản lý, nguồn vốn, nội dung hoạt động và cơ chế kiểm tra của quỹ. Dù 

vậy, nhận thức được tầm quan trọng của quỹ phát triển cộng đồng, một số tỉnh ban hành 

hướng dẫn, quy định cho hoạt động của CDF. Ví dụ, tỉnh Hòa Bình ban hành sổ tay 

hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ CDF tại Hòa Bình (Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, 

2011). Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy định về quản lý và sử dụng Quỹ 

PTCĐ (Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, 2015). Các hướng dẫn, quy đình này về nguồn 

vốn của quỹ, nội dung hoạt động, tổ chức quản lý quỹ. Các hướng dẫn, quy định đã tạo 

cơ sở pháp lý cho hoạt động của các quỹ phát triển cộng đồng, cung cấp hướng dẫn cho 

việc thành lập và vận hành của quỹ, tạo ra khung pháp lý để quản lý thống nhất trên cả 

địa bàn tỉnh. Việc quan hành các quy định, hướng dẫn hoạt động của quỹ PTCĐ cũng 

tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước đối 

với Quỹ, tránh việc lạm dụng, sử dụng sai mục đích của quỹ. 

2.2. Tổ chức bộ máy quản lý 

Các Quỹ phát triển cộng đồng đã được thành lập và hoạt động ở Việt Nam với 

nhiều tên gọi khác nhau như Quỹ phát triển cộng đồng, Quỹ phát triển thôn bản, Quỹ 

tiết kiệm…Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của các quy khác nhau, có thể được phân 

chia thành 4 nhóm sau: i) Quỹ PTCĐ được quản lý bởi Ủy ban nhân dân (UBND) xã; 

                                              
36 Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 15/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương 

trình MTQG về xây dựng NTM. 
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ii) Quỹ do tổ chức chính trị xã hội cấp xã quản lý. Các quỹ này thường có số vốn ít, do 

một tổ chức chính trị xã hội trực quản lý và phục vụ thành viên của đoàn thể;  iii) Quỹ 

PTCĐ do thôn quản lý quỹ; iv) Quỹ do tổ nhóm đồng sở thích quản lý. Đây là các quỹ 

tự nguyện của các nhóm đồng sở thích. 

Điển hình cho mô hình Quỹ PTCĐ do UBND xã trực tiếp quản lý là các Quỹ phát 

triển xã ở tỉnh Hòa Bình và Quỹ sáng kiến được thành lập trong khuôn khổ dự án thúc 

đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam (PCM) giai đoạn II tại 03 huyện tỉnh Quảng Bình 

và 06 huyện tỉnh Thái Nguyên. Quỹ do UBND xã trực tiếp quản lý với Ban quản lý giúp 

việc gồm lãnh đạo UBND xã, đại diện các tổ chức chính trị xã hội của xã (Hội nông dân, 

hội Phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Hội cựu chiến binh,..), cán bộ nông nghiệp, đất đai và kế 

toán của xã và các trưởng thôn. Tham gia BQL QUỹ sáng kiên còn có cả đại diện nông 

dân là các cá nhân nòng cốt. UBND xã mở tài khoản ký gửi của xã tại Ngân hàng nhà 

nước để quản lý vốn của Quỹ. Mô hình tổ chức quản lý này có thuận lợi là việc huy 

động cán bộ kế toán và chuyên môn (có kiến thức, kinh nghiệm) của xã vào quản lý Quỹ 

giúp cho Quỹ giảm rủi ro mất vốn, thuận lợi cho quản lý tài chính, giảm thời gian và 

công sức đào tạo cán bộ quản lý quỹ, giảm chi phí quản lý Quỹ. Ngoài ra, UBND xã có 

thể định hướng các hoạt động Quỹ hỗ trợ phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

của xã. Tuy nhiên, mô hình tổ chức Quỹ ở cấp xã có hạn chế là khó huy động sự đóng 

góp tự nguyện của người dân hơn so với các Quỹ có quy mô ở cấp thôn/bản. 

Quỹ phát triển cộng đồng thôn ở Hà Giang là một mô hình điển hình của Quỹ ở 

cấp thôn bản. Quỹ do Ban phát triển thôn, gồm 5 thành viên, quản lý và điều hành. Các 

thành viên do thôn lựa chọn. UBND xã phê duyệt thành viên Ban phát triển thôn và quy 

chế hoạt động của Quỹ phát triển cộng đồng thôn. Quy chế nêu rõ việc sử dụng quỹ, tỷ 

lệ Quỹ được trích dành cho công tác quản lý,…Mô hình tổ chức quản lý Quỹ PTCĐ ở 

cấp thôn có ưu điểm là quy mô nhỏ, tính cộng đồng cao nên thuận lợi cho quản lý và 

huy động sự tham gia, đóng góp của người dân. Tuy nhiên, một hạn chế của mô hình 

này cần mất nhiều thời gian để đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý Quỹ. Hơn 

nữa, Quỹ không có tư cách pháp nhân, nên có khó khăn trong việc thanh quyết toán, vẫn 

phải thông qua xã. 

2.3. Nguồn vốn của Quỹ 

Một điểm chung của các Quỹ PTCĐ là đều được cung cấp một nguồn vốn mồi 

ban đầu từ các dự án phát triển (ví dụ Quỹ phát triển xã ở Hòa Bình do Dự án "Chương 

trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Hòa Bình" - PSARD HB) hỗ trợ, Quỹ sáng kiện của cơ quan Hợp tác phát triển Thụy 

Sỹ (SDC)) hoặc từ chính quyền (Quỹ PTCĐ thôn ở Hà Giang). Mức hỗ trợ vốn ban đầu 

rất khác nhau từ vài chục triệu (Quỹ PTCĐ thôn ở Hà Giang) đến 800 triệu đồng (Quỹ 

sáng kiến của SDC). Các quỹ có những cách huy động khác nhau để tăng nguồn vốn 

của Quỹ như huy động sự đóng góp của người dân, của các nhà tài trợ, ...  

Điển hình cho cách thức huy động để tăng nguồn vốn của Quỹ là Quỹ PTCĐ thôn 

ở Hà Giang. Kết quả khảo sát cho thấy các quỹ PTCĐ thôn ở Hà Giang tăng vốn của 

quỹ thông qua một hoặc một số trong các nguồn thu sau, tùy thuộc vào điều kiện thực 

tế tại thôn: Tiền tiết kiệm được do thực hiện các hoạt động xây dựng cơ bản của thôn; 

Nguồn đóng góp của các tổ chức cá nhân; Nguồn từ quỹ phát triển cộng đồng xã giao 

cho thôn quản lý như: nguồn từ quỹ dự án ODA, các tổ chức phi chính phủ đã kết thúc 

hoặc đang triển khai thực hiện có nội dung phù hợp với qui định về quản lý, sử dụng; 

Nguồn từ vốn sự nghiệp của chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 30a, 
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135…; Từ thu lãi tiền cho vay, lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng; Kinh phí UBND xã 

giao khoán cho thôn thực hiện các duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng sau đầu 

tư (ví dụ chương trình MTQG giảm nghèo); Nguồn từ kinh phí cấp bù cho miễn thu thủy 

lợi phí; Nguồn từ kinh phí sự nghiệp giao thông (thuộc nhiệm vụ đảm bảo ngân sách 

xã); Nguồn kinh phí khoanh nuôi, bảo vệ rừng và dịch vụ môi trường rừng đối với diện 

tích rừng do cộng đồng bảo vệ (bàn bạc thống nhất với người dân thu vào quỹ tối thiểu 

50%). 

Kết quả khảo sát ở Hà Giang cho thấy các quỹ PTCĐ thôn không những bảo toàn 

mà còn tăng lượng vốn lên rất nhanh. Nhiều quỹ với số vốn được nhà nước hỗ trợ ban 

đầu 30 triệu, chỉ sau chưa đầy 2 năm đã có số vốn lên đến 300 triệu đồng. Điều đó minh 

chứng cho khả năng của cộng đồng dân cư trong việc quản lý, vận hành và phát triển 

quỹ. 

2.4. Nội dung hoạt động của quỹ PTCĐ 

Hoạt động của các Quỹ PTCĐ rất đa dạng, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của địa 

phương và dự án, nhưng có thể thuộc các nhóm sau:   

i) Phát triển cơ sở hạ tầng: Vốn của quỹ được sử dụng để đầu tư cho các công 

trình hạ tầng nhỏ, đơn giản cấp thôn như đường nội đồng, đường giao thông, xây dựng 

nhà văn hóa, bể nước sạch, công trình vệ sinh,…). Khi đầu tư cho các nội dung này, 

thường có huy động thêm sự đóng góp của người dân như đóng góp đất, ngày công lao 

động, vật tư và cả tiền. Ngoài ra nguồn vốn của quỹ cũng có thể được sử dụng cho việc 

duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông, thủy lợi, kênh mương và bảo vệ rừng.  

ii) Hỗ trợ phát triển sản xuất. Đây là hoạt động ưu tiên của nhiều quỹ. Quỹ hỗ trợ 

phát triển sản xuất của người dân thông qua chi phí cho các khóa đào tạo tập huấn, phát 

triển dịch vụ nông nghiệp, hỗ trợ cây con giống cho nông dân. Một số quỹ còn cung cấp 

tín dụng nhỏ để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Việc cung cấp tín dụng vừa hỗ trợ 

người dân, vừa bảo toàn vốn của quỹ. 

iii) Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn. Đây không phải là hoạt 

động phổ biến ở tất cả các quỹ hiện nay mặc dù trong điều lệ của nhiều quỹ có quy định 

về nội dung này. Một lí do là hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng đã được hỗ trợ bởi 

dự án trong quá trình xây dựng các quỹ. 

Cơ chế xác định nội dung quỹ hỗ trợ thường căn cứ vào nhu cầu cấp thiết của địa 

phương và tính khả thi của dự án quỹ hỗ trợ. Thông thường các thôn, hộ khó khăn được 

ưu tiên. Một số quỹ áp dụng cơ chế cạnh tranh trong việc nhận được sự hỗ trợ của quỹ. 

Theo đó, các thôn gửi đề xuất cho Ban quản lý quỹ. Ban quản lý quỹ lựa chọn dự án quỹ 

hỗ trợ dựa trên các tiêu chí của quỹ và được các thành viên ban quản lý quỹ biểu quyết. 

Quỹ sáng kiến của SDC áp dụng các tiêu chí sau trong lựa chọn dự án hỗ trợ: (i) Mức 

độ khó khăn của thôn: ưu tiên thôn đặc biệt khó khăn, cách xa trung tâm; (ii) hoạt động 

đề xuất hỗ trợ phù hợp với nhu cầu người dân và định hướng phát triển của xã; (iii) Dự 

án có hình thúc tổ chức triển khai tốt; iv) Mức độ huy động đóng góp các nguồn khác 

ngoài Quỹ (của cộng đồng, của các tổ chức, cá nhân khác,…) vào thực hiện dự án. Dự 

án huy động được đóng góp nhiều được ưu tiên cao hơn. 

2.5. Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý 

Một trong các khó khăn cho quản lý các quỹ PTCĐ là năng lực của thành viên 

Ban quản lý quỹ, đặc biệt  là quỹ PTCĐ thôn. Để giúp Ban quản lý có thể tự quản lý 
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quỹ, thông thường các dự án phải tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn và hướng dẫn thực 

hiện thông qua cách thức "cầm tay chỉ việc". Kinh nghiệm từ các dự án do cơ quan hợp 

tác phát triển Thụy Sỹ cho thấy cần khoảng 2 năm để đào tạo, hướng dẫn cán bộ làm 

quen với công tác quản lý quỹ. Ngoài ra, đào tạo tập huấn cho cán bộ thôn cũng cần 

thiết để thôn có thể viết được dự án đề nghị quỹ hỗ trợ, nắm được cách thức tổ chức 

triển khai và huy động sự tham gia của người dân vào dự án của thôn và cách thức xác 

định các ưu tiên của thôn. Công tác ghi chép, quản lý tài chính của quỹ cũng là một nội 

dung cần đào tạo, tập huấn cho ban quản lý quỹ. 

2.6. Vai trò hỗ trợ từ bên ngoài 

Vai trò hỗ trợ từ bên ngoài là rất quan trọng với các quỹ PTCĐ. Phần lớn các quỹ 

PTCĐ được thành lập, quản lý và vận hành với sự hỗ trợ từ các dự án, các tổ chức phi 

chính phủ. Hỗ trợ từ bên ngoài cho quỹ PTCĐ bao gồm: i) Hỗ trợ nguồn vốn cho quỹ; 

ii) Hỗ trợ xây dựng quy chế quản lý quỹ và các công cụ quản lý quỹ; iii) Hỗ trợ việc 

quản lý và vận hành quỹ; iv) Hỗ trợ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ 

quản lý quỹ. 

Sự hỗ trợ từ bên ngoài không chỉ về tài chính, công cụ quản lý, nâng cao năng 

lực mà còn đảm bảo niềm tin của cộng đồng đối với hoạt động minh bạch của quỹ, nhất 

là trong giai đoạn quỹ bắt đầu xây dựng và vận hành. 

3. KIẾN NGHỊ 

3.1. Để cho quỹ PTCĐ phát triển thuận lợi, hoạt động hiệu quả và có đóng góp 

tích cực vào phát triển kinh tế xã hội nông thôn, nhất là trong công tác xóa đói giảm 

nghèo thì cần ban hành một văn bản pháp lý, quy định hướng dẫn cho việc tổ chức và 

vận hành các quỹ PTCĐ, đảm bảo quỹ hỗ trợ hiệu quả, phù hợp với định hướng phát 

triển kinh tế xã hội của địa phương và chính quyền có căn cứ để giám sát, hỗ trợ các quỹ 

PTCĐ hoạt động. 

3.2. Kiến nghị thử nghiệm mô hình quỹ xây dựng NTM cấp xã, cấp thôn dựa trên 

kinh nghiệm, cách tiếp cận của quỹ phát triển cộng đồng. Trước mắt ưu tiên thử nghiệm 

quỹ xây dựng NTM cấp xã, với các lí do sau: 

- Xã là cấp nhận và quản lý ngân sách. Việc tổ chức Quỹ xây dựng NTM cấp xã 

phù hợp với quy định hiện hành về quản lý ngân sách xã. 

- UBND xã có nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm quản lý và chuyên môn, 

có kế toán chuyên trách. Có thể sử dụng cán bộ UBND xã và các đoàn thể tham gia kiêm 

nhiệm quản lý hoạt động của Quỹ, vừa đảm bảo bộ máy của Quỹ có đủ năng lực, kinh 

nghiệm trong quản lý Quỹ và giảm chi phí quản lý Quỹ. 

- Việc quản lý Quỹ, nhất là tài chính, kế toán phức tạp và có rủi ro. Cấp xã quản 

lý sẽ giảm rủi ro.  

- Nếu Quỹ ở cấp thôn thì phải đào tạo cán bộ quản lý Quỹ ở thôn. Quá trình này 

đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, chuyên gia và kinh phí. Kinh nghiệm tù các chương 

trình dự án có hỗ trợ xây dựng Quỹ PTCCĐ cấp thôn cho thấy cần phải hỗ trợ nâng cao 

năng lực (đào tạo, tập huấn, cử cán bộ hướng dẫn, làm cùng) cho cán bộ thôn trong nhiều 

năm mà nhiều thôn vẫn không quản lý được theo đúng yêu cầu do năng lực cán bộ thôn 

quá hạn chế và đã xảy ra trường hợp khó thu hồi vốn cho Quỹ. 
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- Quỹ tổ chức và quản lý ở cấp xã nhưng hoạt động chủ yếu ở cấp thôn và sự 

tham gia của đại diện thôn trong Ban quản lý quỹ nên hình thành được kinh nghiệm tổ 

chức quản lý Quỹ cho cán bộ cấp thôn bản, tiến tới tổ chức Quỹ xây dựng NTM ở cấp 

thôn/bản.  

3.3. Một số điểm chủ yếu với mô hình quỹ xây dựng NTM cấp xã 

- Nguồn vốn: Quỹ phải đảm bảo nguyên tắc bảo tồn vốn. Nguồn vốn đến từ nhiều 

nguồn khác nhau: vốn xây dựng NTM, từ các chương trình/dự án, vốn tài trợ, vốn góp,… 

- Quỹ phục vụ cho phát triển kinh tế; xây dựng, bảo tồn, duy tu cơ sở hạ tầng cấp 

thôn; nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư; các hoạt động tập thể của thôn; các sáng 

kiến phát triển kinh tế xã hội của người dân. 
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GIÁM SÁT NGÂN SÁCH CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

(KINH NGHIỆM TỪ HÒA BÌNH VÀ QUẢNG TRỊ) 

ThS Nguyễn Quang Thương37 

 

1. GIỚI THIỆU 

Mỗi người dân đều đang đóng góp vào ngân sách nhà nước (NSNN) thông qua 

thuế (trực tiếp hoặc gián thu), phí và lệ phí. Mục đích của NSNN là sử dụng nhằm để 

kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy phát triển và cung cấp các dịch vụ 

công để không ngừng cải thiện đời sống nhân dân. Hiệu quả phân bổ và sử dụng NSNN 

có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Việc thâm hụt, lãng phí NSNN sẽ ảnh hưởng 

nghiêm trọng tới mục đích sử dụng ngân sách, dẫn đến tăng bội chi và nợ công, và ảnh 

hưởng tiêu cực tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Do 

vậy, mọi người dân đều có quyền: được biết thông tin về ngân sách; tham gia ý kiến vào 

việc phân bổ ngân sách; giám sát hiệu quả sử dụng ngân sách; chất vấn và nhận phản 

hồi về thông tin ngân sách. 

Nhằm mục tiêu thúc đẩy công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham 

gia của người dân vào quản lý NSNN, từ năm 2015 Liên minh Minh bạch ngân sách 

(BTAP) đã được thành lập với sự tham gia của 7 thành viên. BTAP đã thực hiện các 

sáng kiến ở cấp trung ương và địa phương nhằm thúc đẩy công khai, minh bạch, trách 

nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân trong quản lý NSNN nói chung và trong 

CT MTQG NTM nói riêng. 

Tại Quảng Trị và Hoà Bình, BTAP đã thực hiện các sáng kiến nhằm thúc đẩy sự 

tham gia của người dân trong quản lý NSNN. Như tổ chức xây dựng năng lực cho các 

nhóm cộng đồng về giám sát NSNN, tạo cơ hội để cộng đồng được đối thoại với Chính 

quyền địa phương về sử dụng ngân sách, thực hiện các sáng kiến giám sát các công trình 

đầu tư trong CT MTQG NTM. Các hoạt động của BTAP đã tạo được những kết quả tích 

cực đối với hiệu quả quản lý ngân sách tại Quảng Trị và Hoà Bình. Với mục đích chia 

sẻ lại kinh nghiệm của BTAP trong việc thúc đẩy cộng đồng tham gia giám sát NSNN, 

tài liệu này sẽ trình bày tóm tắt kinh nghiệm của BTAP trong thúc đẩy sự tham gia của 

người dân, công đồng trong giám sát ngân sách nhà nước trong việc thực thi CT MTQG 

NTM tại Hoà Bình và Quảng Trị. 

2. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC THAM GIA GIÁM SÁT CỦA CỘNG 

ĐỒNG TRONG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THỰC HIỆN CT 

MTQG NTM 

Giám sát cộng đồng đối với ngân sách nhà nước nói chung và trong CT 

MTQGNTM giai đoạn đã được quy định trong nhiều văn bản pháp luật như Luật Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Ngân sách nhà nước; Luật tiếp cận thông tin; Luật đầu tư 

công 2014; Nghị quyết liên tịch 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-

ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức 

giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

                                              
37 Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP), Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) 
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Vai trò của cộng đồng được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật NSNN 2015 và 

Điều 82 Luật Đầu tư công 2014. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được giao trách 

nhiệm chủ trì tổ chức việc giám sát NSNN, giám sát đầu tư của cộng đồng. Nội dung 

giám sát của cộng đồng bao gồm từ việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản 

lý, sử dụng NSNN, pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi 

trường; tình hình thực hiện dự toán NSNN, tiến độ và chất lượng các công trình đầu tư 

công; việc thực hiện công khai ngân sách và đầu tư công. 

Ban giám sát đầu tư cộng đồng sẽ thay mặt cho cộng đồng thực hiện các hoạt 

động giám sát hoạt động đầu tư trên địa bàn. Ban giám sát cộng đồng được thành lập và 

hoạt động theo Khoản 1, Điều 51, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám 

sát và đánh giá đầu tư. Ban giám sát đầu tư cộng đồng có quyền thực hiện việc giám sát 

đầu tư theo kế hoạch đã đề ra, tiếp nhận thông tin do người dân phản ánh để gửi đến các 

cơ quan có thẩm quyền; tiếp nhận và phản ánh ý kiến phản hồi của cơ quan có thẩm 

quyền về những kiến nghị của người dân. Đồng thời, Ban giám sát đầu tư cộng đồng 

cũng có trách nhiệm gửi báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng định kỳ hoặc đột xuất 

cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.  

Vai trò giám sát của cộng đồng và Ban giám sát cộng đồng trong CT MTQG 

NTM được quy định cụ thể tại Quyết định 1600/QĐ-TTg phê duyệt CT NTM 2016-

2020 (mục 6.d phần V) và Điều 8 Nghị định 161/2016/NĐ-CP về Cơ chế đầu tư đặc thù 

trong các CTMTQG. 

Theo như phân tích trên, các quy định pháp lý về sự tham gia giám sát của cộng 

đồng đối với ngân sách nhà nước nói chung và trong thực hiện CT MTQG NTM đã khá 

đầy đủ. Tuy nhiên, theo như ý kiến của các chuyên gia, người dân thì các quy định pháp 

luật về sự tham gia của cộng đồng cần được chi tiết hơn ở một số nội dung, cụ thể: 

Thứ nhất: Các quy định pháp luật hiện hành về giám sát đầu tư của cộng đồng 

thiếu cơ chế phối hợp để ràng buộc trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu trong việc thực 

hiện quy định về giám sát đầu tư của cộng đồng. Thiếu chế tài xử lý khi nhà thầu, chủ 

đầu tư không thực hiện các quy định về giám sát đầu tư cộng đồng. 

Thứ hai: Quyền hạn của Ban giám sát cộng đồng còn hạn chế, chưa có quy định 

và hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của các bên liên quan trong việc thực hiện các kết 

luật và kiến nghị giám sát đầu tư của cộng đồng. Ban giám sát cộng đồng có trách nhiệm 

gửi báo cáo kết quả giám sát và tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân tới Uỷ ban 

MTTQ cấp xã để xác nhận trước khi gửi các cơ quan có thẩm quyền. Việc thực hiện các 

kết luận, kiến nghị của giám sát cộng đồng đối với chủ đầu tư, nhà thầu như thế nào lại 

chưa có quy định hoặc hướng dẫn cụ thể.  

Thứ ba: Theo Điều 51 của Nghị định 84/2015/NĐ-CP, ban giám sát cộng đồng 

thực trách nhiệm giám sát các công trình đầu tư công trên địa bàn. Tuy nhiên, lại thiếu 

quy định hoặc hướng dẫn cụ thể về giám sát của cộng đồng đối với quy mô và chủ đầu 

của các công trình. Điều này dẫn tới những khó khăn cho cộng đồng khi thực hiện giám 

sát các dự án do trung ương/tỉnh/huyện làm chủ đầu tư, nhà thầu từ nơi khác thực hiện. 

Thứ tư: UB MTTQ Việt Nam là cơ quan chủ trì việc giám sát ngân sách nhà nước 

và các công trình đầu tư công. Tuy nhiên, vai trò này còn khá hạn chế do thiếu năng lực, 

nhân sự, cơ sở vật chất để hỗ trợ, hướng dẫn Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xây 

dựng chương trình, kế hoạch giám sát đầu tư theo quy định của pháp luật.  
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Thứ 5: Chưa có quy định hồ sơ thanh, quyết toán các công trình đầu tư công cần 

phải có chữ ký của ban giám sát cộng đồng. Vai trò của ban giám sát cộng đồng, người 

dân trong quy trình thanh quyết toán, nghiệm thu các công trình đầu tư chỉ được áp dụng 

đối với các công trình đầu tư được thực hiện theo Điều 8, Nghị định 161/201/NĐ-CP. 

Theo đó ban giám sát cộng đồng và người dân được tham gia vào nghiệm thu công trình. 

3. CHU TRÌNH NGÂN SÁCH VÀ SỰ THAM CỦA NGƯỜI DÂN 

Hình 1. Sự tham gia của người dân và chu trình ngân sách 

Sự tham gia của cộng đồng vào chu trình ngân sách nhà nước được tóm tắt như 

Hình 1. Theo như các quy định pháp luật đã được trình bày ở Mục 2, người dân có quyền 

tham gia giám sát ngân sách nhà nước ở bất kỳ thời điểm nào của chu trình ngân sách. 

Khi có vấn đề thắc mắc hoặc cần làm rõ, hoặc cần phản ánh ý kiến liên quan đến ngân 

sách và sử dụng NSNN, người dân có thể đến trao đổi, gặp gỡ, gửi ý kiến kiến nghị của 

mình thông qua: Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên (Hội Nông dân, Hội 

phụ nữ, Hội Cựu chiến binh; Công đoàn); Hội đồng nhân dân các cấp; Đoàn đại biểu 

Quốc hội của địa phương; Ủy ban nhân dân các cấp; các đơn vị sử dụng ngân sách. Bên 

cạnh đó, người dân cũng có quyền phản ánh, kiến nghị về các vấn đề có liên quan đến 

việc quản lý, sử dụng NSNN hoặc tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật trực tiếp đến 

các cấp ngân sách hoặc cơ quan tài chính các cấp và các cơ quan có thẩm quyền khác.  

Sự tham gia của cộng đồng trong chu trình ngân sách khác nhau tuỳ theo từng 

bước của chu trình ngân sách. Cụ thể: 

1. LẬP 

NGÂN SÁCH

2. PHÊ 
DUYỆT 
NGÂN 
SÁCH

3. THỰC HIỆN 

NGÂN SÁCH

4. 
QUYẾT 
TOÁN 
NGÂN 
SÁCH

Người dân có QUYỀN được BIẾT 
• Dự thảo dự toán NSNN 
• Dự toán NSNN đã được quyết định  
• Báo cáo tình hình thực hiện NSNN 
• Báo cáo quyết toán NSNN đã được 

phê chuẩn  
• Báo cáo kiểm toán và kết quả thực 

hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước  
Người dân có thể THAM GIA thông 

qua: 
• Đóng góp ý kiến trực tiếp qua các 

cuộc họp tiếp xúc cử tri, các cuộc sinh hoạt cơ 
sở, qua văn phòng tiếp công dân, hoặc gián tiếp 
thông qua các tổ chức đại diện (Quốc hội, 
HĐND, MTTQ các cấp) 

• Gửi đề xuất, khuyến nghị bằng văn 
bản tới , Quốc hội, HĐND, UBND, MTTQ các cấp 
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Giai đoạn lập và phê chuẩn ngân sách:  

- Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở địa phương: 

tham gia vào các buổi họp dân tại cấp thôn để đóng góp ý kiến về những nhu cầu cần 

được ưu tiên tại địa phương.  

- Góp ý trực tiếp cho kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng 

năm khi bản dự thảo được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

- Tham gia đóng góp ý kiến trong các đợt tham vấn/kỳ họp tiếp xúc cử tri về các 

nội dung có liên quan đến kế hoạch tài chính, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư 

công.  

- Tham gia đối thoại về dự thảo dự toán ngân sách/ kế hoạch tài chính hàng năm 

với chính quyền cơ sở.  

- Gửi kiến nghị, phản ánh về các nội dung mà mình quan tâm có liên quan đến 

dự toán NSNN, kế hoạch tài chính hàng năm, kế hoạch đầu tư công hàng năm, kế hoạch 

đầu tư công trung hạn của địa phương, cơ quan, đơn vị.  

Giai đoạn thực hiện ngân sách: 

- Trực tiếp giám sát và phản hồi ý kiến cho các cơ quan chức năng về tiến độ, 

chất lượng, và quản lý chi phí của các công trình đầu tư trên địa bàn.  

- Gửi kiến nghị, phản ánh cho Ban giám sát đầu tư cộng đồng và các bên liên 

quan về  tiến độ, chất lượng, quản lý chi phí đầu tư của các công trình/dự án đầu tư trên 

địa bàn. 

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp thông tin về chính sách, chương 

trình, dự án có sử dụng NSNN mà mình là đối tượng thụ hưởng.  

- Yêu cầu các cấp chính quyền giải trình về hành vi, quyết định về chấp hành 

NSNN có tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của mình.  

Giai đoạn quyết toán ngân sách: 

- Phản hồi, nêu kiến nghị, phản ánh trực tiếp, gián tiếp về báo cáo kết quả thực 

hiện thu, chi ngân sách của nhà nước và địa phương.  

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp thông tin, làm rõ về các nội dung về 

báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách và giải trình về các quyết định, hành vi có 

tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.  

- Tham gia giám sát và đánh giá hiệu quả các công trình đầu tư công trên địa bàn.  

- Kiến nghị, phản ánh về hiệu quả đầu tư, quản lý, sử dụng các công trình đầu tư 

công trên địa bàn.  

4. GIÁM SÁT NGÂN SÁCH CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG THỰC HIỆN CT 

NTM TẠI HOÀ BÌNH VÀ QUẢNG TRỊ DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI DÂN 

Dự án Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý 

Ngân sách nhà nước do Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) thực hiện từ năm 2015 

đến 2020 nhằm góp phần gia tăng tính minh bạch về ngân sách, trách nhiệm giải trình, 

và sự tham gia của người dân vào hoạt động thu chi ngân sách ở Việt Nam và tăng cường 

hiệu quả các hoạt động phát triển cho người dân thuộc các cộng đồng còn thiệt thòi tại 

xã Hải An, Hải Thượng, Hải Thành huyện Hải Lăng; thị trấn Gio Linh, xã Gio Việt, xã 
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Linh Thượng huyện Gio Linh của tỉnh Quảng Trị; xã Tòng Đậu, xã Chiềng Châu, xã Nà 

Phòn huyện Mai Châu và xã Hợp Hoà huyện Lương Sơn tỉnh Hoà Bình. Dự án nhận 

được sự hỗ trợ về tài chính của Liên minh Châu Âu (EU), Bộ ngoại giao Phần Lan, đồng 

hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam.  

Dự án đã có nhiều các hoạt động nhằm hỗ trợ, tạo không gian cho cộng đồng 

được tham gia vào quản lý ngân sách nhà nước nói chung, đặc biệt là giám sát ngân sách 

trong quá trình thực hiện CT MTQG NTM tại các địa bàn thực hiện dự án. Một số bài 

học kinh nghiệm nổi bật của dự án khi cộng đồng tham gia giám sát ngân sách trong quá 

trình thực hiện CT NTM được tóm tắt như dưới đây: 

4.1. Xây dựng năng lực cho các nhóm cộng đồng về Ngân sách nhà nước 

Sau khi dự án được triển khai, tại hai tỉnh đã thành lập 12 nhóm cộng đồng để 

thúc đẩy các sáng kiến công khai, minh bạch ngân sách tại địa phương. Thành viên tham 

gia các nhóm cộng đồng một cách tự nguyện, tại Quảng Trị, thành viên nhóm cộng đồng 

bao gồm các thành viên của chi hội phụ nữ của 6 thôn tại 6 xã tham gia dự án.Tại Hoà 

Bình, thành viên nhóm cộng đồng bao gồm đại diên ban công tác mặt trận thôn, thành 

viên hội nông dân thôn và người dân của 6 thôn tại các xã tham gia dự án. Hoạt động 

của các nhóm cộng đồng đã có những kết quả tích cực, các bài học tốt của các nhóm 

cộng đồng đã được Hội phụ nữ tỉnh Quảng Trị, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã chủ 

động lan toả mô hình này sang các địa bàn khác của hai tỉnh. Cho đến hiện tại đã có tổng 

số 22 nhóm cộng đồng được thành lập (13 nhóm tại Quảng Trị và 9 nhóm tại Hoà Bình). 

Với sự hỗ trợ ban quản lý dự án, các nhóm cộng đồng đã tổ chức các cuộc sinh 

hoạt để giúp các nhóm này thảo luận về chủ đề ngân sách cũng như nâng cao năng lực 

tham gia các hoạt động có liên quan đến ngân sách tại địa phương, thực hiện các sáng 

kiến giám sát ngân sách có sự tham gia, kết nối và tổ chức các cuộc đối thoại về dự thảo 

dự toán ngân sách giữa chính quyền địa phương và người dân. 

Thành viên tham gia các nhóm cộng đồng được học các kỹ năng cần thiết để tham 

gia hiệu quả trong các cuộc đối thoại như kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng thuyết trình trước 

đám đông, kỹ năng đề xuất các khuyến nghị mang tính xây dựng, kiến thức về ngân sách 

nhà nước. Các thành viên nhóm cộng đồng khi được nâng cao nhận thức về quyền và 

nghĩa vụ của mình đối với việc giám sát hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước cũng như 

cơ chế giám sát cộng đồng, đã trở nên chủ động trong việc theo dõi tiến độ và chất lượng 

thực hiện các công trình tại thôn, xã và khi phát hiện thấy có vấn đề thì phản hồi lại cho 

thành viên Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Việc tham gia của thành viên nhóm cộng 

đồng như vậy giúp tăng cường chất lượng hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng 

và giúp công tác giám sát được kịp thời và hiệu quả hơn. 

“Ngày xưa chúng em ít khi để ý chuyện công trình này công 

trình nọ có vấn đề gì  hay không. Mà cũng có khi nhìn thấy 

thì chả biết nói với ai, cũng không biết ban giám sát cộng 

đồng có những ai. Chúng em cũng nghĩ là đã là chính sách 

của nhà nước thì phải tốt rồi chứ chả có ý kiến gì thêm. 

Nhưng bây giờ thì chúng em biết là nếu không phát hiện kịp 

thời thì chưa chắc đã làm tốt. Nên nếu khi chúng em nhìn thấy 

có vấn đề gì thì chúng em đi báo cáo với Ban giám sát cộng đồng để Ban giám sát cộng đồng 

báo cáo tiếp lên trên.” - Nữ, nhóm cộng đồng thôn Ba De, xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị. 
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4.2. Đối thoại về dự thảo dự toán ngân sách xã 

Dự án đã phối hợp với chính quyền đại phương tổ chức các buổi đối thoại về dự 

toán ngân sách của xã năm 2017, 2018. Có 12 đối thoại giữa các bên liên quan và cộng 

đồng liên quan tới Dự toán ngân sách nhà nước của các xã đã được tổ chức. Tại các buổi 

đối thoại, các nhóm cộng đồng và thành viên của mình đã thực hiện thảo luận, góp ý, đề 

nghị chính quyền địa phương giải trình các vấn đề liên quan tới thu – chi ngân sách của 

địa phương trong năm. Đặc biệt là kế hoạch sử dụng nguồn vốn CTMT QG NTM trên 

địa bàn xã. Quá trình tổ chức các buổi đối thoại ngân sách xã được thực hiện theo như 

Hình 2. 

Hình 2. Các bước tổ chức đối thoại về dự toán ngân sách cấp xã 

Hiệu quả sự tham gia của cộng đồng trong việc lập kế hoạch, lập dự toán được 

chính cộng đồng và cán bộ chính quyền địa phương ghi nhận như các ý kiến dưới đây: 

“Chúng em đối thoại với chính quyền xã, có chủ tịch UBND, HĐND, bí thư, kế 

toán xã, có cả Hội Phụ nữ tỉnh và xã. Nhóm chúng em hỏi là tại sao mục sửa chữa nhà 

cộng đồng lại hết những 220 triệu, bằng chi phí xây mới, trong khi chỉ sơn sửa lại với 

làm hàng rào; rồi tại sao lại yêu cầu người dân đóng 500.000 đồng mỗi hộ để làm việc 

đó. Sau khi đại diện xã giải trình là phải trả tiền cho người thiết kế nhà cộng đồng thì 

chúng em hỏi là tại sao không xây như răng mà phải trả tiền thiết kế … Cuối cùng các 

bên thống nhất là chỉ sửa lại nhà cộng đồng bằng nguồn ngân sách cấp, ngoài ra sẽ làm 

thêm một cái sân phía ngoài do người dân góp công chứ không phải đóng tiền như dự 

kiến ban đầu.” – Nữ, thành viên nhóm cộng đồng Ba De, xã Linh Thượng, huyện Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị. 

 “Chúng tôi rút ra được kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo thực hiện hoạt động 

về ngân sách, đó là việc minh bạch, công khai và được người dân tham gia với các cấp 

các ngành trong việc thực hiện kế hoạch thu chi hàng năm, và cuối năm có kết quả báo 

cáo tình hình thực hiện thu chi trên cơ sở xây dựng kế hoạch hàng năm vào trong vấn 

đề mua sắm, chi tiêu ngân sách và xây dựng cơ sở hạ tầng. Đặc biệt nhất là trong xây 

dựng cơ sở hạ tầng, khi lập dự án phải có người dân tham gia, và sau đó lấy ý kiến tham 

gia của hội đồng, khi xây dựng thì có sự giám sát của người dân, của cộng đồng.” – 

Nam, cán bộ UBND xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 
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“Cuộc chia sẻ là lần đầu tiên, xã được nghe ý kiến của người dân liên quan về 

khoản thu - chi trên địa bàn xã, mong sẽ có nhiều cuộc chia sẻ tương tự để người dân 

và chính quyền có tiếng nói đồng thuận trong việc thu - chi ngân sách trên địa bàn xã.” 

– Nam cán bộ UBND xã Nhuận Trạch, huyện Mai Châu, Hoà Bình 

“Lần đầu tiên tôi được tham dự cuộc đối thoại trực tiếp với người dân trong xã 

về Dự toán thu chi ngân sách trong năm, từ trước đến giờ chỉ công khai với các ban 

ngành đoàn thể và cơ chế đại diện mà thôi. Nhưng qua đối thoại hôm nay tôi thấy rất 

tốt vì đây là cơ hội để chính quyền địa phương nói rõ ràng cụ thể từng khoản mục với 

người dân một cách công khai minh bạch. Những ý kiến của bà con chúng tôi có trách 

nhiệm xem xét và giải trình một cách đầy đủ. Tôi thiết nghĩ những buổi đối thoại như 

thế này rất hữu ích cho bản thân tôi và tất cả mọi người.” – Nam, cán bộ UBND xã Hải 

Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

Sự tham gia của cộng đồng trong ra quyết định đầu tư xây dựng trường mầm non xã Cư 

Yên, huyện Lương Sơn, Hòa Bình 

Xã Cư Yên, huyện Lương Sơn tỉnh Hoà Bình đã về đích nông thôn mới từ năm 2017, 

nhưng tiêu chí về trường học (trường mầm non) còn tạm nợ. Để có chỗ cho các cháu học, từ 

năm 2007 cho đến 2018, UBND xã đã vận động các xóm cho mượn 9 nhà văn hoá xóm để làm 

lớp học của trường mầm non. Do việc học tạm tại nhà văn hóa không có nên các điểm trường 

hầu như chưa đáp ứng được cơ sở vật chất của trường học như ăn bán trú, vệ sinh cá nhân, 

nước sạch. Phụ huynh gửi con học tại các điểm nhà văn hóa phải đưa đón con 4 lần/ngày. Điều 

kiện học tập và giờ đưa đón con đã ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân tại đây. 

Năm 2015, UBND tỉnh Hoà Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trường 

mầm non xã Cư Yên, huyện Lương Sơn tại Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 

với tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực  hiện từ năm 2017. 

Đến năm 2018, UBND tỉnh có Công văn số 889/UBND-CNXD ngày 19/6/2018 về đồng ý chủ 

trương cho phép UBND huyện Lương Sơn bố trí nguồn vốn ngân sách huyện để thực hiện dự 

án.  

Nắm bắt được nhu cầu, khó khăn của người dân khi gửi trẻ, nhóm cộng đồng xã Cư 

Yên đã phối hợp với BQL dự án tỉnh, MTTQ tỉnh Hoà Bình, MTTQ huyện Lương Sơn tổ chức 

khảo sát và và đối thoại về việc xây dựng trường mầm non như là một trong các tiêu chí cần 

phải hoàn thành của chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới mà xã Cư Yên đã hoàn 

thành từ năm 2017. 

Sau đối thoại, MTTQ tỉnh Hòa Bình đã tổng hợp và gửi Báo cáo số 637/BC-MTTQ-

BTT tới các cơ quan ban ngành liên quan cấp huyện/tỉnh (UBND tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Hòa Bình, UBND huyện Lương Sơn...). Cùng với đó, Ban Quản lý dự án 

Hội nông dân tỉnh Hòa Bình đã kết hợp với Đài truyền hình tỉnh Hòa Bình thực hiện 02 phóng 

sự về câu chuyện này để thúc đẩy quá trình ra quyết định về việc xây dựng trường mầm non 

xã Cư Yên. 

Kết quả, HĐND huyện Lương Sơn đa ra Nghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách 

năm 2019 để đầu tư trường mầm non trung tâm Cư, điểm trường xóm Giếng Hạ và Hang Đồi 

với tổng ngân sách 13 tỷ đồng. 

4.3. Cộng đồng thực hiện các sáng kiến giám sát Ngân sách nhà nước 

Các nhóm cộng đồng cũng tự xây dựng kế hoạch giám sát của mình. Trong buổi 

sinh hoạt nhóm, họ thảo luận về những công trình đang hoặc sắp được thực hiện tại thôn, 

xã, trên cơ sở đó lựa chọn một hoặc nhiều công trình để giám sát. Nhóm xây dựng kế 

hoạch giám sát cụ thể, phân công nhiệm vụ và sau đó tổ chức thực hiện.  

Trong 2 năm, có tổng số 33 sáng kiến giám sát ngân sách đã được các nhóm cộng 

đồng thực hiện tại Quảng Trị và Hoà Bình. Trong đó có 16 sáng kiến giám sát việc đầu 
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tư các công trình hạ tầng của CT MTQG NTM được thực hiện trên địa bàn như giám sát 

xây dựng nhà văn hoá, đường giao thông nông thôn, kênh mương tưới tiêu, trụ sở tiếp 

công dân của UBND xã. Kết quả giám sát của nhóm được tổng hợp và báo cáo trực tiếp 

cho chính quyền địa phương, hoặc trình bày trong cuộc đối thoại giữa người dân với 

chính quyền địa phương về nội dung có liên quan, nếu như có những vấn đề tồn đọng 

cần giải quyết. 

“Tháng 4/2017, nhà văn hóa Tây Tân An được thiết kế mái chéo, lợp tôn theo 

như quy chuẩn của chương trình nông thôn mới. Tuy nhiên, cộng đồng cho rằng thiết 

kế này không phù hợp với vùng biển, vùng có nhiều lũ như tại xã Hải An. HĐND xã đã 

ghi nhận và kiến nghị với chủ đầu tư và UBND xã để thay đổi thiết kế cho công trình và 

kết quả đã được ghi nhận vào thiết kế và dự toán mới là thay đổi từ mái tôn sang mái 

bằng, ngân sách tăng thêm 200 triệu đồng.” – Nữ, đại diện nhóm cộng đồng xã Hải An, 

huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

Nhóm “Những người thổi tù và hàng tổng” 

Xuất phát từ câu chuyện của anh Hà Văn Pởi, trưởng thôn Đậu xã Tòng Đậu (huyện Mai 

Châu, tỉnh Hòa Bình), người được cộng đồng tin tưởng, yêu mến vì luôn tận tâm với công việc 

của cộng đồng và coi đó là niềm vui bản thân. Năm 2017, khi biết xã còn khoản tiền thừa từ 

nguồn thu thủy lợi phí, anh đã tập hợp ý kiến bà con về sự cấp thiết của việc xây dựng kênh 

mương và thuyết phục thành công lãnh đạo xã sử dụng khoản ngân sách này để làm công trình 

kênh mương. Tiếp đó, anh tập hợp 14 người dân tham gia nhóm cộng đồng Tòng Đậu để giám 

sát xây dựng công trình. Trong quá trình giám sát, nhóm cộng đồng Tòng Đậu đã phát hiện chất 

lượng gạch không đúng chuẩn và thiết kế không hợp lý như thành mương quá cao so với cần 

thiết gây lãng phí và khó khăn cho trâu, bò qua lại. Sau quá trình thuyết phục, kiến nghị của 

nhóm cộng đồng đã được chính quyền địa phương và nhà thầu chấp thuận. Nhờ ý kiến của nhóm 

cộng đồng Tòng Đậu, nhà thầu đã tiết kiệm được khá nhiều vật liệu xây dựng. Phần vật liệu đó 

đã được sử dụng để kéo dài 100 m mương (từ chiều dài 793m theo dự toán thành 893m thực tế 

xây dựng) nhằm nâng cao hiệu quả tưới tiêu. 

Giám sát đường liên xóm Thôn Tân Hoà, xã Tân Liên, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị 

Thực hiện CT NTM, thôn Tân Liên được đầu tư làm đường liên xóm theo thiết kế rộng 

4 m, dày 13 cm. Tổng giá trị của công trình là 120 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước 96 

triệu, mỗi hộ gia đình trong thôn đóng góp thêm 170,000đồng/hộ. Công trình được thôn Tân 

Liên thi công và đưa vào sử dụng từ năm 2018. Để đánh giá hiệu quả của công trình, nhóm cộng 

đồng các chị phụ nữ thông Tân Liên đã thực hiện sáng kiến giám sát công trình này. Nhóm đã 

thực hiện phỏng vấn 30 người dân trong thôn, 9 cán bộ thôn và 1 cán bộ xã về toàn bộ quy trình 

đầu tư xây dựng con đường, hiệu quả sử dụng và các vấn để nảy sinh. Kết quả giám sát cho thấy, 

kế hoạch đầu tư đường liên xóm Tân Liên đã được người dân tham gia bàn bạc và quyết định từ 

khâu lập kế hoạch, thi công và đưa vào sử dụng.  Công trình thi được thi công đúng tiến độ và 

đúng theo thiết kế, ban giám sát cộng đồng thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Kết quả giám 

sát cũng cho thấy, đường liên xóm Tân Liên có nhiều phương tiện có trọng tải lớn đi qua nên 

thiết kế của con đường chỉ só độ dày 13 cm là chưa đủ, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới 

tính bền vững của công trình. Để giải quyết vấn đề này nhóm đã đề xuất và được UBND xã thực 

hiện bổ xung biển báo trọng tải và làm barie để hạn chế các loại xe có trọng tải lớn. 

Bên cạnh việc trực tiếp giám sát, người dân cũng thực hiện vai trò giám sát của 

mình thông qua tham gia các sáng kiến giám sát có sự tham gia của người dân do HĐND 

các cấp thực hiện. Khác với cách giám sát trước đây của HĐND chỉ tập trung vào việc 
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kiểm tra giấy tờ, sổ sách và nghe ý kiến của các ban ngành đoàn thể có liên quan, quy 

trình giám sát có sự tham gia bao gồm cả bước gặp gỡ lắng nghe ý kiến các đối tượng 

hưởng lợi hoặc chịu ảnh hưởng (người dân) và có hoạt động đối thoại cuối cùng để các 

bên liên quan cùng trao đổi ý kiến và thống nhất các giải pháp giải quyết vấn đề tồn tại. 

Phương pháp giám sát có sự tham gia đã giúp đưa ra những giải pháp khả thi và cho các 

nội dung giám sát khác nhau như: giám sát, đánh giá công trình Đường thoát lũ khóm 

Vĩnh Hòa, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; đánh giá công trình 

đường bê tông hoá nội thôn Tân Bình xã Vĩnh Hiền huyện Vĩnh Linh... 

“Theo tôi thì phương pháp giám sát có sự tham gia của người dân có một số ưu 

điểm khác biệt. Thứ nhất, nó không mang tính “kiểm tra” xem có đúng là có vấn đề 

không, mà mang tính tìm hiểu những gì liên quan đến vấn đề đó trên thực tế để có nhận 

định toàn diện và điều chỉnh phù hợp. Thứ hai, có đối thoại giữa các bên vào cuối đợt 

giám sát để đảm bảo tính công khai minh bạch, đồng thời các bên liên quan cùng tham 

gia đề xuất và cam kết thực hiện các giải pháp. Thứ ba, quá trình giám sát đồng thời là 

quá trình giúp các bên hiểu rõ hơn về các quy định của luật pháp, cũng như những thách 

thức trong thực tế để có kiến nghị phù hợp.” – Nam, lãnh đạo HĐND huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị. 

Kiểm toán xã hội (SAPIC) 

Kiểm toán xã hội công trình đầu tư công (SAPIC): Cho phép cộng đồng các bên liên 

quan kiểm tra đối chứng thông tin, góp ý đánh giá các công trình đầu tư công nhằm nâng cao 

tính minh bạch và hiệu quả đầu tư thông qua thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu các đơn vị, cơ quan 

có công trình đầu tư từ nguồn NSNN như chủ đầu tư, ban giám sát đầu tư cộng đồng, nhà thầu 

và người dân/nhóm hưởng lợi. Công cụ kiểm toán xã hội đã được thường trực HĐND của các 

huyện và các nhóm cộng đồng sử dụng trong quá trình giám sát các công trình đầu tư tại Quảng 

Trị. Tiến trình thực hiện Kiểm toán xã hội được thực hiện theo trình tự như sau: 

Bước 1. Lựa chọn đối tượng kiểm toán. Chọn các công trình đầu tư đang thi công hoặc 

đã hoàn thành 

Bước 2. Thành lập nhóm nòng cốt. Nhóm nòng cốt sẽ bao gồm đại diện HĐND, MTTQ, 

cộng đồng/người hưởng lợi, các tổ chức xã hội. Nhóm gồm 7-8 thành viên. 

Bước 3. Lập kế hoạch kiểm toán, xây dựng bộ công cụ: Công cụ kiểm toán sẽ do các 

thành viên nhóm nòng cốt thảo luận và xây dựng. Bộ công cụ này bao gồm các câu hỏi phỏng 

vấn các bên liên quan tới (i) hiệu quả, chất lượng của chương  trình; (ii) tác động kinh tế, môi 

trường; (iii) tính phù hợp; (iv) tính công bằng; (v) sự tham gia của người dân và (vi) công khai 

minh bạch trong quá trình thực hiện.  

Bước 4. Tiến hành đánh giá/kiểm toán và phân tích, tổng hợp kết quả 

- Nhóm nòng cốt thu thập thông tin thứ cấp như bản vẽ, hồ sơ công trình, các báo cáo. 

- Phỏng vấn các bên liên quan: chủ đầu tư, nhà thầu, người hưởng lợi, tư vấn giám sát 

- So sánh số liệu của hồ sơ với thực trạng công trình. Xác minh/kiểm tra tại hiện trường 

- Tổng hợp kết quả từ các thành viên trong nhóm 

- Chuẩn bị bài trình bày đối thoại 

Bước 5. Đối thoại/Giải trình/ toạ đàm với các bên liên quan 

- Chia sẻ thông tin kèm theo các bằng chứng với các bên liên quan 

- Thu nhận các ý kiến phản hồi của các bên liên quan - hoàn thiện lại các phát hiện 

- Đưa ra các khuyến nghị cải thiện (nếu có). 

Bước 6. Theo dõi quá trình thực hiện kết luận kiểm toán 

- Kết luận/ khuyến nghị của kiểm toán được gửi đến các bên liên quan 

- Theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị 
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Một trong thách thức của cộng đồng khi thực hiện giám sát ngân sách nhà nước, 

giám sát các công trình đầu tư công là việc người dân khó tiếp cận được với hồ sơ công 

trình để thu thập thông tin cho việc giam sát. Trong quá trình giám sát, chủ đầu tư, nhà 

thầu thường thiếu hợp tác trong việc cung cấp hồ sơ có liên quan. Vì vậy, các nhóm 

cộng đồng không có đủ thông tin đầu vào phục vụ cho đánh giá. Chủ đầu tư, nhà thầu 

cho rằng không có quy định, hướng dẫn cụ thể nào về trách nhiệm của họ phải cung cấp 

các thông tin này cho các nhóm cộng đồng. Như ý kiến của một cán bộ MTTQ tỉnh 

Quảng Trị “Với các công trình chìa khóa trao tay, chủ đầu tư không hợp tác vì những 

công trình này không có quy định về giám sát cộng đồng. Một số công trình không cung 

cấp tài liệu, thiết kế nên khó giám sát”. 

Theo Báo cáo “Khảo sát Tiếng nói của người dân và cán bộ địa phương về 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, trường 

hợp Hoà Bình và Quảng Trị”, giám sát cộng đồng chỉ thực hiện hiệu quả đối với các 

công trình ở cấp thôn, giao cho thôn tổ chức thực hiện. Giám sát cộng đồng thường chưa 

phát huy hiệu quả trong các công trình do cấp trên (huyện, tỉnh) làm chủ đầu tư, do nhà 

thầu bên ngoài thi công, do thiếu cơ chế công khai và minh bạch thông tin, thiếu chế tài, 

thiếu cơ chế phản hồi nhanh chóng và hiệu quả.  

Việc công khai, minh bạch thông tin về kế hoạch, ngân sách, thời gian thực hiện... 

chương trình NTM tại địa phương còn hạn chế. Đặc biệt, với các công trình tại cấp xã 

do huyện/tỉnh làm chủ đầu tư, do nhà thầu bên ngoài thi công. Người dân không có 

thông tin cụ thể, một số cán bộ thôn chỉ có thể biết được thông tin sơ bộ về tổng kinh 

phí qua các cuộc họp với lãnh đạo xã. Ngay cả với nhiều cán bộ cấp xã, thông tin về kế 

hoạch, đặc biệt là ngân sách cũng không được nắm rõ. Ở đây có nguyên nhân từ nhận 

thức hạn chế của người dân (chỉ quan tâm, tìm hiểu thông tin với những gì thiết thực, 

gắn liền với lợi ích cụ thể của mình), và cả nguyên nhận từ sự thiếu chủ động phổ biến 

thông tin của các cơ quan cấp trên (nếu không phải là việc cần sự đóng góp của người 

dân thì không thấy cần phải phổ biến thông tin rộng rãi). 

5. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁM SÁT 

NGÂN SÁCH CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CT NTM  

Thông qua tổng hợp lại học kinh nghiệm của Hoà Bình và Quảng Trị trong việc 

giám sát ngân sách của cộng đồng tại Hoà Bình và Quảng Trị, một số khuyến nghị được 

đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả giám sát ngân sách của cộng đồng như sau: 

5.1. Các bộ, ngành Trung ương cần tiếp tục cụ thể hóa, đảm bảo tính thống nhất, 

đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vai trò giám sát ngân 

sách nhà nước của cộng đồng trong đầu tư xây dựng cơ bản nói chung và trong CT 

MTQG NTM nói riêng. Các văn bản pháp luật cần bổ xung, làm rõ thêm các nội dung 

sau: 

- Quy định trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu trong việc công khai thông tin, 

cung cấp thông tin cho cộng đồng và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cộng đồng 

thông qua giám sát. Bao gồm cơ chế tài xử lý trong trường hợp chủ đầu tư không thực 

hiện các kết luận và kiến nghị của giám sát của cộng đồng. 

- Xây dựng quy định, hướng dẫn giám sát cộng đồng đối với các công trình đầu 

tư công trên địa bàn. Trong đó, có quy định rõ về vai trò giám sát của cộng đồng đối với 

các công trình do trung ương/tỉnh/huyện làm chủ đầu tư, nhà thầu bên ngoài thi công. 
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- Bổ sung thêm quy định về hồ sơ thanh quyết toán các công trình đầu tư cần phải 

có chữ kí của ban giám sát cộng đồng. Điều này phần phần tăng trách nhiệm của chủ 

đầu tư, nhà thầu trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát. 

5.2. Đối với Uỷ ban MTTQ Việt Nam 

- Cần có tài liệu chuẩn hướng dẫn về quy trình và kỹ năng giám sát của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam trong lĩnh vực ngân sách nhà nước; 

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cơ bản về tài chính - 

ngân sách và kỹ năng giám sát ngân sách nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức 

chuyên trách Mặt trận các cấp;  

- Phối hợp với các bộ, ngành cần tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy 

chế giám sát đầu tư của cộng đồng theo như quy định hiện hành. Từ đó các bằng chứng 

rõ ràng và chính xác phục vụ cho tiến trình hoàn thiện các chính sách về giám sát cộng 

đồng đối với giám sát cộng đồng với các công trình đầu tư công. 

Theo Powercube.net, không gian tham gia được chia thành 3 cấp độ: không gian đóng, 

không gian dân chủ đại diện, và không gian tự tạo. 

“Không gian đóng” là nơi những người ở “đẳng cấp trên” như các chính trị gia, chuyên 

gia, những người ở vị trí quản lý và lãnh đạo ra quyết định và rất ít khi tham vấn hoặc cho phép 

có sự tham gia rộng rãi của quần chúng. 

“Không gian dân chủ đại diện” là khu vực mà đại diện của quần chúng được mời đóng góp 

ý kiến về nhưng vấn đề có liên quan đến cuộc sống của họ. Không gian dân chủ đại diện có thể 

mang tính thường xuyên nếu được thể chế hoá, hoặc có thể mang tính tạm thời theo nhu cầu. 

Trong không gian này, quyết định được đưa ra trong môi trường mở hơn, phần nào có sự tham 

gia và giám sát của quảng đại quần chúng. 

“Không gian tự tạo” (claimed space) là khu vực do chính người dân xây dựng nên để 

thảo luận những vấn đề mà họ quan tâm, những hoạt động mà người dân tự khởi xướng, tự thực 

hiện dựa trên nhu cầu thiết thân của mình. Nói cách khác, đây là những không gian tự do của 

người dân, tạo điều kiện cho người dân nói lên ý kiến của mình, sáng tạo và phản biện lẫn nhau, 

và phản biện chính sách của nhà nước. 

Dự án Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý Ngân sách 

nhà nước đã thành công trong việc tạo và mở rộng không gian tham gia của người dân thông qua: 

1) tạo ra những không gian dân chủ  đại diện mới để người dân tham gia quá trình ra quyết định 

như tham vấn xây dựng chính sách, giám sát đối thoại chính sách, đối thoại về phân bổ và sử 

dụng ngân sách, và giám sát hiệu quả sử dụng ngân sách; 2) Thu hẹp các không gian đóng bằng 

cách thúc đẩy thực hiện công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý ngân sách; 

và 3) Khuyến khích các không gian tự tạo bằng cách hỗ trợ người dân có quan tâm đến vấn đề 

ngân sách thành lập các nhóm thảo luận một cách tự nguyện, và tự xây dựng cũng như tự thực 

hiện các sáng kiến giám sát của mình. 
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Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) 

Đơn vị Điều phối Liên minh Minh bạch Ngân sách BTAP 

Địa chỉ: Tầng 16, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội 

Web: cdivietnam.org 

Email: info@cdivietnam.org | ĐT: +84 24 3538 0100 

 

  

Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) được 

thành lập năm 2014 với sự hỗ trợ từ tổ chức Oxfam Việt 

Nam. Mục tiêu của BTAP là tìm kiếm, thử nghiệm và thúc 

đẩy việc áp dụng các giải pháp hiệu quả hướng tới công 

khai minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của 

người dân trong quá trình ngân sách nhà nước tại Việt 

Nam, góp phần tạo ra những thay đổi tích cực vì sự phát 

triển của đất nước. 
 

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) là một tổ 

chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập 

năm 2005, hoạt động vì quyền của các nhóm yếu thế để 

xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết và phát triển bền 

vững. CDI hiện đang là tổ chức điều phối của Liên minh 

Minh bạch Ngân sách (BTAP). 
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VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI: 

THỰC TRẠNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

 

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị quyết 

số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nghị quyết 

đã xác định mục tiêu xây dựng NTM đến năm 2020, đây là chương trình phát triển nông 

thôn toàn diện được triển khai trên địa bàn các xã trong toàn quốc, bao gồm nhiều nội 

dung liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị 

ở cơ sở và an ninh trật tự xã hội ở nông thôn, giúp nông thôn ngày càng đổi mới và phát 

triển.  

Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, trong những năm qua, phụ nữ Việt 

Nam có những đóng góp không nhỏ trong xây dựng NTM. Phụ nữ vừa là chủ thể thực 

hiện, là nhân tố tích cực thúc đẩy quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, vừa 

là người được trực tiếp thụ hưởng những thành quả tốt đẹp của chương trình. Vai trò 

của phụ nữ trong xây dựng NTM được thể hiện nổi bật ở các khía cạnh sau: 

(1) Chiếm 49,24% lực lượng lao động trong nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và 
47,44%38 số lao động khu vực nông thôn, phụ nữ là nguồn nhân lực lớn trong xây 

dựng NTM. Cùng với quá trình đô thị hóa và xu hướng chuyển dịch lao động, tại nhiều 

vùng nông thôn, lao động nam giới di duyển ra khu vực thành thị, do vậy lực lượng lao 

động ở nông thôn chủ yếu là phụ nữ. Phụ nữ đang giữ vai trò quan trọng trong các hoạt 

động kinh tế, văn hóa, xã hội, cộng đồng, tham gia trực tiếp, tích cực và vận động người 

thân trong gia đình tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh 

tế nông nghiệp. Ngày càng xuất hiện nhiều điển hình nữ nông dân mạnh dạn, năng động, 

vượt khó đi lên làm giàu từ chính quê hương của mình.  

(2) Phụ nữ tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, học tập, 

áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 

của sản phẩm hàng hóa trên thị trường. Đã có nhiều phụ nữ xây dựng cánh đồng mẫu 

lớn, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất để tăng giá 

trị sản phẩm cây trồng, vật nuôi, gắn công nghiệp chế biến với thị trường tiêu thụ sản 

phẩm. Nhiều nữ chủ doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng các thành tựu của khoa học công 

nghệ, nhất là công nghệ sinh học, đưa thiết bị, kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào các 

khâu sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức 

cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường. Phụ nữ còn là lực lượng đóng góp 

quan trong về sức người, sức của để xây dựng, duy tu, bảo quản, sử dụng tiết kiệm, hiệu 

quả các tài nguyên điện, nước của quốc gia. 

(3) Phụ nữ là lực lượng có đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động các 

ngành công nghiệp và dịch vụ. Lao động nữ nông thôn được đào tạo, trở thành công 

nhân, là lực lượng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn nông thôn; một bộ phận 

phụ nữ từ sản xuất nông nghiệp chuyển sang kinh doanh, dịch vụ. Nhiều phụ nữ mạnh 

dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đa dạng hóa ngành nghề và hoạt động tạo thu nhập, bảo 

tồn các nghề truyền thống, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn, giúp nhau thoát 

                                              
38 Báo cáo điều tra lao động việc làm Q2/2018, Tổng cục Thống kê. 
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nghèo, vươn lên làm giàu, đóng góp vào việc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. 

Hàng năm, có hơn 100 hợp tác xã và hàng nghìn tổ hợp tác do phụ nữ quản lý đã được 

Hội LHPN hỗ trợ thành lập, góp phần tạo ra những hàng hóa và dịch vụ nông nghiệp có 

chất lượng. 

 (4) Phụ nữ có vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình, lưu giữ, trao truyền 

các giá trị văn hóa truyền thống; tái tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

nông thôn. Phụ nữ là điểm tựa tinh thần vững chắc, gắn kết các thành viên cùng chăm 

lo xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gia 

đình, chăm sóc, nuôi dạy thế hệ công dân tương lai của đất nước đáp ứng yêu cầu hội 

nhập và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, phụ nữ còn có vai trò quan trọng trong việc  

chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho gia đình góp phần giáo dục nhân cách trẻ em, 

xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc; hăng hái tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, 

thể dục thể thao tại các địa phương, nhất là vào những dịp lễ tết, góp phần nâng cao đời 

sống tinh thần khu vực nông thôn. Chị em đóng góp tích cực vào thành tích chung cả 

nước có hơn 19 triệu gia đình văn hóa, trên 69.000 đơn vị được công nhận làng, thôn, 

ấp, bản, tổ dân phố văn hóa39.  

(5) Phụ nữ đóng góp tích cực trong thực hiện 19 tiêu chí NTM, hàng triệu phụ 

nữ đóng góp công sức, tiền của xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch 

phát triển nông thôn; tham gia hiến đất, góp công làm đường giao thông nông thôn, 

thủy lợi nội đồng, các công trình về giáo dục, y tế, văn hóa, là lực lượng chủ chốt tham 

gia công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường nông thôn, chủ động ứng phó với biến đổi khí 

hậu…  

(6) Là tổ chức chính trị - xã hội đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà 

nước, đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã xác định tham gia xây dựng 

NTM là trách nhiệm và nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong giai đoạn hiện nay. Hội đã 

vận động phụ nữ cả nước tích cực tham gia xây dựng NTM bằng nhiều hoạt động thiết 

thực. Đặc biệt, từ năm 2010, Hội đã triển khai sâu rộng cuộc vận động "Xây dựng gia 

đình 5 không, 3 sạch" với các nội dung vận động: 5 không gồm: không đói nghèo, không 

có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm 

chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, 

sạch ngõ. Ðây là cuộc vận động hướng vào từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ hội viên, phụ 

nữ nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình, qua đó góp phần trực tiếp 

thực hiện 11/19 tiêu chí NTM40. 

 Các cấp Hội thường xuyên đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên 

truyền, vận động, qua đó phụ nữ đã hiểu hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước; chủ động tham gia xây dựng NTM thông qua thực hiện cuộc vận động xây dựng 

gia đình 5 không, 3 sạch; tích cực thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, 

hiến đất xây dựng các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, trồng cây 

xanh, xử lý rác thải đúng quy định, quy hoạch vườn, nhà ở.... 

                                              
39 Số liệu tổng kết toàn quốc phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018. 

40 Tiêu chí số 2, 9, 10, 11, 12, 14,15, 16, 17, 18, 19.   
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   Ðể hỗ trợ các gia đình thực hiện tốt các tiêu chí 5 không, 3 sạch, Hội đã triển 

khai nhiều hoạt động, đề án, chương trình, được sự đồng thuận, nhất trí của lãnh đạo các 

địa phương, sự hưởng ứng của các tầng lớp phụ nữ và người dân trong cộng đồng, sự 

phối hợp tham gia của các ngành liên quan. Việc tham gia xây dựng NTM bằng cuộc 

vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đã được các cấp Hội triển khai sâu, 

rộng, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện. Hàng năm, 

các cơ sở Hội đã đăng ký và thực hiện hiệu quả 14 nghìn phần việc, hoạt động tham gia 

xây dựng NTM; giúp đỡ trên 400.000 hộ gia đình đạt tiêu chí 5 không 3 sạch, giúp gần 

100.000 hộ thoát nghèo. Hội duy trì vận động xây dựng xây dựng Mái ấm tình thương 

cho hội viên và phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều mô hình 

thực hành tiết kiệm theo gương Bác gắn với an sinh xã hội có hiệu quả lớn, có sức lan 

tỏa mạnh mẽ như: “Giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”, “Heo đất tiết kiệm”, “Từ phế thải 

đến thẻ bảo hiểm y tế”.... Các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền, cung cấp kiến thức 

về luật pháp chính sách, kiến thức nuôi dạy con tốt, phòng chống bạo lực gia đình...; xây 

dựng các mô hình thực hiện 5 không, 3 sạch, xây dựng NTM; tham gia giám sát, phản 

biện xã hội về các vấn đề có liên quan... Các tiêu chí 3 sạch được nhiều địa phương lựa 

chọn ưu tiên thực hiện gắn với tiêu chí 17 về môi trường với nhiều hoạt động/mô hình 

hiệu quả như con đường hoa, hàng rào xanh, đoạn đường phụ nữ tự quản, nhà sạch vườn 

đẹp, đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp, phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng 

túi nilon; hùn vốn xây nhà tiêu hợp vệ sinh, thay đổi hành vi về an toàn thực phẩm, bể 

thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật... 

Bên cạnh những kết quả đạt được và những đóng góp của phụ nữ trong xây 

dựng NTM, còn một số thách thức đặt ra cần quan tâm:  

 Yêu cầu ngày càng cao về tay nghề sản xuất, kỹ năng nghề nghiệp và giá trị sản 

phẩm nông nghiệp: đây chính là thách thức lớn đối với phụ nữ trong khi phần lớn lao 

động nữ nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp, tỷ lệ lao động nữ nông 

thôn qua đào tạo nghề thấp41, đặc biệt với những ngành nghề đòi hỏi tay nghề cao. Việc 

đào tạo nghề cho lao động nữ nông thôn đã được chú trọng, nhưng các loại hình đào tạo 

nghề dành cho phụ nữ thường là ngắn hạn và tập trung vào các kỹ năng “truyền thống” 

của phụ nữ, đồng thời đầu ra sau học nghề gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, với những 

định kiến giới và sự tự ti còn phổ biến ở nông thôn, phụ nữ cũng hạn chế hơn nam giới 

về cơ hội tiếp cận kỹ thuật, công nghệ sản xuất hiện đại - những yếu tố quan trọng của 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong CNH - HĐH nông nghiệp. Tình trạng phụ 

nữ di cư lao động sang các thành phố, đô thị tăng; trong khi tay nghề, kiến thức không 

đảm bảo nên phần lớn phụ nữ di cư tham gia thị trường lao động phi chính thức, điều 

kiện làm việc tạm bợ, thu nhập thấp, không được hưởng các chính sách an sinh xã hội, 

bảo hiểm 

 Sản xuất ở nông thôn nói chung và do phụ nữ thực hiện nói riêng còn manh mún, 

phụ nữ thiếu khả năng/cơ hội tiếp cận thông tin thị trường, khó xây dựng thương hiệu, 

hiệu quả sản xuất không cao do hạn chế trong liên kết theo chuỗi giá trị. Trong khi đó, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, hình 

thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn để có điều kiện ứng dụng kỹ thuật, 

                                              
41 Đến quý 2/2016, tỷ lệ phụ nữ nông thôn qua đào tạo đạt 11.1% - Báo cáo điều tra lao động việc làm 11/2016. 

TCTK 
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công nghệ tiên tiến cho những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, tính hàng hóa cao 

sẽ là yêu cầu tất yếu của quá trình xây dựng NTM. 

 Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân nông thôn nói chung, phụ nữ nói 

riêng còn có sự khác biệt so với thành thị, chất lượng dịch vụ y tế còn hạn chế; tỷ lệ 

người dân tham gia bảo hiểm y tế mới chỉ đạt 77%, đây cũng là thách thức với phụ nữ 

để đảm bảo điều kiện sức khỏe cho lao động và tái tạo sức lao động. 

Đời sống của người dân địa phương nói chung và hội viên, phụ nữ nói riêng còn 

nhiều khó khăn nên việc phát huy nội lực trong hội viên, phụ nữ, nhân dân tham gia xây 

dựng các hạng mục công trình xây dựng NTM còn hạn chế. Nhận thức của hội viên, phụ 

nữ chưa đồng đều, một bộ phận còn trông chờ sự hỗ trợ của nhà nước nên chưa phấn 

đấu vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, chưa tích cực tham gia các hoạt động xây 

dựng NTM ở địa phương. Một số phụ nữ và người dân chưa tích cực tham gia chuyển 

đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng và nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả.   

 Để phát huy tốt hơn vai trò của phụ nữ trong xây dựng NTM, Hội LHPN Việt 

Nam đã đưa ra các giải pháp đối với tổ chức Hội: 

- Tiếp tục chủ trì, hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia 

đình 5 không, 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 

2016 - 2020, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí 5 

không, 3 sạch và tiêu chí NTM, tập trung vào những vấn đề bức xúc hiện nay như: phòng 

chống bạo lực gia đình; vận động phụ nữ giúp nhau thoát nghèo, phát triển kinh tế làm 

giàu chính đáng, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, sản 

xuất sạch, tiêu dùng sạch, đảm bảo vệ sinh môi trường...  

- Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình 

hạnh phúc góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, nếp sống tiến bộ, duy trì 

các giá trị văn hoá gia đình Việt Nam; nâng cao kiến thức, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các 

dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, vận động phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế. 

- Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững: động viên 

phụ nữ tự lực vươn lên; khuyến khích tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp; vận động phụ nữ 

tích cực tham gia các mô hình kinh tế hợp tác theo chuỗi giá trị, đặc biệt chú trọng sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn; tạo chuyển biến về chất trong công tác dạy nghề theo 

định hướng chuyển đổi cơ cấu lao động, gắn với hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh 

doanh, giới thiệu việc làm, chú trọng phụ nữ khu vực chuyển đổi đất nông nghiệp, chịu 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, 

kiến thức kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất lao động 

đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

- Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện 

xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Tổ chức cho phụ nữ thực hiện 

quyền dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp ở cơ sở; tổ chức các hoạt động tăng tỷ lệ cán 

bộ nữ; kết nối, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nữ; chủ động rà soát chính sách, quy 

định hiện hành và nghiên cứu thực tiễn các vấn đề của phụ nữ, trẻ em gái, bình đẳng 

giới và gia đình, làm cơ sở đề xuất chính sách về lao động nữ, an sinh xã hội, cán bộ nữ, 

phát triển tài năng nữ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, chính sách cho một số 

đối tượng đặc thù. Đẩy mạnh hợp tác quốc quốc tế để tranh thủ kiến thức, kinh nghiệm, 

sự giúp đỡ về nguồn lực của các tổ chức quốc tế để hỗ trợ phụ nữ. 
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Đồng thời, Hội LHPN Việt Nam đề xuất một số giải pháp đối với các ngành, 

các cấp: 

Đảm bảo hơn nữa việc ban hành, thực thi các chính sách, kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn có nhạy cảm giới; góp phần tạo điều kiện 

cho tiến bộ và phát triển thực sự của phụ nữ nông thôn, giúp lao động nữ nông thôn đáp 

ứng được yêu cầu tay nghề cao, kỹ thuật mới, có khả năng áp dụng công nghệ hiện đại 

trong sản xuất; có khả năng phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị hàng hóa, có 

khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

- Tập trung đầu tư các nguồn lực vào khu vực nông thôn, có chính sách ưu đãi 

giúp cho các gia đình nông thôn (chú trọng sự tham gia của phụ nữ) có điều kiện khởi 

nghiệp, đẩy mạnh thực thi các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể/HTX, 

chương trình mỗi xã một sản phẩm, chính sách phát triển trang trại, ngành nghề sử dụng 

nguồn lực địa phương, như lao động, đất đai, mặt nước, rừng, khoáng sản…  

Có chiến lược, giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững đối với những vùng 

chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu; hỗ trợ nông dân phát triển sinh kế bổ sung, 

sinh kế thay thế để phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai/ biến đổi khí hậu; chú trọng 

đối tượng dễ bị tổn thương do thiệt hại của biến đổi khí hậu/ thiên tai như người già, phụ 

nữ, trẻ em.  

Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, 

về xây dựng NTM: chính sách thai sản cho phụ nữ nông thôn; chính sách về đất đai, 

thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện; chính sách thu hút nguồn nhân lực về 

công tác tại vùng nông thôn; chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển hệ thống dịch 

vụ xã hội ở nông thôn vừa tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ vừa san sẻ bớt gánh 

nặng công việc nội trợ gia đình....  

 Nâng cấp các điều kiện chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh ở vùng nông thôn, 

đặc biệt vùng sâu, vùng xa; giúp phụ nữ và người dân nông thôn được thụ hưởng tốt hơn 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe; cải tiến sản phẩm và các kênh cung cấp bảo hiểm y tế tự 

nguyện toàn dân, đảm bảo phù hợp hơn về khả năng tài chính và tiếp cận bảo hiểm y tế 

tự nguyện của người dân nông thôn. 

Phát huy hơn nữa vai trò của cấp làng, thôn/bản, đây là đơn vị gần gũi nhất với 

người dân, tạo động lực phát huy vai trò, nội lực của cộng đồng dân cư trong xây dựng 

NTM; vai trò tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc 

và các đoàn thể. Tăng cường vai trò của phụ nữ và lãnh đạo nữ trong tham gia bàn bạc, 

giải quyết các vấn đề ở các cấp, kể cả ở cấp cộng đồng. Quan tâm bồi dưỡng,  nâng cao 

trình độ, tạo điều kiện phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ nữ cấp xã. Bồi dưỡng đội 

ngũ cán bộ nữ trong tương lai có đủ năng lực, trình độ... nâng cao vị thế của phụ nữ 

trong hoạt động xã hội ở dịa phương. 
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VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TRONG GIÁM SÁT XÂY DỰNG NÔNG 

THÔN MỚI; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN LÀ YÊU CẦU, THƯỚC 

ĐO VÀ ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC KHI XÉT CÔNG NHẬN CỘNG ĐỒNG 

DÂN CƯ, ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI 

Nguyễn Hồng Thương42 

 

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đang được cả hệ 

thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương triển khai thực hiện. Trong những 

năm qua, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng về phát triển Nông nghiệp, nông thôn 

và nâng cao đời sống nông dân, Nhà nước đã có nhiều chính sách cụ thể triển khai sâu 

rộng trong cả nước. Một trong những chính sách phù hợp, sát với thực tiễn và ngày càng 

làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống mọi mặt cho nông dân, đó là Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.  

Xác định được tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong 

những năm qua, với trách nhiệm đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam luôn tuyên truyền cho nhân dân hiểu về chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó vận động nhân dân tham gia hưởng ứng, đóng 

góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hội nghị lần thứ ba, 

khóa VII của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã bàn và đề ra nhiệm vụ MTTQ 

Việt Nam các cấp thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó xác định giải 

pháp để Mặt trận tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới thông qua các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, trực tiếp là 

cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc 

vận động "Ngày vì người nghèo" (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”) và thực hiện trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng 

tiêu chí nông thôn mới, giám sát thực hiện các chính sách trong xây dựng nông thôn 

mới, giám sát việc đánh giá, xét, công nhận hoàn thành tiêu chí nông thôn mới theo tinh 

thần Quyết định 217, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám 

sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt nam và các tổ chức chính trị- xã hội.   

Trên cơ sở định hướng của Mặt trận Trung ương, những năm qua MTTQ Việt 

Nam các cấp đã tập trung tổ chức giám sát và phản biện về nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới. Mặt trận các cấp đã hướng dẫn nhân dân tham gia giám sát, phát huy vai trò 

của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc giám sát các 

nội dung, dự án đầu tư xây dựng nông nghiệp, nông thôn; khi có Quy chế Giám sát phản 

biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội công tác giám sát 

được thực hiện hiệu quả hơn. Hàng năm MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì, phối hợp 

với các tổ chức thành viên xác định nội dung và xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát các 

chính sách, dự án trong chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thông qua hoạt 

động giám sát của Mặt trận đã giúp cho Chính phủ, chính quyền và ngành chức năng 

các cấp điều chỉnh các nội dung và chính sách trong xây dựng nông thôn, hỗ trợ nông 

dân phù hợp hơn và  được nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Các hoạt động giám sát trong nông nghiệp, nông thôn nổi bật như: Giám sát việc 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo 

                                              
42 Ban Phong trào, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
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hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giám sát bảo vệ môi trường; xây dựng cơ sở hạ tầng; giám 

sát nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới nhất là nguồn lực do nhân dân đóng góp 

và nhà nước đầu tư; giám sát về việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý kinh 

doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; việc thực hiện chính sách hỗ trợ giá, giống, vốn, 

vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp; giám sát xây dựng các công trình dân sinh; bồi 

thường, đền bù giải phóng mặt bằng; chính sách hỗ trợ, ưu đãi nông dân phát triển sản 

xuất, hỗ trợ nông dân nghèo; xây dựng và quản lý quỹ hỗ trợ nông dân. MTTQ Việt 

Nam các cấp thường xuyên nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp Hội 

đồng nhân dân các cấp, chủ động đăng ký với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các 

ngành chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. 

Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân 

dân trong việc tham gia giám sát trong xây dựng nông thôn mới như thực hiện các công 

trình phúc lợi, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; cơ chế hỗ trợ và huy 

động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, dồn điền đổi thửa... Ngoài ra, MTTQ 

Việt Nam các cấp tích cực tuyên truyền cho cán bộ, bà con nông dân nâng cao ý thức 

trách nhiệm tham gia giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện những sai phạm, bất cập 

với cấp có thẩm quyền và các cơ quan chức năng về những vấn đề liên quan đến nông 

nghiệp, nông thôn. Cùng với việc tổ chức các hoạt động giám sát, MTTQ Việt Nam các 

cấp đã tích cực tham gia phản biện đóng góp ý kiến đề xuất vào dự thảo các văn bản của 

Trung ương, các cấp ủy, chính quyền các cơ quan, ban, ngành về các chủ trương, cơ chế 

chính sách liên quan đến nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tổng hợp ý kiến của nhân 

dân và kiến nghị với cơ quan chức năng những vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn 

mới. Giai đoạn 2010 - 6/2019, MTTQ các cấp đã tổ chức được 11.264 cuộc giám sát về 

nông nghiệp và cơ chế, chính sách cho người dân ở nông thôn trong thực hiện nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới. 

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố 

địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên lấy 

ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 78/HD-

MTTW-BTT, ngày 24/4/2017 về nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng 

của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, cấp xã; tổ chức và 

hướng dẫn lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân.  

Kết quả cụ thể: 

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ động báo cáo cấp 

ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện đầy đủ các bước lấy ý kiến về sự hài 

lòng của người dân. Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, tính từ tháng 6/2017 - 12/2018 

(sau khi ban hành Hướng dẫn số 78/HD-MTTW-BTT về nội dung, cách thức, quy trình 

lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới), MTTQ 

Việt Nam các cấp đã tổ chức lấy ý kiến được trên 822 ngàn lượt ý kiến của người dân 

về công nhận cấp huyện và xã đạt chuẩn nông thôn mới với 10 huyện, 412 xã (trong đó 

có 9 huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới; 406 xã đảm 

bảo tỷ lệ hài lòng của người dân đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới). Việc 

lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua 

phiếu đánh giá được thực hiện khách quan, đúng quy trình, đảm bảo thời gian, cơ bản 
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đã phản ánh trung thực nhận xét, đánh giá của người dân về kết quả xây dựng nông thôn 

mới của địa phương. 

Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng 

nông thôn mới là một trong những kênh thông tin quan trọng để giúp cho cấp ủy, chính 

quyền và các ngành chức năng đánh giá, kiểm chứng đối với kết quả xây dựng nông 

thôn mới ở từng địa phương, cơ sở. Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của 

người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cơ bản bước đầu đã thể hiện được ý 

chí, nguyện vọng và sự tham gia, giám sát của người dân trong xây dựng nông thôn mới. 

MTTQ Việt Nam các cấp đã thực hiện tốt vai trò phối hợp, phân công trách nhiệm, theo 

dõi và tổng hợp kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân; các ý kiến chưa hài lòng 

của Nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới được Mặt trận Tổ quốc các cấp tổng 

hợp và phản ánh kịp thời. Một số nơi có tỉ lệ hài lòng của người dân thấp, Mặt trận các 

cấp đã có văn bản đề nghị dừng công nhận kết quả xây dựng nông thôn mới của địa 

phương, đồng thời đề xuất các nội dung cần được tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng 

nội dung của tiêu chí đáp ứng nhu cầu của người dân. Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá 

sự hài lòng của người dân đối kết quả xây dựng nông thôn mới cơ bản bước đầu đã phát 

huy vai trò chủ thể của người dân, nhất là việc giám sát của người dân trong xây dựng 

nông thôn mới; thông qua việc lấy ý kiến Nhân dân được trao đổi, thảo luận, góp ý về 

những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế đối với kết quả xây dựng nông thôn 

mới của địa phương và đưa ra kiến nghị, đề xuất cụ thể... 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số hạn chế như: Công tác thông tin tuyên 

truyền đến người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương còn hạn 

chế. Việc tiếp cận thông tin để trả lời phiếu lấy ý kiến còn gặp khó khăn do trình độ của 

người dân không đồng đều. Một số tiêu chí tỷ lệ hài lòng của người dân thấp, Mặt trận 

Tổ quốc các cấp có văn bản đề nghị cơ quan chức năng liên quan có thẩm quyền có văn 

bản trả lời và đưa ra hướng khắc phục nhưng việc triển khai thực hiện còn chậm. Một 

số nơi, cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm đến việc lấy ý kiến sự hài lòng của 

người dân, do vậy việc lấy ý kiến của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới cá 

biệt một số nơi còn có biểu hiện hình thức, chưa đảm bảo thực chất. Nhiều địa phương 

cho rằng tỷ lệ lấy ý kiến của người dân còn thấp (cấp huyện trên 20% - 30%, xã trên 

60%) do vậy chưa phản ánh được ý kiến của đa số người dân về kết quả xây dựng nông 

thôn mới. Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả 

xây dựng nông thôn mới ở nhiều nơi chưa đảm bảo tính độc lập, còn hình thức, một số 

nơi việc đánh giá còn phụ thuộc vào công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương 

nhất là ở cấp xã, vì vậy chưa thật sự đảm bảo tính khách quan trong tổ chức triển khai 

thực hiện. Kinh phí để triển khai thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng 

của người dân còn hạn chế, khó khăn cho việc tổ chức thực hiện… 

 Từ những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức 

thực hiện việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng 

nông thôn mới (theo Hướng dẫn số 78/HD-MTTW-BTT, ngày 27/4/2017 của Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nội dung, cách thức, quy trình lấy 

ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới). Để khắc 

phục tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức lấy ý kiến của người dân về kết quả xây 

dựng nông thôn mới với mục đích để đảm bảo tính khách quan, thực chất trong quá trình 

tổ chức thực hiện và phù hợp với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới hiện nay, ngày 

25/01/2019, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban 

hành Hướng dẫn số 122/HD-MTTW-BTT về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người 
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dân về kết quả xây dựng nông thôn mới (thay thế Hướng dẫn 78/HD-MTTW-BTT, 

ngày 24/4/2017 về nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người 

dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới), trong đó sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

cơ bản: 

- Nâng cao tỷ lệ lấy ý kiến của người dân: Từ 60% lên 70% đối với xã; từ 20- 

30% lên 60% đối với huyện, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh (bao gồm cả hộ gia đình 

thuộc phường, thị trấn); bổ sung lấy ý kiến đối với xã đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới 

kiểu mẫu đạt ít nhất 60% số hộ gia đình của các thôn, xóm trong xã. 

- Công khai kết quả lấy phiếu: Tăng thời gian niêm yết và công khai trên các 

phương tiện thông tin từ 7 ngày lên 10 ngày tính từ thời điểm có báo cáo kết quả tổng 

hợp của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam về kết quả lấy ý kiến người dân về xây dựng 

nông thôn mới. 

- Lưu giữ phiếu và quản lý phiếu: Phiếu lấy ý kiến đề nghị xã đạt chuẩn nông 

thôn mới phải được niêm phong và lưu giữa tại MTTQ Việt Nam cấp huyện; phiếu lấy 

ý kiến cấp huyện phải được lưu giữ ở cấp tỉnh; các phiếu khi phát hành phải được đóng 

dấu treo và quản lý chặt chẽ lượng phiếu há ra và thu về. 

- Điều chỉnh một số tiêu chí cho phù hợp giúp cho người dân có nhận định và 

đánh giá chính xác về kết quả xây dựng nông thôn mới đối với địa phương. 

Phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội 

trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong thời 

gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận 

động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 

về xây dựng nông thôn mới  thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận 

động đang diễn ra ở địa bàn dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và công tác giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh hoạt 

động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội về xây 

dựng, nông thôn mới; tiếp tục vận động nguồn lực xã hội xây dựng nông thôn mới. Tổ 

chức lấy ý kiến đánh giá của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, đảm bảo 

tính khách quan, thực chất về kết quả xây dựng nông thôn mới, tạo được sự đồng thuận 

cao trong nhân dân về  nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Một số kiến nghị, đề xuất: 

Để đảm bảo cho hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, xin kiến nghị, đề xuất một số vấn đề sau: 

Thứ nhất: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, MTTQ 

Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tham gia thực hiện với 2 nhiệm vụ trọng 

tâm: (1) Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; (2) Giám 

sát thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (trong đó tập 

trung chủ yếu là giám sát nguồn lực xây dựng nông thôn mới và giám sát việc thực hiện 

chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới) thông qua 

hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị xã hội và Ban công tác Mặt 

trận ở khu dân cư. Vì vậy hàng năm khi phân bổ nguồn lực kinh phí cho hoạt động của 

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải đảm bảo 02 nội dung: Tuyên truyền, vận 

động và giám sát xây dựng nông thôn mới. 
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Thứ hai: Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám 

sát Đầu tư cộng đồng để đảm bảo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Vì thực tế hiện 

nay, việc giám sát xây dựng nông thôn mới ở cộng đồng dân cư được Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện thông qua hoạt động của Ban Thanh tra 

Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở cấp xã để thực hiện nhiệm vụ giám sát 

mang tính đại diện nhân dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Thứ ba: Bố trí nguồn lực và cơ chế cho việc tổ chức lấy kiến về sự hài lòng của 

người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nói riêng. Thực tế hiện nay, ở một 

số địa phương còn gặp khó khăn về kinh phí tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến của nhân 

dân về xây dựng nông thôn mới, mặc dù nội dung này đã được quy định rõ trong Quyết 

định 2540/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, tuy nhiên chưa được quy định cụ thể trong 

các Thông tư hướng dẫn sử dụng kinh phí về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 

xây dựng nông thôn mới hoặc các văn bản hướng dẫn để các địa phương áp dụng trong 

quá trình triển khai thực hiện. Vì vậy đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần có sự chỉ đạo 

rà soát, hướng dẫn và phân bổ nguồn kinh phí này cho hoạt động này đảm bảo tính thống 

nhất trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện./. 
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XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỪ THÔN, BẢN, ẤP Ở KHU VỰC KHÓ 

KHĂN NHẰM THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 

Nguyễn Ngọc Luân43  

 

1. TIẾP CẬN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỪ CỘNG ĐỒNG THÔN, 

BẢN LÀ GIẢI PHÁP PHÙ HỢP ĐỐI VỚI KHU VỰC KHÓ KHĂN 

Sau gần 10 năm triển khai, bên cạnh những thành tựu quan trọng của Chương 

trình MTQG xây dựng NTM, thì kết quả thực hiện phản ánh rõ sự chênh lệch giữa các 

vùng miền về tỷ lệ địa phương đạt chuẩn NTM cũng như số tiêu chí đạt chuẩn. Những 

khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi như Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ có tỷ 

lệ xã đạt chuẩn và số tiêu chí bình quân/xã rất cao; trong khi đó, những khu vực khó 

khăn như Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có kết quả tương đối thấp44. Ngay trong 

nội vùng và nội tỉnh, những xã thuộc khu vực miền núi, biên giới và vùng bãi ngang ven 

biển và hải đảo đều có những bước tiến chậm hơn so với các xã đồng bằng, ven đô, ven 

thị. Những bất lợi về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, trình độ dân trí, cơ sở hạ tầng… là 

những yếu tố chính cản trở các xã ở khu vực khó khăn hoàn thành các tiêu chí NTM.  

Thực tế cho thấy, đối với các xã khó khăn, việc phấn đấu đạt chuẩn NTM chỉ nên 

là động lực hướng tới trong dài hạn chứ không phải là áp lực cần đạt được trong thời 

gian một vài năm tới. Chính vì thế, hướng tiếp cận hiện nay đang được triển khai trong 

Chương trình MTQG xây dựng NTM đối với khu vực khó khăn là xây dựng NTM từ 

cộng đồng thôn, bản, ấp. Một số lý do chính là: 

- Thứ nhất, đối với cấp xã: phần lớn các xã khó khăn (đặc biệt ở khu vực biên 

giới, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số) có địa hình phức tạp và chia cắt. Khoảng 

cách kết nối giữa xã với trung tâm huyện và giữa các thôn, bản với trung tâm xã rất xa, 

nhiều nơi cách đến hàng chục km. Khoảng cách xa, địa bàn rộng, hệ thống giao thông 

chưa đảm bảo, vật liệu xây dựng tại chỗ thiếu, dẫn đến suất đầu tư cho một công trình 

hạ tầng ở những xã này rất lớn, thường cao gấp 2-3 lần so với khu vực đồng bằng. Theo 

kinh nghiệm và kết quả triển khai trong thời gian qua cho thấy, để đầu tư cho những xã 

này đạt chuẩn được những tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội thì phải cần một nguồn 

lực đầu tư rất lớn từ ngân sách nhà nước lên tới hàng trăm tỷ đồng/xã và điều này rất 

khó khả thi do nguồn ngân sách có hạn. Bên cạnh đó, những tiêu chí về thu nhập, hộ 

nghèo, tổ chức sản xuất, môi trường... cũng khó đạt được đối với những xã này. Nhìn 

chung, do nhiều yếu tố khó khăn, bất lợi, nên việc hoàn thành các tiêu chí NTM cấp xã 

ở khu vực khó khăn là không khả thi. Thay vào đó, vấn đề cần quan tâm hơn là tăng 

cường lồng ghép và tập trung nguồn lực vào những nội dung cải thiện trực tiếp về chất 

lượng cuộc sống cho người dân, tạo thu nhập và sinh kế ổn định, bền vững cho người 

dân. Điều này cần thực hiện ở phạm vi thôn, bản nhằm tăng cường nhận thức, thay đổi 

tư duy phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ bên ngoài, thúc đẩy tinh thần hợp tác, sự tham gia của 

cộng đồng dưới nhiều hình thức khác nhau và nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực 

cho cán bộ cơ sở trong công tác tổ chức thực hiện. 

                                              
43 Viện Chính sách và Phát triển nông nghiệp nông thôn 
44 Tính đến tháng 6/2019, tỷ lệ xã đạt chuẩn ở các khu vực ĐBSH, ĐNB, MNPB và Tây Nguyên lần lượt là: 

82,64%, 69,33%, 25,09% và 35,73%; số tiêu chí bình quân/xã ở 4 khu vực này lần lượt là 18,28 – 17,16 – 12,28 

– 13,72 (theo thống kê của VPĐP NTM Trung ương, 2019) 
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- Thứ hai, đối với cộng đồng thôn, bản: do các xã khó khăn thường có địa bàn 

rộng, dân cư phân tán, nên sự gắn kết và đồng thuận của cộng đồng dân cư thường nằm 

trong phạm vi thôn, bản bởi nhiều yếu tố tương đồng như: (i) có nhiều điểm chung về 

văn hóa, phong tục, tập quán, sử dụng chung tài nguyên, hạ tầng, có các hoạt động sản 

xuất giống nhau...; (ii) có mối quan hệ bền chặt qua nhiều thế hệ, có sự gắn bó mật thiết 

với nhau trong cùng một môi trường sinh sống; (iii) có tri thức bản địa, kinh nghiệm, 

hiểu biết về đặc điểm đất đai, khí hậu, thiên tai, mùa vụ, văn hóa, con người ở địa phương 

nơi họ chung sống. Do đó, phát huy tính chất cộng đồng theo từng thôn, bản ở khu vực 

khó khăn chính là phát huy những nét đặc trưng bản địa, những giá trị văn hóa truyền 

thống, sức mạnh cộng đồng, đó cũng chính là giá trị của NTM ở những địa bàn đặc thù 

mà không thể đo đếm bằng tiêu chí NTM ở cấp xã. Những kết quả đạt được trong từng 

thôn, bản sẽ từng bước góp phần giúp cấp xã đạt được kết quả tốt hơn trong thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng NTM. 

Trước thực tế đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 phê duyệt Đề án hỗ trợ 

thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi 

ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-

2020 (gọi tắt là Đề án 1385). Như vậy, song song với các nội dung, tiêu chí NTM ở cấp 

xã, cấp huyện, Chương trình MTQG xây dựng NTM đã có riêng một Đề án xây dựng 

NTM ở cấp thôn (gọi chung cho các đơn vị thôn, bản, ấp, xóm, buôn… tùy theo cách 

gọi của từng địa phương). Đây là giải pháp kịp thời và phù hợp để định hướng cho các 

tỉnh có nhiều xã khó khăn tập trung cho các hoạt động xây dựng NTM từ cộng đồng 

thôn, đi vào thực chất hơn thay cho việc chạy theo tiêu chí NTM. 

2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở PHẠM 

VI THÔN, BẢN THEO ĐỀ ÁN 1385 

Mục tiêu của Đề án 1385 nhằm trực tiếp cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc 

sống vật chất, tinh thần cho người dân tại các thôn, bản, ấp của các xã khó khăn. Thôn, 

bản tham gia Đề án phải có kế hoạch hàng năm, kết hợp các nguồn lực hỗ trợ với phát 

huy các giá trị nội lực cộng đồng (văn hóa, du lịch, đặc sản bản địa…), nhằm thực hiện 

tiêu chí NTM cấp thôn, bản (do địa phương ban hành).  

Điểm nổi bật của xây dựng NTM ở phạm vi thôn, bản là yếu tố cộng đồng. Công 

tác tổ chức cộng đồng trong xây dựng NTM là một nội dung được nhấn mạnh trong Đề 

án 1385 với 3 tiêu chí mà thôn NTM phải đáp ứng yêu cầu:  

- Có Ban phát triển thôn hoạt động theo quy chế do cộng đồng bầu và được Ủy 

ban nhân dân xã công nhận; 

- Có quy ước, hương ước thôn, được đại đa số (khoảng 95%) người dân thông 

qua và cam kết thực hiện; 

- Có kế hoạch thực hiện từng tiêu chí hàng năm và cả giai đoạn, được Ủy 

ban nhân dân xã xác nhận, được lập theo phương pháp có sự tham gia của cộng 

đồng. Bản kế hoạch đánh giá đầy đủ hiện trạng thôn, các nguồn nội lực của thôn, 

kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020 và lộ trình từng năm, dự toán kinh 

phí thực hiện trong đó có sự tham gia đóng góp của cộng đồng. 

Bên cạnh đó, các địa phương cũng được trao quyền xây dựng các tiêu chí cụ thể 

đối với các thôn xây dựng NTM, trên cơ sở phù hợp với đặc thù địa phương và theo các 

định hướng của Đề án 1385 với 5 nhóm tiêu chí thực hiện: 
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- Mô hình sản xuất: Có mô hình sản xuất, kinh doanh tập trung, hiệu quả, 

gắn với liên kết vùng nguyên liệu của thôn theo định hướng của Chương trình Mỗi 

xã một sản phẩm hoặc mô hình phát triển du lịch cộng đồng; 

- Kinh tế hộ: Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1,6 đến 1,8 lần so với năm 

2015; tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề có việc làm đạt so với tiêu chí 

NTM cấp xã: Tùy điều kiện thực tế tại các xã thuộc phạm vi Đề án, các tỉnh xây dựng 

định mức phù hợp với khả năng phấn đấu thực hiện về các chỉ tiêu này; 

- Môi trường và cảnh quan nông thôn: Cải tạo cảnh quan sạch - xanh - đẹp, đảm 

bảo vệ sinh môi trường các nơi công cộng; 

- Văn hóa, an ninh trật tự: Có các tiêu chí đánh giá mức độ và hiệu quả của các 

hoạt động gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thông của cộng đồng; giữ vững an 

ninh, trật tự, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; 

- Một số cơ sở hạ tầng thiết yếu (giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn 

hóa, công trình thu gom rác thải, có công trình cấp nước sạch ...) đạt chuẩn theo quy 

định. 

Với đặc thù của những khu vực khó khăn, để phát huy sự tham gia của cộng đồng 

cần thiết phải có những xúc tác từ hỗ trợ của nhà nước. Do đó, Đề án 1385 đã nêu rõ 

những nội dung có sự hỗ trợ trực tiếp từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng 

NTM và những nội dung lồng ghép từ các chương trình, dự án khác. Cụ thể, các nội 

dung hỗ trợ gồm: 

- Các nội dung hỗ trợ trực tiếp: 

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất: Hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất tập trung liên kết 

gắn với vùng nguyên liệu phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương và tổ chức nhân 

rộng những mô hình này trên cơ sở phát triển các sản phẩm đặc trưng, là lợi thế của địa 

phương theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; phát triển mô hình làng du lịch văn 

hóa hóa cộng đồng. Một trong những giải pháp thực hiện là ưu tiên hỗ trợ các hộ có điều 

kiện, có năng lực phát triển sản xuất (về lãi suất vay vốn, mua vật tư, hỗ trợ thăm quan, 

tập huấn, đào tạo nghề...) để phát triển sản phẩm đặc trưng, có lợi thế của địa phương, 

làm cơ sở để nhân rộng. Đây là cách tiếp cận khác với các chương trình hỗ trợ khác 

trong đó thường tập trung cho các đối tượng khó khăn. 

+ Hỗ trợ xây dựng công trình thiết yếu nhằm nâng cao đời sống sinh hoạt của 

người dân ở các thôn, bản, bao gồm nước sinh hoạt, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất. 

- Các nội dung lồng ghép: 

+ Nâng cao năng lực cộng đồng: Tập huấn các kỹ năng phát triển cộng đồng cho 

Ban phát triển thôn, người có uy tín trong cộng đồng; đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn gắn mới mô hình, yêu cầu cụ thể và phù hợp với nhu cầu của thị trường; 

+ Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thôn: Xây mới và nâng cấp một số công trình 

cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa và nhu cầu sinh 

hoạt của người dân trong thôn (điện, đường trục thôn, bản, ấp; đường ngõ xóm; công 

trình về môi trường, cơ sở vật chất văn hóa thôn…). 

Nhìn chung, Đề án 1385 được ban hành vào giai đoạn cuối của Chương trình 

MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Trong điều kiện nguồn lực đầu tư hỗ trợ 

còn hạn chế, năng lực đội ngũ cán bộ thôn, bản ở các xã, thôn khó khăn còn chưa đáp 
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ứng được yêu cầu, nên quan điểm triển khai đề án là mang tính thí điểm để rút kinh 

nghiệm, đưa ra các đề xuất về cơ chế, chính sách và giải pháp về xây dựng NTM cấp 

thôn cho các khu vực khó khăn trong giai đoạn sau năm 2020. 

3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI PHÁT HUY SỰ THAM GIA CỦA 

NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở CẤP THÔN 

Xây dựng NTM ở cấp thôn tại những khu vực khó khăn là cách tiếp cận phù hợp 

để các hoạt động xây dựng NTM thiết thực và hiệu quả hơn. Báo cáo của các tỉnh như 

Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An… tại Hội nghị triển khai Đề án 

xây dựng NTM tại thôn, làng, bản, ấp thuộc các xã vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 

2018- 2020 (tổ chức ngày 13/11/2018 tại Gia Lai) đều cho thấy, đối với các xã khó khăn 

trên địa bàn tỉnh, việc chuyển sang thực hiện tiêu chí NTM ở cấp thôn đã phát huy được 

hiệu quả cả về công tác triển khai cũng như kết quả đạt được. Trước khi Đề án 1385 

được ban hành, nhiều địa phương đã chủ động chọn cấp thôn làm đơn vị triển khai song 

song với những hoạt động xây dựng NTM ở cấp xã. Cùng với nhiều bài học kinh nghiệm 

hay đã được chia sẻ, thực tế cho thấy cách làm của các địa phương cần được thống nhất 

theo những nội dung của Đề án 1385, trong đó cần đặc biệt chú trọng tới phát huy vai 

trò chủ thể và sự tham gia của cộng đồng. Một số vấn đề được đặt ra là: 

3.1. Thúc đẩy sự tham gia của người dân thông qua phát huy vai trò của 

Ban phát triển thôn 

Tiêu chí đầu tiên của thôn NTM là phải có Ban phát triển thôn (BPT). BPT thôn 

là lực lượng đặc biệt quan trọng, gồm những người có uy tín, trách nhiệm, có năng lực 

tổ chức triển khai, do cộng đồng thôn trực tiếp bầu và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có 

quyết định công nhận (gồm đại diện lãnh đạo thôn, đại diện các đoàn thể chính trị - xã 

hội ở thôn và một số người có năng lực chuyên môn khác liên quan đến xây dựng NTM). 

BPT thôn vừa có vai trò tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân tham gia các hoạt 

động xây dựng NTM, vừa trực tiếp lãnh đạo cộng đồng tổ chức thực hiện các hoạt động 

xây dựng NTM ở thôn và đại diện cho cộng đồng dân cư tham gia ý kiến với cơ quan 

cấp trên, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng.  

Những kết quả tích cực của Chương trình MTQG xây dựng NTM sau chín năm 

triển khai (2010-2018) đã ghi nhận vai trò không nhỏ của BPT thôn. Ở đâu có đội ngũ 

BPT nhiệt tình, gương mẫu, có năng lực, có sự đồng thuận cao, có tinh thần hi sinh vì 

cộng đồng, ở đó khơi dậy được sức mạnh tập thể của cộng đồng, đạt kết quả tốt trong 

xây dựng NTM. Thực tế xây dựng NTM những năm vừa qua cho thấy BPT thôn là lực 

lượng không thể thiếu của cộng đồng thôn, bản. BPT thôn là cầu nối để phát huy vai trò 

làm chủ, quyền và tiếng nói của người dân, thực hiện dân chủ cơ sở, thúc đẩy các hoạt 

động phát triển cộng đồng, ổn định an ninh trật tự, chính trị - xã hội nông thôn... Đặc 

biệt, ở những khu vực khó khăn với trình độ dân trí còn hạn chế, BPT thôn là lực lượng 

nòng cốt của cộng đồng, là những người truyền tải thông tin, kiến thức, nâng cao nhận 

thức cho cộng đồng, tạo sự gắn kết trong cộng đồng, là những tấm gương tiêu biểu dẫn 

dắt cộng đồng dân cư thực hiện các hoạt động phát triển... 

Tuy nhiên, việc phát huy vai trò của BPT thôn trong những năm qua còn gặp 

nhiều khó khăn, vướng mắc. Một mặt, năng lực của BPT thôn, nhất là ở vùng sâu, vùng 

xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, còn chưa đáp ứng được những đòi hỏi đặt ra. Mặc 

khác, tính chất pháp lý và chức năng, nhiệm vụ của BPT thôn còn chưa được quy định 

cụ thể, thiếu kinh phí cho BPT hoạt động nên chưa tạo được động lực tham gia, phối 
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hợp thực hiện giữa các thành viên. Ở nhiều địa phương, BPT thôn đơn thuần là một tập 

hợp tạm thời của một số cán bộ thôn mỗi khi có công việc cần thiết phải thảo luận thông 

qua. Sự tương tác và phối hợp giữa các ban/ngành, tổ chức đoàn thể và giữa các cấp 

trong hoạt động của BPT thôn còn nhiều hạn chế, chưa đủ sức tạo ra đột phá trong huy 

động nguồn nhân lực, vật lực, tài chính trong triển khai các hoạt động. Nhìn chung, một 

khi năng lực, động lực và sự phối hợp trong hoạt động của BPT thôn còn thấp thì động 

năng cho phát triển cộng đồng sẽ yếu. Trong khi vai trò của BPT thôn đã được chứng 

minh, danh sách BPT thôn đã được công nhận, thì việc phát huy vai trò và vị thế của 

BPT là đòi hỏi cấp thiết. 

3.2. Lập kế hoạch thôn gắn với Chương trình OCOP và công tác giảm nhẹ 

rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 

Tiêu chí thứ hai của thôn NTM đòi hỏi các thôn, bản phải lập được kế hoạch xây 

dựng NTM có sự tham gia của cộng đồng. Bản kế hoạch vừa đánh giá được hiện trạng 

thôn, vừa đánh giá được các nguồn lực sẵn có (nội lực cộng đồng). Trong phần kế hoạch 

thực hiện, phải có kế hoạch xây dựng được mô hình sản xuất hiệu quả, gắn với Chương 

trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và thực hiện các tiêu chí khác về văn hóa, môi 

trường, cảnh quan, an ninh trật tự, cơ sở hạ tầng…  

Có thể thấy đây là một yêu cầu cần thiết nhưng cũng là một thách thức lớn đối 

với cán bộ thôn, bản, nhất là đối với thôn, bản ở các xã đặc biệt khó khăn. Như đã phân 

tích ở phần trên, vấn đề đặt ra đầu tiên là nâng cao năng lực cho BPT thôn để lập kế 

hoạch và tổ chức thực hiện các kế hoạch phát triển cộng đồng. Cùng với đó, liên quan 

đến nội dung của kế hoạch thôn, cần quan tâm gắn với 2 vấn đề: 

Thứ nhất, gắn với thực hiện Chương trình OCOP: Chương trình OCOP ra đời 

nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, khơi dậy tiềm năng nông đặc sản của 

mọi vùng miền, tạo cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân. Việc triển khai OCOP đòi 

hỏi chính cộng đồng địa phương phải liên kết, hợp tác sản xuất, tạo ra những sản phẩm 

hàng hóa đặc sản bản địa có giá trị. Ở các khu vực vùng núi, biên giới, bãi ngang, tuy 

người dân gặp nhiều khó khăn về phát triển sản xuất nhưng đây lại là những khu vực có 

nhiều tiềm năng về đặc sản bản địa. Nhờ có điều kiện tự nhiên phong phú, có nhiều bản 

sắc văn hóa truyền thống đa dạng, cộng đồng dân cư nông thôn cần phát huy lợi thế này 

để gắn các hoạt động phát triển thôn với thực hiện Chương trình OCOP.  

Thứ hai, gắn với hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng: Những 

khu vực khó khăn cũng đồng thời là những địa bàn thường xuyên chịu tác động nhiều 

nhất của rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Cộng đồng dân cư ở đây là đối tượng chịu 

tổn thương nhiều nhất về người và của, về sinh kế, về nguy cơ tái nghèo mỗi khi có thiên 

tai xảy ra. Chính vì thế, việc lập và triển khai kế hoạch NTM ở từng thôn, bản cần thiết 

phải tính tới các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng.  

Để giúp BPT thôn xây dựng được kế hoạch khả thi, cần thiết phải có tài liệu 

hướng dẫn lập kế hoạch. Hiện nay, chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng 

NTM thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 đã có hai chuyên 

đề hướng dẫn lập kế hoạch xây dựng NTM là: (1) Chuyên đề 11: Phân tích, đánh giá 

hiện trạng và lập kế hoạch xây dựng NTM cấp xã có sự tham gia của người dân; (2) 

Chuyên đề 17: Kỹ năng lập và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển thôn theo phương 

pháp dựa vào nội lực cộng đồng. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016-2020 cũng đã phát hành tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch cấp thôn hàng năm. 
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Tuy nhiên, các tài liệu này chủ yếu tập trung vào quy trình và kỹ năng lập kế 

hoạch, chưa nhấn mạnh các công việc liên quan đến OCOP và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 

Một số địa phương và chương trình, dự án đã xây dựng tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch 

phát triển KTXH, có gắn với hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến 

đổi khí hậu, song chưa được hệ thống hóa trong phạm vi Chương trình MTQG xây dựng 

NTM. Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã phát hành tài liệu hướng dẫn đánh giá rủi ro 

thiên tai dựa vào cộng đồng nhưng áp dụng cho cấp xã và chủ yếu tập trung vào công 

tác phòng chống thiên tai. Nói chung, hiện nay đang có rất nhiều tài liệu khác nhau 

hướng dẫn lập kế hoạch liên quan đến xây dựng NTM, giảm nghèo, phòng chống thiên 

tai, dành cho cả cấp xã và cấp thôn. Các tài liệu này cần được đồng bộ hóa để xây dựng 

một tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch ở cấp thôn, phù hợp với năng lực lập kế hoạch của 

cán bộ thôn, có tính khả thi trong tổ chức thực hiện và góp phần thực hiện Đề án NTM 

cấp thôn, bản. 

3.3. Xây dựng tiêu chí thôn nông thôn mới tạo động lực phát huy sự tham 

gia của cộng đồng 

Trước và sau khi Đề án 1385 được ban hành, nhiều địa phương đã xây dựng Bộ 

tiêu chí thôn NTM để tổ chức thực hiện. Nhìn chung, các bộ tiêu chí thường bám sát các 

chỉ tiêu NTM ở cấp xã, vừa phục vụ công tác theo dõi thống kê từ cơ sở, vừa bao quát 

mọi lĩnh vực cần được quan tâm. Các địa phương cũng quy định mức khen thưởng cho 

các thôn để tạo động lực phấn đấu. Tuy vậy, cách xây dựng tiêu chí cấp thôn dựa trên 

bộ tiêu chí cấp xã chưa thể hiện được những yếu tố khác biệt của NTM ở phạm vi cộng 

đồng thôn, bản. Vì vậy, trong giai đoạn tới cần nghiên cứu bổ sung một số nội dung/tiêu 

chí sau: 

- Trong nhóm tiêu chí “Tổ chức cộng đồng”, ngoài các tiêu chí về BPT thôn, 

hương ước, kế hoạch thôn, cần có tiêu chí khuyến khích xây dựng quỹ phát triển cộng 

đồng ở cấp thôn. Thực tế đã có nhiều địa phương xây dựng được quỹ phát triển cộng 

đồng (điển hình như Hà Giang), hoặc bản thân nhiều Tổ tự quản thuộc các thôn, xóm đã 

cùng nhau lập quỹ để hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động kinh tế - xã hội, hoặc có nhiều 

thôn có quy định chung của cộng đồng về việc đóng góp các quỹ phục vụ công tác 

khuyến học, hiếu hỉ, an ninh, thắp sáng đường làng… Việc hình thành quỹ phát triển 

cộng đồng là thực sự cần thiết, không chỉ nhằm phục vụ cho các hoạt động chung của 

cộng đồng mà còn tạo sự gắn bó, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng. 

- Lồng ghép giới với các tiêu chí NTM cấp thôn: vấn đề bình đẳng giới và chống 

phân biệt đối xử cần được tích hợp với việc thực hiện các nội dung, tiêu chí NTM cấp 

thôn. Trong phạm vi hộ gia đình nông thôn, một thực trạng còn tồn tại khá phổ biến là 

phụ nữ vẫn phải làm những công việc nội trợ là chủ yếu; vẫn còn tư tưởng trọng nam 

khinh nữ trong quá trình sinh con, nuôi con, chăm sóc con cái, kế hoạch hóa gia đình. 

Ngoài ra, phụ nữ còn gặp phải những vấn đề khác như bạo lực gia đình, nạn nhân của 

buôn bán người, bóc lột lao động, xâm hại tình dục… Những vấn đề về giới trong tiêu 

chí NTM cấp thôn là công cụ giúp nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng 

trong việc thực hiện bình đẳng giới của mỗi gia đình. 

- Tiêu chí hộ gia đình NTM: nhiều địa phương đã xây dựng tiêu chí NTM đến 

cấp hộ gia đình như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Đồng Nai, Sóc Trăng… 

Bên cạnh đó, hiện nay các địa phương cũng đang thực hiện nhiều tiêu chí ở cấp hộ gia 

đình như tiêu chí gia đình văn hóa, gia đình “5 không, 3 sạch”, gia đình hiếu học… 

Trong xây dựng NTM ở mỗi thôn, bản, cần có một bộ tiêu chí đồng bộ áp dụng đối với 
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hộ gia đình, phù hợp với đặc điểm văn hóa, vùng miền, để nâng cao nhận thức và tạo 

động lực phấn đấu cho mỗi hộ gia đình. 

3.4. Mở rộng phạm vi xây dựng NTM cấp thôn trên địa bàn cả nước  

Giai đoạn 2010-2020, Chương trình MTQG xây dựng NTM chọn cấp xã làm đơn 

vị triển khai theo 19 tiêu chí NTM. Trong quá trình thực hiện, sự tham gia của người 

dân chủ yếu trong các hoạt động ở phạm vi thôn, bản. Điều này làm cho vai trò chủ thể 

của người dân chưa thực sự được phát huy, nguồn lực phân bố còn dàn trải giữa các 

công trình cấp xã và cấp thôn, cộng đồng thôn, bản tiếp nhận và triển khai các hoạt động 

còn mang tính chất kế hoạch, chưa quyết định lựa chọn ưu tiên theo sự đồng thuận chung 

của cộng đồng. 

Kinh nghiệm triển khai mô hình NTM cấp thôn ở một số địa phương, không chỉ 

ở khu vực khó khăn miền núi mà cả ở các tỉnh đồng bằng, ven biển, cho thấy muốn khơi 

dậy nội lực cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, cần quan tâm xây dựng 

NTM từ cộng đồng thôn, bản. Theo báo cáo của các địa phương, đến hết tháng 02/2019, 

cả nước đã có 2.579 thôn, bản, ấp (khoảng 3,2%) được công nhận đạt chuẩn NTM, trong 

đó, có 709 thôn, bản NTM thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, 

vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Kết quả này chưa phản ánh hết những thôn, bản 

nằm trong điều kiện đạt chuẩn nhưng địa phương chưa có quy định về NTM cấp thôn. 

Tuy nhiên, nếu so với tỷ lệ hơn 36,8% số xã đạt chuẩn NTM ở cùng thời điểm, có thể 

thấy xây dựng NTM ở phạm vi thôn, bản chưa được quan tâm đầy đủ. Do đó, việc thiết 

kế Chương trình xây dựng NTM cho giai đoạn sau năm 2020 cần thiết phải tính đến giải 

pháp xây dựng NTM cấp thôn của gần 80.000 thôn trên cả nước. Vai trò chủ thể của 

người dân nông thôn sẽ được phát huy khi các nội dung xây dựng NTM gắn liền với 

mối quan tâm của họ tại địa bàn nông thôn nơi họ sinh sống./. 

  

 

 


