
 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU 

 

 

I BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 

VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1 

II THAM LUẬN CÁC BỘ, NGÀNH  

1 Nhận diện một số vấn đề từ thực tiễn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2010-2020 và định hướng xây dựng nông thôn mới sau năm 2020 ở vùng 

Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long 

Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học Công nghệ  

phục vụ xây dựng nông thôn mới 

27 

2 Tiêu chí đường giao thông trong xây dựng nông thôn mới vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long, thành công và thách thức trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu 

Bộ Giao thông vận tải 

53 

3 Tiêu chí về văn hóa và thiết chế văn hóa cơ sở trong xây dựng NTM vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long: Thành công và thách thức trong giai đoạn tới 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

59 

4 Phát triển du lịch ĐBSCL trong OCOP: Kết quả và định hướng trong giai 

đoạn sau năm 2020. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

63 

5 Đánh giá vai trò của việc hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của hệ 

thống trạm y tế xã đối với nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ 

khu vực nông thôn giai đoạn 2010-2020, định hướng và giải pháp 2021 – 

2025 

Bộ Y tế 

69 

6 Tiêu chí chợ nông thôn mới đối với vùng ĐBSCL: Tiềm năng phát triển từ 

kinh tế biên giới. 

Bộ Công Thương 

81 

7 Kết quả và giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả trong sản 

xuất, sinh hoạt thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

87 

8 Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long, đánh giá tác động và đề xuất các giải pháp  

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

95 



 

 

III THAM LUẬN CÁC ĐỊA PHƢƠNG  

1 Kinh nghiệm chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao gắn kết với liên kết theo chuỗi giá trị tại Thành phố Hồ Chí Minh 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh 

107 

2 Kinh nghiệm chỉ đạo và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội để đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới 

UBND tỉnh Đồng Nai 

113 

3 Thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập từ chương trình OCOP. 

UBND tỉnh Bến Tre 

117 

4 Kinh nghiệm phát triển Hợp tác xã để thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với 

tiêu thụ sản phẩm 

UBND tỉnh Đồng Tháp 

123 

5 Đánh giá 10 năm xây dựng NTM và những tồn tại, thách thức 

UBND tỉnh Hậu Giang 

127 

6 Đánh giá 10 năm xây dựng nông thôn mới và những tồn tại, thách thức 

trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Long An 

UBND tỉnh Long An 

131 

7 Đánh giá thành tựu 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang - những kinh nghiệm, 

cách làm hiệu quả  

UBND tỉnh Tiền Giang 

135 

8 Kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới và những tồn tại, thách thức trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng  

UBND tỉnh Sóc Trăng 

141 

9 Đánh giá 10 năm xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang và những tồn 

tại, thách thức 

UBND tỉnh Kiên Giang 

145 

10 Kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng ntm 

trên địa bàn Tp. Cần Thơ  

UBND thành phố Cần Thơ 

149 

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

mới năm 2019 so với chỉ tiêu kế hoạch giao đến năm 2020, định hướng kế 

hoạch đến năm 2025 

UBND tỉnh Bạc Liêu 

157 

12 Đánh giá 10 năm xây dựng nông thôn mới và những tồn tại, thách thức tại 

tỉnh An Giang 

UBND tỉnh An Giang 

173 

13 Kinh nghiệm từ mô hình xây dựng nông thôn mới vùng ven đô của thị xã 

Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

UBND thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

179 



 

 

14 Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở 

huyện Tiều Cần, tỉnh Trà Vinh. 

UBND huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 

181 

15 Một số kết quả bước đầu và giải pháp triển khai đề án xây dựng huyện 

Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất 

hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018 -2025 

UBND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

185 

IV THAM LUẬN CÁC CHUYÊN GIA, CƠ QUAN NGHIÊN CỨU, 

DOANH NGHIỆP 

 

1 Đổi mới tổ chức sản xuất và thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

trong xây dựng nông thôn mới ở vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam 

Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh 

191 

2 Xây dựng nông thôn mới khu vực ven đô ở vùng đông nam bộ gắn với quá 

trình công nghiệp hóa và đô thị hóa 

Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh 

231 

3 Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong xây dựng 

nông thôn mới ở vùng đồng bằng sông cửu long 

Hà Hữu Nga, Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ Phát triển 

267 

4 Các giá trị văn hóa đặc trưng vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Bùi Xuân Đính 

295 

5 Phát triển sản xuất, ứng dụng KHCN, liên kết, tiềm năng sản phẩm OCOP 

vùng ĐBSCL góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Tập đoàn Lộc trời 

315 

6 OCOP và thời cơ sải đôi cánh vàng bay vào thị trường hội nhập 

Hiệp hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao 

321 

  



 

 



1 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày          tháng 9 năm 2019 

 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, định hƣớng thực hiện 

giai đoạn sau năm 2020  

 

Phần thứ nhất 

ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI  

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

Vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là hai vùng có vị trí, vai trò 

đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Hai vùng có tổng diện 

tích đất tự nhiên chiếm 19,3% và dân số chiếm 37,2% của cả nước; có 1.731 xã (chiếm 

19,4% tổng số xã cả nước); với địa hình tương đối bằng phẳng, vị trí thuận lợi, ít chịu 

ảnh hưởng của bão, có các điều kiện và lợi thế để phát triển công nghiệp, dịch vụ, 

nông nghiệp đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước, cụ thể: 

1. Vùng Đông Nam Bộ (ĐNB) gồm 6 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

(bao gồm: thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình 

Phước, Tây Ninh), với tổng số diện tích tự nhiên là 23.564 km
2
 (chiếm 7,3% diện tích 

cả nước), dân số toàn vùng là hơn 17 triệu người (chiếm 18,2% dân số cả nước); là 

vùng đầu tàu kinh tế năng động, đóng góp hơn 40% thu ngân sách và 45% GDP của cả 

nước, có nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ cán bộ và lực lượng doanh nghiệp có 

trình độ và kinh nghiệm quản lý, là thị trường tiêu thụ lớn và là cửa ngõ giao lưu với 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các nước trong khu vực và thế giới. ĐNB có nhiều 

đóng góp trong tăng trưởng kinh tế, tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tầu kinh tế, trung 

tâm công nghiệp, dịch vụ trọng điểm và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

chung cả nước. 

2. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gồm 13 tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương (có 1 thành phố trực thuộc trung ương là thành phố Cần Thơ và 

12 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc 

Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau), với tổng diện tích 

39,400 km
2
 và dân số 17,5 triệu người, chiếm 12% diện tích tự nhiên và 19% dân số cả 

nước; với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, thuận lợi cho phát triển nông 

nghiệp, thủy hải sản, công nghiệp thực phẩm, du lịch nông thôn, là vùng trọng điểm về 

sản xuất nông nghiệp và giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Với 1,5 triệu ha đất 

trồng lúa, vùng ĐBSCL luôn giữ vai trò then chốt trong đảm bảo an ninh lương thực 

quốc gia, đóng góp 50% sản lượng lương thực, gần 70% kim ngạch xuất khẩu thuỷ 

sản, 90% sản lượng gạo xuất khẩu của cả nước (khoảng 7-8 triệu tấn/năm, chiếm 1/5 

sản lượng gạo thương mại toàn cầu) và 65% sản lượng thủy sản xuất khẩu của cả 

DỰ THẢO  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_tr%E1%BB%B1c_thu%E1%BB%99c_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_th%C3%A0nh_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Long_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%BFn_Tre
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_Vinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%ADu_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3c_Tr%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3c_Tr%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%AAn_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1c_Li%C3%AAu
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0_Mau
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nước. Hơn nữa, đây còn là vùng có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng với đường 

biên giới đất liền với Campuchia. 

Sau hơn 9 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, cả hai vùng, nhất là ĐNB đã 

đạt được nhiều thành tựu toàn diện và vững chắc về xây dựng nông thôn mới; nhưng 

ĐNB vẫn chưa thực sự phát huy hết vai trò đầu tầu, trong khi vùng ĐBSCL có dấu 

hiệu chững lại so với mặt bằng chung của cả nước. 

 

Phần thứ hai 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MTQG 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH   

1. Vai trò chỉ đạo, điều hành của các địa phƣơng  

a) Giai đoạn 2010-2015:  

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới, cấp ủy các cấp đã chủ động ban hành nghị quyết, xây 

dựng chương trình hành động thực hiện Chương trình. Ban Chỉ đạo xây dựng nông 

thôn mới đã được thành lập ở cả ba cấp (tỉnh, huyện, xã); nhiều địa phương đã sớm 

thành lập Ban phát triển thôn, ấp. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 

số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ 

máy Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp, Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới cấp tỉnh, huyện bắt đầu được thành lập. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, đội ngũ 

tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp, nhất là cấp 

huyện, còn thiếu và yếu, chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, nên hiệu quả tham mưu chưa 

cao; nhiều ngành chức năng còn lúng túng trong việc hướng dẫn các xã thực hiện tiêu 

chí do ngành mình quản lý, nhất là cụ thể hóa tiêu chí đường giao thông, thủy lợi, nhà 

ở, nhà văn hóa cho phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng ĐBSCL. 

b) Giai đoạn 2016-2020:  

- Thực hiện Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình MTQG của 

Thủ tướng Chính phủvà Quyết định phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ
1
, các tỉnh/thành phố vùng 

ĐNB và ĐBSCL đã kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc 

gia ở các cấp (tỉnh, huyện, xã). Ngay trong năm 2017, 100% địa phương đã hoàn thành 

công tác kiện toàn, thành lập bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp tổ 

chức quản lý và triển khai Chương trình (kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới cấp tỉnh, thành lập Văn phòng nông thôn mới cấp huyện, Ban quản lý xã và các 

Ban phát triển thôn, ấp), bố trí cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới ở xã. 

Lãnh đạo của hầu hết các tỉnh, thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên 

đôn đốc các ngành chức năng và cơ sở (huyện, xã) thực hiện; tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát về kết quả của Chương trình, trong đó, nhiều tỉnh, Ban Chỉ đạo đã 

phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách từng tiêu chí và địa bàn chỉ 

đạo. Hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh, huyện hoạt động từng 

                                              
1
 Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ 
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bước hiệu quả hơn, nên đã phần nào khẳng định được vai trò trong công tác tham mưu, 

giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của 

Chương trình so với trước đây (giai đoạn 2010-2015). Vận dụng quy định của Trung 

ương, tỉnh Cà Mau đã chủ động thành lập Văn phòng Điều phối các chương trình mục 

tiêu quốc gia, hoạt động chuyên trách, trực thuộc UBND tỉnh, để thống nhất trong 

công tác chỉ đạo, triển khai, cũng như lồng ghép hiệu quả các nguồn lực thực hiện trên 

cùng địa bàn. 

- Bám sát các hướng dẫn và định hướng chỉ đạo của Trung ương, nhất là phân cấp 

quy định linh hoạt tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội, hầu hết các địa phương hai vùng đã tập 

trung chỉ đạo triển khai các nội dung trọng tâm, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao thu 

nhập, cải thiện điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân nông thôn (Phát triển sản 

xuất theo quy mô lớn gắn với liên kết theo chuỗi giá trị; Chương trình Mỗi xã một sản 

phẩm; nông nghiệp công nghệ cao; công nghệ sinh học; nông nghiệp thích ứng với 

biến đổi khí hậu; phát triển hợp tác xã có liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản; phát 

triển du lịch nông thôn; nước sạch, an ninh trật tự…). Lãnh đạo nhiều địa phương đã 

chú trọng hơn đến công tác xúc tiến đầu tư, cũng như vận động, thu hút các doanh 

nghiệp lớn, nhất là các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, doanh 

nghiệp thực hiện bao tiêu và chế biến nông sản…  

2. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người 

dân đã được quan tâm và xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm thay đổi, nâng cao 

nhận thức về chương trình, huy động sự tham gia của toàn xã hội, nhất là vai trò chủ 

thể của người dân trong chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhiều địa phương đã liên 

tục đổi mới phương pháp, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên Báo, Đài phát thanh 

truyền hình địa phương, lưu động, pa nô, áp phích, sổ tay tuyên truyền, lồng ghép vào 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cụ thể: thi sáng tác các bài dân ca Nam Bộ, đờn ca 

tài tử, cải lương với chủ đề nông thôn mới ở các tỉnh vùng ĐNB và ĐBSCL (Đồng 

Nai, Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre...), trong các hoạt 

động, lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số (Đồng Nai, Bình Phước, Sóc Trăng, Trà 

Vinh...). Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai 

đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động 100% các tỉnh, thành phố của hai 

vùng đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện và đến nay, đã thực sự trở thành một 

phong trào ý nghĩa, có tính nhân văn, đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa sâu rộng ở 

các địa phương, thu hút được người dân và cộng đồng ở nhiều nơi hăng hái tham gia 

xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã 

được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội từ tỉnh 

đến cơ sở (huyện, xã, ấp) tích cực thực hiện, qua đó, cũng xuất hiện nhiều mô hình 

hay, hiệu quả, nhiều gương điển hình tiêu biểu tham gia xây dựng nông thôn mới (hiến 

đất làm đường, trường học; xóa cầu khỉ; đóng góp ngày công lao động; tham gia giữ 

gìn môi trường, cải tạo cảnh quan; tham gia giữ gìn an ninh trật tự xã hội…).   

3. Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù của các địa phƣơng  

Căn cứ hệ thống cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình của Trung ương ban 

hành, các địa phương đã cụ thể hóa và chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn để 

triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, từ thực tiễn triển khai, 

một số tỉnh đã vận dụng sáng tạo và ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp 
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với điều kiện thực tế, phát huy được lợi thế của địa phương, nhằm đẩy nhanh tiến trình 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong đó: chính sách khuyến khích phát triển 

nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 

công nghệ sinh học của thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, chính sách hỗ trợ lãi 

suất tín dụng phục vụ phát triển sản xuất tại các xã của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chính 

sách xã hội hóa về giao thông, điện, nhà văn hóa – khu thể thao của tỉnh Đồng Nai, 

chính sách hỗ trợ vật tư từ ngân sách tỉnh, người dân đóng góp ngày công lao động 

trong xây dựng hạ tầng của tỉnh Đồng Tháp, chính sách hỗ trợ xi măng của tỉnh Bình 

Phước…  

Đến tháng 9/2019, cả 02 vùng có 16/19 tỉnh, thành phố ban hành tiêu chí xã nông 

thôn mới nâng cao (vùng ĐNB: 06/6 tỉnh, thành phố; vùng ĐBSCL: 10/13 tỉnh); có 

05/19 tỉnh, thành phố ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu (vùng ĐNB: 03/6 

tỉnh, thành phố; vùng ĐBSCL: 02/13 tỉnh); có 09 tỉnh thuộc Đề án 1385 của Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành tiêu chí thôn, ấp đạt chuẩn nông thôn mới; 03 tỉnh, thành phố 

trong vùng đã ban hành tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (ĐNB: 02, 

ĐBSCL: 01). 

Với vị trí là vùng trọng điểm kinh tế, có vai trò đặc biệt quan trọng về nhiều mặt 

đối với cả nước, trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, Đề án 

chuyên đề nhằm hỗ trợ vùng ĐBSCL, cụ thể: Nghị định số 120/NQ-CP ngày 

17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

thích ứng với biến đổi khí hậu; Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã 

kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020”. Trên cơ sở đó, 

nhiều địa phương đã nhanh chóng ban hành các cơ chế, chính sách và kế hoạch tổ 

chức triển khai để lồng ghép và gắn với xây dựng nông thôn mới.  

Vùng ĐNB, Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai được Ban Chỉ đạo Trung ương lựa 

chọn chỉ đạo điểm triển khai Đề án huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Phát 

triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững giai đoạn 2018- 2025”, làm cơ sở để 

đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành tiêu chí 

huyện nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn sau năm 2020.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CƠ BẢN CỦA CHƢƠNG 

TRÌNH (tính đến tháng 8/2019) 

1. Mức độ đạt chuẩn nông thôn mới  

a) Về số xã đạt chuẩn: Cả 02 vùng có 874/1.731 xã (50,49%) đã được công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới (tương đương với tỷ lệ bình quân chung của cả nước 50,8%), 

trong đó:    

- Vùng Đông Nam Bộ: Có 311/445 xã (69,89%) đã được công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới (tăng 35,8% so với cuối năm 2015, mức độ tăng cao hơn so với bình 

quân cả nước là 33,65%), cao hơn so với mức đạt chuẩn của cả nước (50,8%), đứng 

thứ hai sau vùng Đồng bằng sông Hồng; dự kiến đến hết năm 2020 có khả năng đạt tỷ 

lệ 80% (hoàn thành mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao
2
); có 03/6 tỉnh, thành 

                                              
2
 Tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 
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phố đã đạt và vượt mục tiêu phấn đấu đến 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao
3
 (tỉnh 

Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước). Tỉnh Đồng Nai là địa phương đầu tiên trong 

vùng và cả nước đã công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đến nay đã có 31 

xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao). 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 563/1.286 xã (43,78%) đã được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 30,88% so với cuối năm 2015, mức độ tăng thấp 

hơn so với bình quân cả nước là 33,65%), thấp hơn đáng kể so với mức đạt chuẩn của 

cả nước (50,8%); dự kiến đến hết năm 2020 có khả năng đạt 51% (hoàn thành mục 

tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao). Đến nay, đã có 04/13 tỉnh đã đạt vượt mục tiêu 

xã nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ giao (tỉnh Tiền Giang, An Giang, Kiên 

Giang, Bạc Liêu).  

b) Về bình quân tiêu chí/xã: 

- Vùng Đông Nam Bộ: Bình quân đạt 17,16 tiêu chí/xã (tăng 11,76 tiêu chí so với 

năm 2010 và tăng 1,46 tiêu chí so với năm 2015), cao hơn so với bình quân chung của 

cả nước (15,26 tiêu chí/xã).  

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Bình quân đạt 15,43 tiêu chí/xã (tăng 10,33 

tiêu chí so với năm 2010 và tăng 1,53 tiêu chí so với năm 2015), cao hơn so với bình 

quân chung của cả nước (15,26 tiêu chí/xã).  

c) Về cấp huyện: Cả 02 vùng có 30 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính 

phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, chiếm 33,7% 

của cả nước (89 đơn vị), trong đó: 

- Vùng Đông Nam Bộ: Có 18 đơn vị cấp huyện đã được công nhận đạt 

chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, chiếm 34% tổng số đơn vị cấp 

huyện của vùng, cao hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước (13,4%) 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 12 đơn vị cấp huyện đã được công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 9,4% tổng số đơn vị cấp huyện của vùng, thấp hơn so 

với bình quân chung của cả nước. 

Đến nay, Vùng Đông Nam Bộ đang dẫn đầu cả nước về số tỉnh (02) hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó, tỉnh Đồng Nai có 100% số xã được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 100% số đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ 

công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỉnh Bình Dương 

đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, hai vùng có 12 

đơn vị cấp huyện của 08 tỉnh (Bình Phước, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng, Đồng 

Tháp, An Giang, Trà Vinh) đang hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem 

xét công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 

2019. 

2. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới 

1.1. Tiêu chí Quy hoạch:  

- Vùng Đông Nam Bộ: Có 445 xã đã hoàn thành, đạt 100% (tăng 91,3% so với 

năm 2010 và tăng 0,7% so với năm 2015), cao hơn so với mức hoàn thành của cả nước 

(99,7%). 

                                              
3
 Tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. 
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- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 1.284 xã đã hoàn thành, đạt 99,8% (tăng 

70,1% so với năm 2010 và tăng 2,5% so với năm 2015), cao hơn so với mức hoàn 

thành của cả nước (99,7%). 

1.2. Nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội: 

a) Tiêu chí Giao thông:  

- Vùng Đông Nam Bộ: Có 326 xã đã hoàn thành, đạt 73,3% (tăng 69,2% so với 

năm 2010 và tăng 22,6% so với năm 2015), cao hơn nhiều so với mức hoàn thành của 

cả nước (66,1%). 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 781 xã đã hoàn thành, đạt 60,7% (tăng 

57% so với năm 2010 và tăng 27,2% so với năm 2015), thấp hơn đáng kể so với mức 

hoàn thành của cả nước (66,1%). 

b) Tiêu chí Thủy lợi:  

- Vùng Đông Nam Bộ: Có 436 xã đã hoàn thành, đạt 98% (tăng 69% so với năm 

2010 và tăng 9,6% so với năm 2015), cao hơn nhiều so với mức hoàn thành của cả 

nước (92,3%). 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 1.267 xã đã hoàn thành, đạt 98,5% (tăng 

57,5% so với năm 2010 và tăng 8% so với năm 2015), cao hơn nhiều so với mức hoàn 

thành của cả nước (92,3%). 

c) Tiêu chí Điện:  

- Vùng Đông Nam Bộ: Có 401 xã đã hoàn thành, đạt 90,1% (tăng 35,9% so với 

năm 2010 và tăng 6,2% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn thành của cả 

nước (90,7%). 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 1.143 xã đã hoàn thành, đạt 88,9% (tăng 

52,7% so với năm 2010 và tăng 9,2% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn 

thành của cả nước (90,7%). 

d) Tiêu chí Trường học:  

- Vùng Đông Nam Bộ: Có 329 xã đã hoàn thành, đạt 73,9% (tăng 65,6% so với 

năm 2010 và tăng 22,3% so với năm 2015), cao hơn đáng kể so với mức hoàn thành 

của cả nước (66,1%). 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 779 xã đã hoàn thành, đạt 60,6% (tăng 

55,2% so với năm 2010 và tăng 27,3% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn 

thành của cả nước (66,1%). 

đ) Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa:  

- Vùng Đông Nam Bộ: Có 360 xã đã hoàn thành, đạt 80,9% (tăng 75,6% so với 

năm 2010 và tăng 26,8% so với năm 2015), cao hơn nhiều so với mức hoàn thành của 

cả nước (63,8%). 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 786 xã đã hoàn thành, đạt 61,1% (tăng 

60,4% so với năm 2010 và tăng 31,4% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn 

thành của cả nước (63,8%). 

e) Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn:  
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- Vùng Đông Nam Bộ: Có 402 xã đã hoàn thành, đạt 90,3% (tăng 69,6% so với 

năm 2010 và tăng 21,4% so với năm 2015), cao hơn so với mức hoàn thành của cả 

nước (88,4%). 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 1.159 xã đã hoàn thành, đạt 90,1% (tăng 

74,7% so với năm 2010 và tăng 27,8% so với năm 2015), cao hơn so với mức hoàn 

thành của cả nước (88,4%). 

g) Tiêu chí Thông tin và Truyền thông:  

- Vùng Đông Nam Bộ: Có 443 xã đã hoàn thành, đạt 99,6% (tăng 31,6% so với 

năm 2010 và tăng 1,4% so với năm 2015), cao hơn nhiều so với mức hoàn thành của 

cả nước (90,5%). 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 1.251 xã đã hoàn thành, đạt 97,3% (tăng 

44,1% so với năm 2010 và tăng 0,7% so với năm 2015), cao hơn nhiều so với mức 

hoàn thành của cả nước (90,5%). 

h) Tiêu chí Nhà ở dân cư:  

- Vùng Đông Nam Bộ: Có 383 xã đã hoàn thành, đạt 86,1% (tăng 60,1% so với 

năm 2010 và tăng 13,8% so với năm 2015), cao hơn so với mức hoàn thành của cả 

nước (76,5%). 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 1.034 xã đã hoàn thành, đạt 80,4% (tăng 

70,2% so với năm 2010 và tăng 23% so với năm 2015), cao hơn so với mức hoàn 

thành của cả nước (76,5%). 

1.3. Nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất: 

a) Tiêu chí thu nhập:  

- Vùng Đông Nam Bộ: Có 352 xã đã hoàn thành, đạt 79,1% (tăng 67,6% so với 

năm 2010 và tăng 8,9% so với năm 2015), cao hơn nhiều so với mức hoàn thành của 

cả nước (67,3%). 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 953 xã đã hoàn thành, đạt 74,1% (tăng 

67,5% so với năm 2010 và tăng 13,1% so với năm 2015), cao hơn đáng kể so với mức 

hoàn thành của cả nước (67,3%). 

b) Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo:  

- Vùng Đông Nam Bộ: Có 352 xã đã hoàn thành, đạt 91% (tăng 62,2% so với 

năm 2010 và tăng 5,5% so với năm 2015), cao hơn rất nhiều so với mức hoàn thành 

của cả nước (69,2%). 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 980 xã đã hoàn thành, đạt 76,2% (tăng 

52,6% so với năm 2010 và tăng 0,5% so với năm 2015), cao hơn đáng kể so với mức 

hoàn thành của cả nước (69,2%). 

c) Tiêu chí Lao động có việc làm:  

- Vùng Đông Nam Bộ: Có 434 xã đã hoàn thành, đạt 97,5% (tăng 77,7% so với 

năm 2010 và tăng 9,1% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn thành của cả 

nước (97,9%). 
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- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 1.266 xã đã hoàn thành, đạt 98,4% (tăng 

87,6% so với năm 2010 và tăng 9,5% so với năm 2015), cao hơn so với mức hoàn 

thành của cả nước (97,9%). 

d) Tiêu chí tổ chức sản xuất:  

- Vùng Đông Nam Bộ: Có 407 xã đã hoàn thành, đạt 91,5% (tăng 59,1% so với 

năm 2010 và tăng 12,2% so với năm 2015), cao hơn nhiều so với mức hoàn thành của 

cả nước (80,2%).  

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 995 xã đã hoàn thành, đạt 77,4% (tăng 

25,2% so với năm 2010), thấp hơn so với mức hoàn thành của cả nước (80,2%).  

1.4. Nhóm tiêu chí Văn hóa - Xã hội - Môi trường: 

a) Tiêu chí Giáo dục:  

- Vùng Đông Nam Bộ: Có 422 xã đã hoàn thành, đạt 94,8% (tăng 77,1% so với 

năm 2010 và tăng 13,2% so với năm 2015), cao hơn so với mức hoàn thành của cả 

nước (89,9%). 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 1.175 xã đã hoàn thành, đạt 91,4% (tăng 

61,3% so với năm 2010 và tăng 4,4% so với năm 2015), cao hơn so với mức hoàn 

thành của cả nước (89,9%). 

b) Tiêu chí Y tế:  

- Vùng Đông Nam Bộ: Có 408 xã đã hoàn thành, đạt 91,7% (tăng 50,3% so với 

năm 2010 và tăng 10,3% so với năm 2015), cao hơn so với mức hoàn thành của cả 

nước (85,4%). 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 1.030 xã đã hoàn thành, đạt 80,1% (tăng 

20,9% so với năm 2010 và tăng 8,6% so với năm 2015), thấp hơn đáng kể so với mức 

hoàn thành của cả nước (85,4%). 

c) Tiêu chí Văn hóa:  

- Vùng Đông Nam Bộ: Có 429 xã đã hoàn thành, đạt 96,4% (tăng 43,9% so với 

năm 2010 và tăng 11,2% so với năm 2015), cao hơn rất nhiều so với mức hoàn thành 

của cả nước (82,3%). 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 1.126 xã đã hoàn thành, đạt 87,6% (tăng 

23,1% so với năm 2010 và tăng 365% so với năm 2015), cao hơn so với mức hoàn 

thành của cả nước (82,3%). 

d) Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm:  

- Vùng Đông Nam Bộ: Có 363 xã đã hoàn thành, đạt 81,6% (tăng 65,4% so với 

năm 2010 và tăng 9,6% so với năm 2015), cao rất nhiều hơn so với mức hoàn thành 

của cả nước (64%). 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 790 xã đã hoàn thành, đạt 61,4% (tăng 

57,2% so với năm 2010 và tăng 21% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn 

thành của cả nước (64%). 

1.5 Nhóm tiêu chí Hệ thống chính trị: 

a) Tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật:  
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- Vùng Đông Nam Bộ: Có 415 xã đã hoàn thành, đạt 93,3% (tăng 50,7% so với 

năm 2010 và tăng 10,6% so với năm 2015), cao hơn nhiều so với mức hoàn thành của 

cả nước (79,8%). 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 1.012 xã đã hoàn thành, đạt 78,7% (tăng 

56% so với năm 2010 và tăng 9,8% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn thành 

của cả nước (79,8%). 

b) Tiêu chí Quốc phòng và An ninh:  

- Vùng Đông Nam Bộ: Có 431 xã đã hoàn thành, đạt 96,9% (tăng 45,7% so với 

năm 2010 và tăng 4,2% so với năm 2015), cao hơn so với mức hoàn thành của cả nước 

(94%). 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Có 1.177 xã đã hoàn thành, đạt 91,5% (tăng 

19,2% so với năm 2010), thấp hơn so với mức hoàn thành của cả nước (94%). 

3. Kết quả huy động nguồn lực thực hiện giai đoạn 2010-2019 

a) Giai đoạn 2010-2015: vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đã 

huy động được khoảng 299.070 tỷ đồng đầu tư cho Chương trình (cả nước 851.380 tỷ 

đồng), chiếm khoảng 35% tổng vốn huy động của cả nước, trong đó: 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp: khoảng 3.063 tỷ đồng (1%), bao gồm: 

2.407 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 656 tỷ đồng vốn sự nghiệp;  

- Đối ứng từ ngân sách địa phương: 29.308 tỷ đồng (9,8%); 

- Lồng ghép từ các chương trình, dự án khác: 47.744 tỷ đồng (16%); 

- Tín dụng: 164.794 tỷ đồng (55,1%); 

- Doanh nghiệp: 11.947 tỷ đồng (4%); 

- Cộng đồng và người dân tự nguyện đóng góp: 42.211 tỷ đồng (8,56%). 

b) Giai đoạn 2016-2019: huy động được khoảng 633.427 tỷ đồng đầu tư cho 

Chương trình (cả nước 1.483.442 tỷ đồng), chiếm 42,7% tổng vốn huy động của cả 

nước, trong đó: 

- Ngân sách Trung ương khoảng 6.163 tỷ đồng (0,97%), bao gồm: 4.546 tỷ đồng 

vốn đầu tư phát triển và 1.617 tỷ đồng vốn sự nghiệp; 

- Đối ứng từ ngân sách địa phương: 52.173 tỷ đồng (8,2%). 

- Lồng ghép từ các chương trình, dự án khác: 33.817 tỷ đồng (5,3%); 

- Tín dụng: 470.759 tỷ đồng (74,3%); 

- Doanh nghiệp: 33.171 tỷ đồng (5,2%); 

- Cộng đồng và người dân tự nguyện đóng góp: 37.342 tỷ đồng (5,9%). 

Như vậy, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình từ 2010-2019 của 

vùng hai vùng khoảng 932.498 tỷ đồng (khoảng 40% của cả nước, tuy nhiên đã tăng 

mạnh từ mức 35% tổng số vốn của cả nước giai đoạn 1, lên mức 42,7% tổng số vốn 

của cả nước giai đoạn 2) cao nhất cả nước, bao gồm: Ngân sách Trung ương đã bố trí 

được khoảng 9.226 tỷ đồng (chiếm 1%), trong đó, 88,4% được bố trí cho các tỉnh vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long. Giai đoạn 2016-2019, nguồn vốn đầu tư phát triển được 

các địa phương tập trung thực hiện các nội dung: giao thông nông thôn (69%), trường 



10 

 

học (9,2%), Cơ sở vật chất văn hóa (9,2%), công trình nước sạch và VSMT nông thôn 

(5,4%), Thủy lợi (3,5%). Vốn sự nghiệp được ưu tiên hỗ trợ thực hiện các nội dung: 

tào tạo nghề cho lao động nông thôn (17,5%), phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết 

15,5%, nâng cao năng lực, giám sát và truyền thông về xây dựng NTM (12%), phát 

triển giáo dục (9,7%), xử lý môi trường và cải tạo cảnh quan nông thôn (6,3%).  

Với 05 tỉnh, thành phố tự túc về ngân sách (trong tổng số 12 tỉnh, thành phố của 

cả nước), vốn đối ứng trực tiếp từ ngân sách địa phương cả 02 giai đoạn khoảng 

81.482 tỷ đồng (8,74%), giai đoạn 2016-2019 cao gấp 1,78 lần so với giai đoạn 2010-

2015, chủ yếu là ngân sách cấp tỉnh (49,5%) và cấp huyện (45,9%), ngân sách cấp xã 

rất thấp (4,6%). Trong đó: vùng ĐNB, ngân sách tỉnh, thành phố chiếm: 43,6%, huyện 

49,8%, xã 1,4%, chủ yếu là của 04 tỉnh, thành phố tự cân đối ngân sách (Tp. Hồ Chí 

Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng – Tàu, Bình Dương) chiếm tới 92%. Nguồn vốn ngân 

sách tỉnh của các địa phương vùng ĐBSCL có tỷ lệ rất chênh lệch so với ngân sách 

huyện cao nhất cả nước (chiếm tới 61,2%), huyện (38,1%), xã (0,7%). Như vậy, nguồn 

vốn ngân sách địa phương ở vùng ĐBSCL chủ yếu là nguồn cấp tỉnh (trong đó có tỷ lệ 

rất lớn từ nguồn thu xổ số kiến thiết), chưa thực sự phát huy được nguồn vốn từ đấu 

giá quyền sử dụng đất để giữ lại đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Tính chung cả 02 

vùng, vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các xã giai đoạn 1 bình quân 

18,7 tỷ đồng/xã, giai đoạn 2 bình quân khoảng 33,7 tỷ đồng/xã, tăng gấp 1,8 lần so với 

giai đoạn 1; tổng nguồn vốn nhà nước đã đầu tư cho các xã giai đoạn 2010-2019 của 

hai vùng bình khoảng 52,4 tỷ đồng/xã, cao nhất so với các vùng trong cả nước (MNPB 

14 tỷ đồng/xã, DHNTB-TN: 18 tỷ đồng/xã, ĐBSH-BTB 42 tỷ đồng/xã). Tuy nhiên, bình 

quân vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho mỗi xã có sự khác biệt đáng kể 

giữa 02 vùng: vùng ĐNB có mức đầu tư bình quân từ NSNN đạt 120 tỷ đ/xã trong 09 

năm, thì ĐBSCL chỉ có bình quân 29 tỷ đ/xã. 

Vốn lồng ghép từ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và các chương 

trình, dự án khác trên cùng địa bàn: khoảng 81.561 tỷ đồng (8,75%). Vốn tín dụng 

khoảng 635.554 tỷ đồng (68,16%), trong đó, tổng nguồn vốn tín dụng 4 năm (2016-

2019) tăng 2,86 lần so với giai đoạn 2010-2015, chủ yếu của doanh nghiệp và người 

dân vay vốn để đầu tư phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn 

(thủy sản, trái cây, rau, hoa, chăn nuôi bò sữa, heo…) và nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao. Trong giai đoạn 2016-2019, các địa phương đã nghiêm túc thực hiện việc 

huy động người dân và cộng đồng đóng góp xây dựng nông thôn mới ở địa phương, 

nên nguồn vốn huy động giảm hơn so với năm 2010-2015 (khoảng 11%) chủ yếu là do 

người dân tự nguyện và con em xa quê đóng góp xây dựng quê hương. Nợ xây dựng 

cơ bản trong xây dựng nông thôn mới của hai vùng tính đến hết năm 2015 khoảng 

905,8 tỷ đồng (thấp nhất cả nước và chỉ chiếm 5,6% tổng số nợ của cả nước) và đến 

hết năm 2017 các địa phương đã xử lý xong. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Một số kết quả nổi bật: 

1.1. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn được các địa phương chú trọng 

đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, đã và đan  h  trợ tốt cho việc chuyển đổi cơ cấu 

sản xuất nông nghiệp, tổ chức lại sản  uất và nâng cao chất lượng đời sống, sinh 

hoạt cho n ười dân   n n  th n, cụ thể như: 

- Vùng ĐNB nhìn chung cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư đồng bộ, 

hiện đại, đảm bảo kết nối liên thông. Hệ thống giao thông nông thôn đã phát triển toàn 
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diện cả về số lượng và được nâng cấp rõ rệt về chất lượng. Đến nay, gần 100% số xã 

có đường giao thông đến huyện, đường trục xã; 98% đường trục thôn được bê tông, 

nhựa hóa…, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ 

nông sản, hàng hóa quy mô lớn, đồng thời góp phần thu hút các doanh nghiệp lớn đầu 

tư vào khu vực nông thôn, kể cả ở các vùng sâu, vùng xa.  

Hệ thống thủy lợi vùng ĐNB cũng được quan tâm đầu tư nâng cấp và xây mới đã 

cơ bản hoàn chỉnh và đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu phục vụ phát triển sản xuất và 

sinh hoạt của dân cư. Toàn vùng đã có trên 40% diện tích cây trồng được áp dụng hệ 

thống tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm, cao nhất cả nước (bình quân cả nước chỉ đạt 17%). 

Hệ thống trường học các cấp được đầu tư hiện đại, khang trang, nhiều địa phương như 

tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai với chủ trương xã hội hóa giáo dục, hệ thống 

trường học các cấp ở nông thôn đã được xây dựng mới, nâng cấp với tốc độ nhanh 

(Đồng Nai, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh); trên 99% số xã có trường mầm non, trên 

98% có trường tiểu học, trên 90% có trường trung học cơ sở). Một số địa phương đã 

mở các điểm trường học ở các ấp (tỉnh Đồng Nai) đã tạo điều kiện thuận lợi để học 

sinh không phải đi xa, giảm tình trạng học sinh bỏ học, nhất là các xã vùng sâu, vùng 

xa, vùng đồng bào dân tộc. Tại Đồng Nai, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh, các trường 

học không chỉ đáp ứng các yêu cầu về dạy học, mà đã chú trọng đến bổ sung trang 

thiết bị để giúp nâng cao thể lực, kỹ năng, thư viện, khu vui chơi cho học sinh. Hệ 

thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm đầu tư khang trang, đáp ứng 

được yêu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người dân. Toàn vùng có trên 70% số xã 

có nhà văn hóa, trên 80% số thôn, ấp có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trong 

đó, trong đó, tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, 100% số xã có nhà văn hóa. Hệ thống cơ 

sở hạ tầng thương mại nông thôn cũng được quan tâm phát triển và kết nối với các chợ 

cấp huyện cũng như các chợ đầu mối nông sản lớn cấp vùng (chợ Bình Điền của tp. 

Hồ Chí Minh và chợ Dầu Giây của Đồng Nai). Chất lượng các bệnh viện tuyến huyện 

và trạm y tế xã cũng được cải thiện rõ rệt 

- Vùng ĐBSCL trong những năm qua đã từng bước chú trọng đến nâng cấp, cải 

thiện hệ thống giao thông hiện hành, đến nay, toàn vùng đã có trên 97% số xã có 

đường đến huyện, 96,5% đường trục xã được bê tông, nhựa hóa; trên 91% số xã có 

đường trực thôn được rả nhựa, bê tông. Đồng thời, các địa phương vùng ĐBSCL đã 

vận động được người dân, nhất là những người con xa quê, các mạnh thường quân tài 

trợ xây dựng, nâng cấp các cây cầu dân sinh bằng bê tông, thay thế “cầu khỉ”, đáp ứng 

được nhu cầu đi lại thuận lợi và phục vụ sản xuất, tiêu thụ nông sản của người dân.  

Hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai vùng ĐBSCL bước đầu chuyển đổi 

đáp ứng nền nông nghiệp thích ứng BĐKH. Hệ thống thủy lợi giúp đảm bảo tưới tiêu 

cho 90% diện tích lúa vụ Đông Xuân - Hè Thu, đồng thời chú trọng phát triển thủy lợi 

phục vụ sản xuất thủy sản và cây trồng cạn. Hình thành hệ thống đê ngăn mặn, kiểm 

soát triều cường, sóng cao và đang nâng dần khả năng chống chọi với nước dâng do lũ, 

từng bước phát huy tốt hiệu quả trong kiểm soát mặn. Các hoạt động xử lý sạt lở cấp 

bách bờ sông, bờ biển được triển khai; trong đó hướng dẫn thực hiện các giải pháp kỹ 

thuật xử lý khẩn cấp những đoạn sụt lún, sạt lở trọng điểm; bố trí ngân sách xây dựng 

công trình phòng chống sạt lở, ưu tiên 36 dự án xử lý cấp bách. 

Nhiều địa phương, nhờ nguồn thu từ xổ số kiên thiết, đã quan tâm đầu tư xây 

dựng mới trường học khang trang (như Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, 

Trà Vinh…), cải tạo các trạm y tế xã, củng cố và nâng cấp trụ sở ấp - nhà văn hoá ấp.  
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1.2. Phát triển kinh tế và đổi mới hình thức sản xuất 

Kết quả nổi bật cả 2 vùng là về phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người 

dân với tỷ lệ các xã đạt chuẩn các tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, nhà ở khu dân 

cư đều cao hơn nhiều so với bình quân cả nước, cụ thể: 

a) Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp đã và đang phát huy hiệu quả, hình 

thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung có qui mô lớn, thứ hạng 

cao không chỉ trong nước mà vươn tầm thế giới:  

Vùng ĐNB  nổi bật là nông nghiệp ứng dụng CNC - công nghệ sinh học trên quy 

mô lớn (Tp. HCM, Bình Dương, Đồng Nai); thu hút đầu tư của các doanh nghiệp lớn 

vào chế biến nông sản (Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh), chuyển đổi một số cây 

trồng kém hiệu quả sang cây ăn quả (cây có múi, sầu riêng, bơ…), xuất hiện những mô 

hình nông nghiệp sinh thái khép kín tuần hoàn (trồng trọt - chăn nuôi), hình thành các 

vùng nông nghiệp ven đô (tập trung vào rau, hoa, cây kiểng, cá kiểng) phát triển mạnh 

với giá trị cao (giá trị sản xuất nông nghiệp của Tp. Hồ Chí Minh đạt 502 triệu đ/ha 

năm 2018, cao nhất cả nước, gấp hơn 05 lần bình quân cả nước); nhiều vùng tập trung 

cây trồng có giá trị cao như hồ tiêu (Đồng Nai, Bình Phước), Xoài (Đồng Nai), Sầu 

riêng (Đồng Nai, Tây ninh), Bưởi (Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai), Điều (Bình Phước), 

Cao su (Đồng Nai, Bình Dương, Bình phước).  

Toàn vùng đã hình thành 404 chuỗi cung ứng nông sản an toàn (chiếm 32,3% 

tổng số chuỗi cung ứng nông sản an toàn của cả nước) với 160 sản phẩm; có 48 

thương hiệu nông sản (trong đó có 5 thương hiệu nông sản có chỉ dẫn địa lý, 32 sản 

phẩm có đăng ký nhãn hiệu tập thể, 26 sản phẩm có nhãn hiệu chứng nhận). Đồng Nai 

là tỉnh đứng đầu trong cả nước về diện tích xoài (trên 12.000 ha), diện tích chuối (gần 

10.000 ha), diện tích sầu riêng (khoảng 5.000 ha). Hình thành nhiều vùng chăn nuôi 

tập trung, như bò sữa ở tp. HCM (với 76.000 nghìn con, chiếm 24%, đứng đầu cả 

nước), lợi ở Đồng Nai (2,1 triệu con lợn, chiếm gần 08%, đứng đầu cả nước).  

- Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp của Vùng ĐBSCL đã theo đúng 

hướng sang “thuỷ sản - trái cây – lúa”, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập 

trung quy mô lớn, chuyên canh nông sản chủ lực gắn với chế biến, nâng cao giá trị gia 

tăng. Từ 2010 đến 2018, các địa phương ở khu vực ĐBSCL đã giảm hơn 60.000 ha để 

chuyển sang nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả. Năm 2018, ĐBSCL đứng đầu cả 

nước về sản lượng lúa, tôm, cá tra và trái cây (sản lượng lúa 24,5 triệu tấn, chiếm 56% 

sản lượng cả nước; sản lượng tôm 0,623 triệu tấn, chiếm 70%; sản lượng cá tra 1,41 

triệu tấn, chiếm 95%; sản lượng trái cây 4,3 triệu tấn, chiếm 60%). Công tác nghiên 

cứu, ứng dụng, chuyển giao giống mới, kỹ thuật canh tác, quy trình sản xuất thích ứng 

hơn với BĐKH được đẩy mạnh; các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ASC được tăng 

cường áp dụng. Công nghiệp chế biến nông sản, bảo quản sau thu hoạch đạt được 

nhiều kết quả, góp phần phát triển sản xuất hàng hoá quy mô lớn và ổn định kinh tế - 

xã hội; tỷ lệ chế biến tăng cao trong ngành thủy sản, đặc biệt là cá tra. Hình thành 

nhiều vùng nuôi tôm tập trung (Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng), cá tra (An 

Giang, Đồng Tháp) với quy mô lớn theo phương pháp thâm canh hiện đại, áp dụng 

công nghệ cao và từng bước bền vững về môi trường sinh thái, đạt giá trị sản xuất trên 

10 tỷ đồng/ha.  

Toàn vùng ĐBSCL có 200 chuỗi cung ứng nông sản an toàn (chiếm 16% tổng số 

chuỗi cung ứng nông sản an toàn của cả nước) với 336 sản phẩm; có 206 thương hiệu 

nông sản, chiếm 24,2% và đứng thứ hai của cả nước, sau khu vực MNPB (trong đó, có 9 
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thương hiệu nông sản có chỉ dẫn địa lý, 171 sản phẩm có đăng ký nhãn hiệu tập thể, 26 

sản phẩm nông sản có nhận hiệu chứng nhận). Vùng ĐBSCL đã xuất hiện nhiều mô 

hình canh tác nhằm thích ứng và giảm nhẹ tác động của BĐKH theo hướng “thuận 

thiên” như: Mô hình lúa-tôm (Kiên Giang, Bạc Liêu); mô hình tôm-rừng sinh thái ở 

vùng ven biển (Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng); mô hình đa canh kết hợp 

lúa-màu-chăn nuôi trên các vùng giồng cát ven biển, vùng nước lợ (Sóc Trăng, Trà 

Vinh, Bến Tre), mô hình trồng dứa thích ứng với xâm nhập mặn (Hậu Giang); mô hình 

sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái mang lại hiệu quả kinh tế cao (Đồng 

Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre, Tp. Cần Thơ)... Kim ngạch xuất khẩu các nông sản chủ lực 

ĐBSCL (gạo, cá tra, tôm, trái cây) đạt 8,43 tỷ USD, chiếm 73,34% kim ngạch xuất 

khẩu các nông sản chủ lực này của cả nước. 

b) Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP): 

Cả 02 vùng ĐNB và ĐBSCL đến nay có 13/19 tỉnh đã phê duyệt đề án OCOP 

cấp tỉnh với mục tiêu đến năm 2020 có 369 sản phẩm OCOP được chuẩn hoá theo bộ 

tiêu chí được phê duyệt tại Quyết định 1048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bến 

Tre là tỉnh duy nhất của 2 vùng đã triển khai phân hạng sản phẩm OCOP với 45 sản 

phẩm đạt từ 3 sao (31 sản phẩm 4 sao và 14 sản phẩm 3 sao) và đang đẩy mạnh việc 

phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông thôn.   

c) Đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã 

nông nghiệp:  

Đến hết tháng 12/2018, toàn vùng ĐNB có khoảng 512 Hợp tác xã nông nghiệp, 

tăng 105 HTX so với năm 2015, trong đó chủ yếu là HTX tổng hợp (46,1%), HTX 

trồng trọt chiếm 30,9%, hầu hết các HTX đã chủ động xây dựng liên kết tiêu thụ gắn 

với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm cho xã viên và người dân trên địa bàn. Số 

lượng HTX nông nghiệp vùng ĐBSCL đến hết năm 2018 có khoảng 1.803 HTX, 

chiếm 13% số HTX nông nghiệp của cả nước. Tính từ năm 2015 đến nay, ĐBSCL là 

một trong các vùng có số lượng các HTX nông nghiệp thành lập mới cao nhất cả nước 

với 564 HTX. Tỷ lệ HTX trồng trọt chiếm tới 63%, cao nhất cả nước. Đặc biệt, mô 

hình “Hội quán” của tỉnh Đồng Tháp, hoạt động theo phương thức liên kết tự nguyện 

của người nông dân nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh bước đầu phát huy 

hiệu quả và đã được nhiều địa phương học tập và phát triển (Bến Tre, Kiên Giang, 

Vĩnh Long...). Các HTX vùng ĐBSCL đang từng bước phát huy vai trò hỗ trợ hiệu quả 

cho nông dân thông qua việc chủ động liên kết với doanh nghiệp, dưới hình thức 

doanh nghiệp cung ứng đầu vào, kỹ thuật sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo đầu ra ổn 

định cho sản phẩm nông nghiệp.  

d) Về xúc tiến thương mại, các địa phương của 02 vùng đã bước đầu quan tâm tổ 

chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm ở các thị trường lớn 

(thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,..) các lễ hội giới thiệu, xúc tiến sản phẩm nông 

nghiệp, như: Lễ hội sản phẩm OCOP khu vực ĐBSCL (tổ chức tại Bến Tre, tháng 

5/2019), Lễ hội trái cây Nam Bộ; Lễ hội trái cây ngon các tỉnh ĐBSCL (tổ chức hàng 

năm), Lễ hội trái cây ngon Bến Tre, Đồng Tháp, hội chợ sản phẩm OCOP Bến Tre tại 

thành phố Hồ Chí Minh.  

đ) Vùng ĐBSCL đã xuất hiện nhiều mô hình du lịch nông thôn như du lịch miệt 

vườn cây ăn trái đặc sản ở Bến Tre, Tiền Giang; du lịch sông nước, chợ nổi (Chợ nổi 

Phụng Hiệp - Hậu Giang, Chợ nổi Cái Bè - Tiền Giang), du lịch các cồn trên sông, 

làng hoa Sa Đéc - Đồng Tháp, vùng trồng thốt nốt của An Giang; các tuyến du lịch 
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làng nghề cũng đang từng bước hình thành như làng dệt luạ - thổ cẩm ở An Giang; 

làng nghề gốm ở Vĩnh Long; làng nón bảng ở Tiền Giang; du lịch sinh thái vườn chim 

Lập Điền – Đồng Hải, vườn Cò – Phước Long (Bạc Liêu), du lịch các khu dự trữ sinh 

quyển, vườn quốc gia, khu bảo tồn có tính đa dạng sinh học cao (vườn quốc gia Cà 

Mau, rừng U Minh Hạ - Cà Mau, U Minh Thượng – Kiên Giang, Tràm Chim - Đồng 

Tháp). Vùng ĐNB đã có nhiều tuyến du lịch nông thôn như vườn cây ăn trái Lái Thiêu 

ở Bình Dương; thác Mơ, núi Bà Rá thuộc Bình Phước; vườn quốc gia Cát Tiên ở Đồng 

Nai, 

Cùng với những kết quả từ chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp, công nghiệp 

và dịch vụ nông thôn cũng phát triển mạnh, nhất là việc thu hút các doanh nghiệp đầu 

tư vào khu vực nông thôn và nhiều lao động nông thôn vào làm việc các khu công 

nghiệp trên địa bàn của ĐNB và ĐBSCL. Những kết quả nêu trên đã góp phần chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Thu nhập bình quân 

đầu người khu vực nông thôn năm 2018 vùng ĐNB khoảng 51,26 triệu đồng (tăng gấp 

1,8 lần so với năm 2010), vùng ĐBSCL khoảng 36,7 triệu đồng (tăng 2,4 lần so với 

năm 2010 và tăng 1,1 lần so với năm 2016), cao hơn của cả nước (35,88 triệu đồng). 

Trong 10 năm qua, tốc độ gia tăng thu nhập của người dân nông thôn ở cả hai vùng 

đều nhanh hơn so với tốc độ gia tăng thu nhập của người dân đô thị. Điều này chứng tỏ 

một trong những thành tựu nổi bật của chương trình NTM chính là rút ngắn khoảng 

cách chênh lệch thu nhập giữa nông thôn và thành thị. Trong đó, nổi bật nhất là vùng 

ĐBSCL khi chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn chỉ còn 1,41 lần, thấp 

hơn so với vùng ĐNB (còn 1,57 lần) và cả nước (cả nước còn 1,8 lần năm 2018, trong 

khi chênh lệch thu nhập giữa đô thị và nông thôn cả nước năm 2008 là 2,1 lần).   

Tỷ lệ hộ nghèo của hai vùng đều thấp hơn so mới cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo theo 

chuẩn đa chiều khu vực nông thôn năm 2018 của vùng ĐNB dự kiến còn khoảng 0,3% 

(giảm 0,5% so với năm 2016), trong đó, Tp. Hồ Chí Minh và Đồng Nai áp dụng chuẩn 

nghèo riêng của địa phương với định mức và yêu cầu cao hơn nhiều so với tiêu chí 

chung của cả nước. Vùng ĐBSCL còn khoảng 3,3% (giảm khoảng 3,4% so với năm 

2016). 

1.3. Công tác bảo vệ m i trường và cải tạo cảnh quan nông thôn  

a) Công tác quản lý chất thải rắn (CTR) đã được quan tâm đầu tư, trong đó, Vùng 

Đông Nam Bộ đi đầu trong cả nước về tỷ lệ thu gom và công nghệ xử lý chất thải. 

Điển hình như tỉnh Đồng Nai, lượng CTR sinh hoạt thu gom, xử lý khoảng 1.838 

tấn/ngày, đạt tỷ lệ 98,1% (cao nhất trên cả nước); tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt 

chỉ còn 43% (thấp nhất trong cả nước); tỉnh Bình Dương, tổng lượng chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh hiện nay có khoảng 1.600 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom 

hiện nay đạt gần 96%, được thu gom và vận chuyển đến Khu liên hợp xử lý CTR Nam 

Bình Dương để xử lý. Toàn bộ 13 tỉnh của vùng ĐBSCL đã lập và phê duyệt quy 

hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Tuy nhiên, phương thức xử lý vẫn 

chủ yếu là chôn lấp; toàn vùng có 10 nhà máy xử lý CTR với công suất thiết kế đáp 

ứng được khoảng 30%. Trong những năm qua, các địa phương đã tăng cường thu hút 

các doanh nghiệp đầu tư công trình xử lý chất thải rắn công nghệ tiên tiến quy mô cấp 

huyện và liên huyện, bước đầu đạt hiệu quả (như Công ty Công ty TNHH xử lý chất 

thải rắn Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Everbright tại thành 

phố Cần Thơ, Công ty TNHH Sonadezi tại tỉnh Đồng Nai).  
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Nhiều mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt đã được triển khai tại nhiều nơi 

(như tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Long An, Hậu Giang, Trà 

Vinh…) đã mang lại hiệu quả thiết thực, vừa tận thu được chất thải hữu cơ phục vụ cho 

sản xuất nông nghiệp, vừa giảm đáng kể tổng lượng chất thải phát sinh phải xử lý 

(bằng biện pháp chôn lấp hoặc đốt). Việc tách hữu cơ-vô cơ đã làm giảm mùi hôi, 

nước rỉ rác và nguồn phát sinh dịch bệnh, đồng thời, tăng nhiệt trị nếu xử lý cuối cùng 

bằng biện pháp đốt. Điển hình mô hình thu hồi rác thải hữu cơ để chế biến thành phân 

compost tại Công ty môi trường xanh Huê Phương (xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh). Vùng ĐBSCL có 06 cơ sở sử dụng công nghệ sản xuất phân compost 

với công suất từ 60-200 tấn/ngày tại Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên 

Giang và Đồng Tháp 

Một số địa phương chủ động có quy định tuỳ theo điều kiện từng xã thành lập tổ 

dịch vụ thu gom rác thải hoặc sử dụng dịch vụ thu gom sẵn có trên địa bàn. Quy định 

này cũng tạo điều kiện mở cho các địa phương hình thành mạng lưới thu gom chất thải 

và duy trì hoạt động hiệu quả.  

Công tác thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật được đặc biệt quan tâm. Nhiều 

địa phương đã hình thành và vận hành hiệu quả mạng lưới các tổ/đội, có sự phối hợp 

chặt chẽ với doanh nghiệp thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật (điển hình như Tập 

đoàn Lộc Trời tại các tỉnh ĐBSCL có chính sách ưu đãi, khuyến khích người dân nộp 

lại bao bì thuốc BVTV). Chương trình “cùng nông dân bảo vệ môi trường” đã thực 

hiện đồng loạt tại các tỉnh, thành phố phía Nam, đã thu gom được khoảng 12.260 kg 

bao bì thuốc bảo vệ thực vật các loại đã qua sử dụng và vận chuyển về nhà máy tiêu 

hủy an toàn với 50 doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đồng hành cùng 

chương trình, mang lại hiệu quả thiết thực.  

b) Công tác BVMT làng nghề cũng đã được quan tâm, thực hiện. Nhiều địa 

phương đã chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng “phương án bảo vệ môi trường làng nghề” 

(theo quy định của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ) như các tỉnh An 

Giang, Trà Vinh. Hầu hết các làng nghề vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ tập hợp 

những cơ sở sản xuất nhỏ, chế biến các sản phẩm địa phương, nằm rải rác trên diện 

tích tương đối rộng nên những tác động, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không 

đến mức nghiêm trọng… Công tác xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề cũng được đặc 

biệt chú trọng. Trong danh mục 47 làng nghề ô nhiễm nhất trên phạm vi toàn quốc, tại 

khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ chỉ có 02 làng (làng nghề chế biến cá khô xã 

Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre và làng nghề chế biến thuỷ sản tại huyện 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) và đều đã có các biện pháp, công trình xử lý chất thải, khắc 

phục tình trạng ô nhiễm.  

c) Công tác xây dựng cảnh quan, thực hiện vệ sinh môi trường có sự chuyển biến 

vượt bậc, tiêu biểu.  

Nhiều mô hình cải tạo cảnh quan đã được các địa phương áp dụng sáng tạo, phù 

hợp với điều kiện thực tế, như: Chương trình “Đổi bọc ni – lông lấy tập, viết”, phát túi 

ni-lông tự phân hủy tại An Giang, Đồng Nai; mô hình trồng hoa, trồng cây xanh dọc 

hai bên đường giao thông (Đồng Nai, Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh...); mô hình 

“dòng sông không rác”, Mô hình “biến bãi rác thành vườn hoa” tại Đồng Tháp,… đã 

góp phần tạo nên diện mạo mới ở nông thôn. Một số địa phương (khu vực đảo, bãi 

ngang ven biển) gặp khó khăn trong việc cung cấp nước sạch (do địa hình bị chia 

cắt...), đã có các giải pháp để khắc phục, phù hợp với điều kiện thực tế (các tỉnh tham 
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gia Đề án 712 về thí điểm mô hình xã hội hoá thực hiện tiêu chí môi trường trong xây 

dựng nông thôn mới như: Kiên Giang, Sóc Trăng,…), từng bước nâng cao hơn tỷ lệ hộ 

dân được sử dụng nước sạch (từ nước nhiễm mặn).  

Để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, một số địa phương đã 

chỉ đạo các xã tập trung xây dựng mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu” để hình thành các 

khu dân cư nổi bật về cảnh quan đường làng, ngõ xóm “sáng, xanh, sạch, đẹp” để triển 

khai nhân rộng, giao cho các đoàn thể chính trị - xã hội và vận động người dân trồng 

cây xanh tạo bóng mát hoặc cây hoa (như Đồng Nai, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, 

An Giang…) với một số huyện đã có tỷ lệ các tuyến đường nông thôn trồng cây xanh – 

hoa đạt trên 50% như Châu Thành A, thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy (Hậu 

Giang), huyện Tiểu Cần (Trà Vinh), thị xã Bình Minh (Vĩnh Long), huyện Thoại Sơn 

(An Giang), huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú (Đồng Nai).   

Công tác cải thiện điều kiện vệ sinh cá nhân (nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước 

hợp vệ sinh), cũng được đặc biệt quan tâm, nhất là tại các tỉnh ĐBSCL.  Công tác mai 

táng, hoả táng cũng được chính quyền địa phương các cấp chú trọng, vận động người 

dân từ bỏ tập quán chôn cất tại đất vườn nhà và đưa đến nghĩa trang nhân dân, từng 

bước tăng cường tỷ lệ hoả táng.  

d) Tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn 

của Bộ Y tế của hai vùng là 70% (cao hơn nhiều so với bình quân cả nước, chỉ đạt 

51%), vùng ĐNB khoảng 75,8%, trong đó, 100% người dân thành phố Hồ Chí Minh 

được sử dụng nước sạch; vùng ĐBSCL mới có khoảng 64% người dân nông thôn 

được sử dụng nước sạch đạt chuẩn, trong đó một số địa phương đạt tỷ lệ rất cao như 

Vĩnh Long với 87%.  

1.4. Nâng cao chất lượng đời sốn  văn hoá tinh thần của của n ười dân và giữ 

vững an ninh trật tự xã hội nông thôn 

Nhiều tỉnh vùng ĐNB và ĐBSCL đã thí điểm thành công mô hình tích hợp thiết 

chế văn hóa thể thao với thiết chế học tập cộng đồng thành Trung tâm Văn hóa thể 

thao học tập cộng đồng, từ đó phát huy tốt hiệu quả hoạt động, đa dạng hóa các loại 

hình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, học tập cộng đồng…Với chu trương xã hội 

hóa các nhà văn hóa, trung tâm thể thao, một số địa phương đã phát huy được tối đa 

công năng sử dụng (Đồng Nai). Nhiều hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm văn hóa 

văn nghệ, thể dục thể thao… thu hút đông đảo các lứa tuổi, giới tính tham gia (các câu 

lạc bộ đơn ca tài tử ở Bạc Liêu, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Trà Vinh; công lạc 

bộ dưỡng sinh Đồng Nai, An Giang). Nhiều lễ hội truyền thống đã được phục dựng, là 

sự kiện quan trọng của người dân, đồng thời thu hút du lịch phát triển, nhất là các hoạt 

động văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc (Lễ hội Óc-om-bóc và Đua ghe Ngo 

của đồng bào Khơ Me, Lễ hội dân tộc Chăm…). Trong những năm qua, nhiều lễ hội 

mới đã được tổ chức để tạo thêm nhiều hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho 

người dân nông thôn như Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, lễ hội sen Đồng Tháp, lễ hội 

dừa Bến Tre… Từng bước, văn hoá không chỉ còn là bảo tồn để duy trì truyền thống, 

bản sắc của dân tộc mà từng bước trở thành nhân tố tích cực, trực tiếp đóng góp vào 

phát triển kinh tế xã hội của các vùng. 

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực nông thôn được đẩy mạnh, 

có bước phát triển mới, khơi dậy sức mạnh của nhân dân trong giữ gìn an ninh chính 

trị, trật tự xã hội. Trong những năm qua đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tổ chức 

quần chúng làm nhiệm vụ bản vệ an ninh trật tự theo hướng 4 tự: Tự phòng, Tự quản, 
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Tự bảo vệ, Tự hoà giải; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc, 

chức sắc trong tôn giáo tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự.. Nhiều mô hình 

phát huy tác dụng, hiệu quả góp phần làm giảm tội phạm, giữ vững, ổn định tình hình 

an ninh trật tự ở nông thôn như “Tiếng kẻng an ninh” ở Đồng Nai, “Xóm đạo bình 

yên”, “Câu lạc bộ chủ nhà trọ tự quản về an ninh trật tự”, “Câu lạc bộ thắp sáng niềm 

tin”, “Câu lạc bộ người hoàn lương”… Một số địa phương như Cần Thơ, Đồng Tháp 

đã gắn, treo biển số điện thoại của công an xã nơi công cộng. Nổi bật nhất ở ĐNB và 

ĐBSCL làm mô hình lắp camera an ninh ở các xóm, ấp. Với sự tham gia tích cực của 

người dân, nhiều địa phương đã phát động các phong trào, thành lập các đội tự quản an 

ninh trật tự, các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ phòng chống tội 

phạm và các tệ nạn xã hội, bảo vệ tài sản. Đặc biệt, sau 9 năm thực hiện “Quỹ doanh 

nhân với an ninh, trật tự”, tỉnh Đồng Nai phát huy được hiệu quả và hỗ trợ người mãn 

hạn tù làm ăn có hiệu quả, ổn định cuộc sống, góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội 

trên địa bàn và đảm bảo sự bình yên cho cuộc sống của người dân nông thôn.    

2. Một số tồn tại, hạn chế: 

a) Kết quả xây dựng nông thôn mới của hai vùng nhìn chung còn hạn chế, chưa 

phản ánh hết tiềm năng, lợi thế và một số tỉnh có dấu hiệu chững lại từ cuối giai đoạn 

1 đến những năm đầu của giai đoạn 2. Tỷ lệ xã đạt chuẩn vùng ĐBSCL thấp hơn 7% 

so bình quân chung của cả nước, thấp hơn 7,22% so với mục tiêu 5 năm giai đoạn 

2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ giao; tỷ lệ xã đạt chuẩn vùng ĐNB thấp hơn 

10% so với mục tiêu 5 năm giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ giao; 

giữa các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ cũng có sự chênh lệch khá lớn, trong đó, Bà 

Rịa - Vũng Tàu là địa phương tự cân đối ngân sách, có điều kiện phát triển kinh tế với 

nguồn thu ngân sách lớn, số lượng xã rất ít nhưng kết quả xây dựng nông thôn mới còn 

rất hạn chế (chỉ đạt 46,6%), thấp hơn mặt bằng chung của cả nước.  

b) Hệ thống cơ sở hạ tầng vùng ĐBSCL, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng giao 

thông, tuy có bước phát triển, nhưng chưa đồng bộ, thiếu tính kết nối, nhanh chóng bị 

xuống cấp (do hiện tượng sụt lún), với nhiều điểm nghẽn; các tuyến giao thông trục 

ngang, dọc quy mô vẫn còn nhỏ, hẹp, chưa đáp ứng được yêu cầu vận chuyển hàng 

hóa ở những vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Giao thông đường bộ nội vùng 

ĐBSCL, cũng như kết nối với các trung tâm phát triển chưa đồng bộ, lưu thông hàng 

hóa nội bộ vùng cũng như liên vùng Đông – Tây Nam Bộ chủ yếu vẫn dựa vào các 

phương tiện vận tải quy mô nhỏ, giản đơn. Điều này dẫn đến tăng chi phí và thời gian 

vận chuyển các mặt hàng thuỷ sản, trái cây của vùng ĐBSCL. Một số công trình phục 

vụ đời sống sinh hoạt của người dân vẫn chưa được quan tâm đúng mức (trạm y tế, 

trường học). 

Phát triển kết cấu hạ tầng của vùng ĐNB chưa bắt kịp tốc độ phát triển về kinh tế 

- xã hội, tốc độ xây dựng hệ thống đường cao tốc và quốc lộ còn hạn chế. Một số tỉnh 

trong vùng (Tây Ninh, Bình Phước), chất lượng đường giao thông còn yếu, xuống cấp 

do công tác duy tu bảo dưỡng chưa được quan tâm đúng mức, hệ thống các trường học 

các cấp chưa được quan tâm đầu tư để bổ sung phòng học, trang thiết bị giảng dạy 

theo yêu cầu mới. 

c) Về sản xuất của Vùng ĐBSCL có một số hạn chế, khó khăn. Nông nghiệp 

chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của Vùng nhưng phát triển theo hướng quy mô 

lớn còn ít, chủ yếu nhỏ lẻ, manh mún, vẫn phụ thuộc nhiều vào yếu tố tự nhiên, mùa 

vụ và giá cả thị trường. Chuyển dịch cơ cấu và đổi mới tổ chức sản xuất đã có nhiều 



18 

 

tiến bộ, tuy nhiên vẫn còn chậm, sản xuất nhỏ, phân tán chưa được khắc phục triệt để. 

Liên kết, hợp tác sản xuất giữa các chủ thể để hình thành các chuỗi giá trị chưa 

nhiều. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại vào sản xuất, chế 

biến, bảo quản còn hạn chế, chưa tạo được “đột phá” để nâng cao giá trị gia tăng, sức 

cạnh tranh. Thị trường tiêu thụ nông sản thiếu bền vững, chưa đủ đáp ứng được sức 

sản xuất lớn và đang gia tăng của nền nông nghiệp hàng hóa. Năng lực thích ứng biến 

đổi khí hậu và ứng phó với thiên tai chưa được cải thiện nhiều. Các mô hình sản xuất 

bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu chưa có đủ cơ sở về kỹ thuật và thị trường, 

cũng như được hỗ trợ đủ mạnh để nhân rộng.  

Tiến độ triển khai Chương trình OCOP của các tỉnh thuộc vùng ĐNB và ĐBSCL 

chậm so với cả nước (cả 02 vùng có 06 tỉnh trong tổng số 09 tỉnh cả nước chưa phê 

duyệt Đề án OCOP cấp tỉnh), đến nay ĐNB mới có 03/6 tỉnh, thành phố phê duyệt Đề 

án OCOP cấp tỉnh để thực hiện (Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh chưa phê duyệt). 

Vùng ĐBSCL có 10/13 tỉnh thành phố đã phê duyệt Đề án OCOP cấp tỉnh (còn 03 tỉnh 

chưa phê duyệt: Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau).  

HTX nông nghiệp còn ít về số lượng và hạn chế về chất lượng. Vùng ĐNB bình 

quân có 85 HTX/tỉnh và 1,15 HTX/xã thấp nhất cả nước; Vùng ĐBSCL bình quân có 

139 HTX/tỉnh (chỉ cao hơn ĐNB) với bình quân 1,4 HTX/xã (thấp hơn bình quân cả 

nước và chỉ cao hơn ĐNB), trong khi cả nước bình quân có 229 HTX/tỉnh và 1,62 

HTX/xã. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX còn hạn chế, một số địa phương 

thành lập HTX chỉ để đủ điều kiện đạt tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất.  

d) Vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số địa bàn vẫn còn nghiêm trọng, trong đó 

có ô nhiễm nguồn nước ở các sông, tuyến kênh, rạch; chất lượng vệ sinh an toàn thực 

phẩm, nông sản đã có tiến bộ nhưng chuyển biến chưa thực sự rõ nét, vẫn đang là vấn 

đề được xã hội quan tâm; Công tác thu gom, xử lý chất thải còn gặp nhiều khó khăn do 

mật độ phân bố dân cư không đồng đều, cơ sở hạ tầng phục vụ thu gom, xử lý chưa 

đáp ứng được nhu cầu.  

Công tác quản lý chất thải rắn chưa đồng đều tại các địa phương trong khu vực. 

Điển hình như tại tỉnh Cà Mau, khối lượng CTR sinh hoạt tại đô thị trên địa bàn tỉnh 

phát sinh khoảng 220 tấn/ngày, nông thôn khoảng 450 tấn/ngày, trong đó, mới chỉ có 

khoảng 65% CTR sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý (khoảng 145 tấn/ngày), chỉ 

khoảng 30-30% CTR nông thôn được thu gom và xử lý (chủ yếu bằng biện pháp chôn 

lấp); phần còn lại không được thu gom, đổ thải bừa bãi tại ven đường, khu vực chợ, bờ 

sông, kênh, rạch, mương, các khu đất trống, nơi công cộng… gây ô nhiễm môi trường, 

ảnh hưởng xấu đến mỹ quan. 

Nhìn chung, cảnh quan môi trường vùng ĐBSCL chưa thực sự gọn gàng, sạch 

một cách đồng đều. Do diện tích rộng, địa hình nhiều kênh rạch chằng chịt, nên hầu 

hết các nhà ở khu dân cư được bố trí dọc theo kênh rạch hoặc quốc lộ, dẫn đến tình 

trạng chưa có biện pháp thu gom và xử lý hiệu quả rác thải sinh hoạt, nước thải sinh 

hoạt (hầu hết thải thẳng ra môi trường). Nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm, vào 

cuộc. Rác thải không được hướng dẫn và hình thành thói quen thu gom và xử lý, dẫn 

đến tình trạng “hoa ni lông” còn phổ biến tại nhiều địa phương; các cụm dân cư (đặc 

biệt là gần thị trấn, thị xã) còn lộn xộn, thiếu mỹ quan.  

Vẫn còn một số làng nghề có những loại hình gây ô nhiễm như làng nghề hầm 

than củi tại các xã Phú Tân, huyện Châu Thành và xã Tân Thành, Đại Thành, thị xã 

Ngã Bảy; tại xã Xuân Hoà, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; làng nghề chăn nuôi heo 
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tại các huyện Bình Đại, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre)…. mặc dù địa 

phương đã có nhiều giải pháp (di dời ra khu vực sản xuất tập trung, cải tiến công 

nghệ) nhưng vẫn là những điểm nóng về ô nhiễm môi trường nông thôn. Một số địa 

phương có tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chuẩn còn rất thấp 

(Long An 38,5%, Kiên Giang 40,2%...). 

đ) Do tác động của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đã dẫn đến chuyển dịch 

cơ cấu lao động từ nông thôn, nhất là các tỉnh vùng ĐBSCL, lên các thành phố lớn, 

khu công nghiệp, các vùng ven đô thị; từ đó, phát sinh nhiều vấn đề xã hội và an ninh 

trật tự nông thôn như tình hình khiếu kiện, mâu thuẫn xung đột tranh chấp đất đai, tình 

hình tín dụng đen ở các tỉnh ĐBSCL.  

 (*) Nguyên nhân của hạn chế: 

- Biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, diễn biến khó lường, tác động nhanh và 

mạnh hơn so với dự báo trước đây; đồng thời các hoạt động khai thác tài nguyên nước 

ở thượng nguồn và nội vùng ĐBSCL tiếp tục gia tăng; tình trạng sụt lún đất, xâm thực 

biển, xói lở bờ sông, bờ biển, thiếu nước, xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng có 

nguy có tác động tiêu cực đến toàn vùng ĐBSCL. 

- Do đặc điểm địa hình bị chia cắt bởi hệ thống kênh rạch và sông ngòi chằng 

chịt, nền đất yếu, kết hợp với tập quán của người dân sống rải rác, không tập trung, địa 

bàn rộng lớn, không có nguồn nguyên vật liệu tại chỗ (cát, đá, sỏi) nên xây dựng công 

trình hạ tầng, nhất là đường giao thông, là tương đối lớn. Đây là nguyên nhân chính 

dẫn đến tình trạng chậm phát triển về cơ sở hạ tầng, cũng như làm ảnh hưởng đến tiến 

độ hoàn thành các tiêu chí thuộc nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội (giao thông, thủy 

lợi, trường học, trạm y tế…) 

- Một số địa phương chú trọng nhiều đến phát triển kết cấu hạ tầng và sản 

xuất…nhưng các nội dung về phát triển y tế, giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa, 

nâng cao ý thức bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức nên chưa thực sự 

chuyển biến rõ nét. 

- Từng địa phương vẫn còn tư duy phát triển đơn lẻ, theo từng tỉnh, không gắn 

với liên kết vùng nên chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của vùng trong tái cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

- Năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới của một số địa phương 

còn hạn chế, chưa thực sự chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất triển khai thực 

hiện Chương trình; chất lượng hoạt động của một số Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới các cấp của hai vùng còn nhiều bất cập… 

3. Bài học kinh nghiệm 

(1) Sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò của người 

đứng đầu thực sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt, thường xuyên thì sẽ tạo ra sự chuyển 

biến rõ nét. Thực tiễn cho thấy, ở những nơi nào, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, 

đoàn thể thực sự tâm huyết, trách nhiệm, vào cuộc thường xuyên, quyết liệt thì xây 

dựng nông thôn mới đạt được cả mục tiêu về số lượng và đi vào chiều sâu chất lượng. 

Trong công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng nông thôn mới, phải phân công trách 

nhiệm rõ ràng cho từng cấp, từng ngành; đồng thời, nếu nhịp nhàng trong công tác 

điều phối chung, sẽ tạo sức mạnh tổng hợp. Bên cạnh đó, việc phân cấp mạnh mẽ cho 

chính quyền các cấp đã tạo ra sức sáng tạo ở mỗi địa phương, trong đó, vai trò chỉ đạo, 
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vào cuộc của chính quyền cấp huyện có ý nghĩa quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng nông thôn mới. 

(2) Phát huy vai trò tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phát 

động, tham gia hưởng ứng các Phong trào xây dựng NTM ở cơ sở. Việc phát huy tốt vai 

trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới là hết sức quan trọng, có ý 

nghĩa quyết định chính đến kết quả xây dựng nông thôn mới. Phương châm “Dân biết, 

dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” là kim chỉ nam cho quá 

trình xây dựng nông thôn mới bền vững. Đặc biệt, việc lấy ý kiến hài lòng của người 

dân khi xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đã tạo ra hiệu ứng rất tốt trong xã hội, 

giúp chính quyền các cấp có cơ sở khi quyết định công nhận đạt chuẩn/hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; bên cạnh đó, những vấn đề người dân chưa hài 

lòng, chính là kênh thông tin quan trọng để cấp ủy, chính quyền các cấp đưa ra giải 

pháp, cam kết tiến độ xử lý để đảm bảo xây dựng nông thôn mới bền vững. 

(3) Khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương về điều kiện tự nhiên và 

nhân lực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng NTM. Trong điều kiện 

nguồn lực hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước có hạn, phải đa dạng hóa việc huy 

động nguồn lực từ các thành phần kinh tế (doanh nghiệp, tín dụng, đóng góp của nhân 

dân,....), nguồn từ đấu giá quyền sử dụng đất. 

(4) Đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới, việc chú trọng kiện toàn, 

củng cố tổ chức bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp là một giải pháp 

quan trọng tạo nên thành công. Chính việc có bộ máy chuyên trách, chuyên nghiệp 

mạnh dạn nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách đủ mạnh đã góp phần đẩy 

nhanh tiến độ, chất lượng và hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. 

 

Phần thứ ba 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ ĐẶT RA TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2020 

 

I.  QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƢỚNG CHỈ ĐẠO 

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của giai đoạn 10 năm (giai đoạn 2010-

2020), bám sát quan điểm, mục tiêu của Trung ương để đề ra được Chương trình, mục 

tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế; Xác định tiêu chí, nhiệm vụ cụ thể cần tập trung nâng 

cao chất lượng, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng theo hướng bền vững và 

thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ, nhất là 

ở cơ sở ngày càng chuyên nghiệp, để tạo động lực phát triển và quyết tâm phấn đấu hoàn 

thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra đến 2025, trong đó, cần chú trọng:  

- Vùng Đông Nam Bộ: Xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phát triển nông 

nghiệp bền vững, an toàn theo hướng sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao – 

công nghệ sinh học hướng tới nông nghiệp hữu cơ, chăn nuôi an toàn sinh học để phát 

triển bền vững. Cơ sở hạ tầng phát triển, kết nối đồng bộ trong nội vùng và với các 

vùng ĐBSCL, DHNTB, TN để khai thác bền vững các tiềm năng, lợi thế của các vùng 

miền, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò đầu tầu trong phát triển. 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Xây dựng NTM trên cơ sở phát triển nông 

nghiệp ĐBSCL bền vững, theo hướng thuận thiên, dựa vào các quy luật của tự nhiên để 



21 

 

phát triển. Cơ sở hạ tầng được quy hoạch, phát triển đồng bộ, hiện đại theo hướng chủ 

động, thông minh, thích ứng BĐKH, đảm bảo an toàn trước thiên tai; tài nguyên thiên 

nhiên được quản lý, sử dụng hợp lý; đa dạng sinh học và truyền thống văn hóa lịch sử 

được duy trì và tôn tạo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ GIAI ĐOẠN 2021-2025 (Áp dụng theo Bộ tiêu chí xã, 

huyện nông thôn mới; xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, sẽ 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong năm 2020) 

1. Cấp tỉnh: Có ít nhất 08/19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng Đông 

Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (Đồng bằng sông Cửu Long có 04 tỉnh, thành 

phố, Đông Nam Bộ có 04 tỉnh thành phố); 

2. Cấp huyện:  

- Vùng Đông Nam Bộ có ít nhất 70% đơn vị cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố 

được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó, 

mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất một đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu; 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có ít nhất 50% đơn vị cấp huyện thuộc các 

tỉnh, thành phố vùng được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới, trong đó, toàn vùng có khoảng 10 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

3. Cấp xã:  

- Vùng Đông Nam Bộ có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 

có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10% số xã đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu; 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có ít nhất 75% số xã đạt chuẩn nông thôn 

mới, trong đó có khoảng 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5% số xã 

đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

4. Cấp thôn: 100% các thôn, bản thuộc Đề án 1385 được công nhận đạt chuẩn 

NTM theo các tiêu chí NTM áp dụng đối với cấp thôn, do các địa phương quy định. 

5. Các công trình hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, trường học, trạm tế) 

đảm bảo tính kết nối, liên thông và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

6. Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình 

quân tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư 

dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. 

Thường xuyên cập nhật, phổ biến các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và 

kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới để nhân ra diện rộng. 

2. Tập trung chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát mục tiêu của giai đoạn 2016-

2020 để hoàn thành và vượt mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ đã giao trong giai đoạn 

2016-2020; chủ động bắt tay vào xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn sau năm 2020 theo hướng rõ mục tiêu, rõ việc, gắn sát với điều 

kiện thực tiễn. 
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3. Các địa phương cần tập trung hoàn thành các nội dung, tiêu chí theo kế hoạch, 

trong đó, chú trọng vào một số nội dung trọng tâm sau: 

a) Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, ứng 

phó với biến đổi khí hậu, trong đó, chú trọng khai thác được lợi thế tuyệt đối của mỗi 

vùng, cụ thể: 

- Vùng ĐNB: Chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC - công nghệ sinh 

học; tiếp tục thực hiện chuyển đổi một số cây trồng kém hiệu quả sang cây ăn quả quy 

mô lớn phù hợp với quy hoạch, an toàn theo hướng tới hữu cơ; phát triển và nhân rộng 

mô hình nông nghiệp sinh thái khép kín (trồng trọt - chăn nuôi), nông nghiệp ven đô, 

chăn nuôi tập trung (bò sữa, lợn,…) theo hướng an toàn sinh học để phát triển bền vững; 

tận dụng lợi thế về biển, cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng kinh tế xã hội để thúc đẩy phát 

triển kinh tế du lịch, trong đó chú trọng đến các mô hình du lịch nông thôn, du lịch 

sinh thái, gắn với đẩy mạnh phát triển các sản phẩn OCOP truyền thống gắn với các 

khu du lịch, tuyến điểm dừng chân… 

- Vùng ĐBSCL: Phát triển nông nghiệp ĐBSCL bền vững theo 3 vùng (vùng 

thượng, vùng giữa và vùng ven biển), bám sát định hướng xoay trục chiến lược sang 

thủy sản - trái cây - lúa gạo, phát triển ĐBSCL thành vùng du lịch nông nghiệp, sinh 

thái đặc thù, trong đó: (1) Vùng thượng: là vùng trọng điểm về sản xuất lúa và cá tra 

theo hướng hiện đại, bền vững. (2) Vùng giữa: Phát triển nông nghiệp miệt vườn điển 

hình, là trung tâm chuyên canh trái cây lớn nhất ĐBSCL và cả nước. Bên cạnh đó, 

phát triển một số vùng lúa gạo tập trung, thủy sản nước ngọt, rau màu, cây công 

nghiệp và thủy sản nước lợ ở mức độ vừa phải. (3) Vùng ven biển: Phát triển nông 

nghiệp dựa chính vào nước mặn và lợ, phát huy lợi thế thủy sản; kết hợp vùng lúa gạo 

đặc sản, các cây trồng sử dụng ít nước ngọt và chịu mặn. Vùng có diện tích rừng lớn 

nhất nên cần tận dụng để phát triển hệ thống nông - lâm kết hợp theo hướng sinh thái, 

hữu cơ, kết hợp du lịch sinh thái. Đảm bảo đủ nước ngọt cho sinh hoạt. `Đẩy nhanh 

tiến độ triển khai Chương trình OCOP gắn với phát triển du lịch, bảo tồn và phát huy 

các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc vùng ĐBSCL. Chú 

trọng đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của 

các HTX nông nghiệp gắn với liên kết theo chuỗi giá trị.   

b) Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản ở nông thôn:  

- Nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng nông thôn đảm bảo đồng bộ, kết nối phục vụ 

hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân, góp phần thu hút đầu tư vào nông thôn, 

các địa bàn khó khăn của hai vùng; Chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế 

- xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị; kết nối liên xã, huyện; mở rộng và hiện 

đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng trung tâm cấp huyện, trong đó, chú trọng đầu tư hình 

thành và phát triển hệ thống cung ứng, kết nối nông sản hiện đại cấp huyện; ứng phó 

với thiên tai và biến đổi khí hậu.   

c) Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao 

để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, bài trừ tệ 

nạn xã hội, đảm bảo an ninh nông thôn; giữ vững và phát huy sự đa dạng, phong phú 

về văn hóa của các dân tộc, làm cơ sở để nhân rộng các mô hình du lịch trải nghiệm, 

du lịch khám phá ở các vùng nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng 

cuộc sống của người dân. 
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d) Tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn (tăng tỷ lệ thu gom, xử lý: chất thải 

rắn, nước thải sinh hoạt, bao gói thuốc BVTV), tái sử dụng chất thải trong trồng trọt, 

chăn nuôi để làm phân bón đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về vệ sinh môi trường và 

an toàn thực phẩm, cải tạo cảnh quan môi trường; tăng cường vận động người dân thực 

hiện phân loại rác tại nguồn, dần từ bỏ phong tục mai táng tại vườn nhà để đưa ra chôn 

tại nghĩa trang nhân dân; tập trung phát triển các mô hình thôn, xóm xanh, sạch, đẹp 

làm tiền đề cho phát triển du lịch nông thôn. 

4. Trên cơ sở khung cơ chế, chính sách của Trung ương và điều kiện thực tế, các 

địa phương cần chủ động nghiên cứu, vận dụng ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ 

đặc thù để tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng 

NTM: NTM ven đô gắn với đô thị hoá; NTM gắn với du lịch nông nghiệp, du lịch sinh 

thái; NTM vùng sản xuất hàng hóa tập quy quy mô lớn; NTM vùng khu vực biên giới, 

vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, vùng đồng bào dân tộc. 

5. Trong xây dựng nông thôn mới sau năm 2020, phải đặc biệt chú trọng phát 

huy vai trò của chính quyền cấp huyện, nhất là trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, xây 

dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, kết nối với nông thôn 

và đô thị, các chuỗi liên kết sản xuất hỗ trợ nông dân, công tác bảo vệ môi trường 

(nhất là xử lý chất thải rắn, nước thải,…). 

6. Tăng cường thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện 

Chương trình: 

- Thực hiện lồng ghép, thống nhất cơ chế đầu tư, hỗ trợ trên cùng địa bàn theo cơ 

chế của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; có chính sách hỗ trợ từ ngân 

sách Trung ương cho các đơn vị cấp huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và cấp 

xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu.  

- Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã) để tổ chức triển 

khai Chương trình; ưu tiên bố trí nguồn thu từ xổ số kiến thiết, tận dụng cơ chế bán 

đấu giá quyền sử dụng đất ở vùng ven biển để đầu tư cơ sở hạ tầng;  

- Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu 

hồi vốn trực tiếp; doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước 

hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau đầu 

tư và được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật. 

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng. Tiếp tục huy động đóng góp của 

nhân dân theo nguyên tắc tự nguyện. 

7. Tiếp tục giữ vững và củng cố hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

các cấp theo hướng bổ sung cán bộ có năng lực, tâm huyết theo hướng chuyên nghiệp 

hóa, chuyên môn hóa, đồng thời nghiên cứu đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả 

tham mưu để góp phần nâng cao kết quả, chất lượng xây dựng nông thôn mới của 

vùng trong giai đoạn sau năm 2020. 

8. Tăng cường công tác giám sát trong xây dựng nông thôn mới, trong đó chú 

trọng quản lý chặt chẽ việc sử dụng các nguồn lực thực hiện Chương trình (bao gồm 

nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác); tiếp tục phát huy vai trò giám 

sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát 

của cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới. 
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Phần thứ tƣ 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị với Thủ tƣớng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ƣơng 

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ, ngành khác có liên quan rà soát, đề xuất phương án ưu 

tiên nguồn lực từ ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương vùng đồng bằng sông 

Cửu Long đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí cơ bản về phát triển hạ tầng kinh 

tế - xã hội, nhất là giao thông nông thôn, trường học,…  

2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

a) Tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát mục tiêu của giai đoạn 2016-2020 để 

hoàn thành; chủ động bắt tay vào xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn sau năm 2020 theo hướng rõ mục tiêu, rõ việc, sát với điều kiện 

thực tiễn, làm cơ sở đưa vào văn kiện đại hội Đảng các cấp. 

b) Đối với những địa phương chưa hoàn thành tổ chức tổng kết cấp tỉnh, cần tập 

trung đẩy nhanh tiến độ triển khai tổng kết các phong trào thi đua và tổng kết Chương 

trình một cách nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trước ngày 30/9/2019 để tổng hợp, phục vụ cho Hội nghị toàn quốc tổng kết 

Chương trình vào trung tuần tháng 10/2019. 

c) Sớm xác định chỉ tiêu, mục tiêu và đề xuất nhu cầu nguồn lực giai đoạn 

2021-2025 (hoàn thành trong tháng 9/2019) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn 

sau năm 2020./.  

  BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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THAM LUẬN 

BỘ, NGÀNH TRUNG ƢƠNG 
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BAN CHỦ NHIỆM CHƢƠNG TRÌNH 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ 

   XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

 

NHẬN DIỆN MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỪ THỰC TIỄN XÂY DỰNG 

 NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020 VÀ ĐỊNH HƢỚNG  

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VÙNG ĐÔNG NAM BỘ VÀ  

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  

 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) được triển 

khai thực hiện chính thức trên phạm vi cả nước kể từ năm 2010. Đây là một chương 

trình tổng thể, gồm nhiều nội dung, như: quy hoạch xây dựng; phát triển hạ tầng kinh 

tế xã hội; chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm 

nghèo; phát triển y tế, giáo dục; cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây 

dựng đời sống và văn hóa vùng nông thôn,... Để nhận diện những vấn đề nổi bật, nhằm 

tổng kết 10 năm xây dựng NTM cho vùng Đông Nam Bộ (ĐNB) và Đồng bằng Sông 

Cửu Long (ĐBSCL), chúng tôi chủ yếu sử dụng thông tin từ các báo cáo sơ kết xây 

dựng NTM, các báo cáo về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và những bài viết có liên 

quan tại hai vùng này. Ngoài ra, nhằm có ý kiến đa chiều để phản biện chương trình 

NTM, chúng tôi có tham vấn một số cán bộ quản lý tại các địa phương và sử dụng 

thông tin từ cuộc khảo sát nhanh hộ dân
4
.  

Đông Nam Bộ là vùng kinh tế trọng điểm phía nam, có thế mạnh về sản xuất 

công nghiệp, thương mại, dịch vụ và có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất cả nước. Tổng 

giá trị sản phẩm trên địa bàn vùng ĐNB tính đến năm 2017 là 1.978 nghìn tỷ đồng 

(dẫn đầu là thành phố Hồ Chí Minh chiếm 53,6% cả vùng ĐNB). Trong khi đó, 

ĐBSCL có mạng lưới sông, kênh, rạch dày đặc; có lợi thế về phát triển nông nghiệp, là 

vựa lúa gạo lớn nhất của Việt Nam. Hai vùng ĐNB và ĐBSCL gần nhau về địa lý, tạo 

thành chuỗi liên kết về sản xuất, kinh tế, thương mại, văn hóa, chính trị cho cả khu vực 

phía Nam. Báo cáo này tập trung phân tích, đánh giá các kết quả thực tiễn và định 

hướng xây dựng NTM của hai vùng, nhằm cung cấp cho các đại biểu một số thông tin 

nổi bật khi tổng kết xây dựng NTM. Bên cạnh việc mô tả những chuyển biến và thành 

tựu nổi bật, chúng tôi sẽ phân tích những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế khi 

xây dựng NTM và định hướng xây dựng NTM giai đoạn sau năm 2020.  

Báo cáo gồm hai phần: 

(1) Nhận diện vấn đề cơ bản từ thực tiễn xây dựng NTM vùng ĐNB và 

ĐBSCL; 

(2) Định hướng xây dựng NTM sau năm 2020  

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN 

MỚI, 2010-2020 

1.1. Chuyển biến tích cực khi xây dựng NTM ở ĐNB và ĐBSCL 

1.1.1. Sự  ia tăn  chỉ tiêu kết quả đạt chuẩn NTM 

                                              
4Đại học Nông Lâm TP.HCM phụ trách tỉnh Đồng Nai (30 hộ xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc; 30 hộ xã Phú Lý,  

huyện Vĩnh Cửu); Viện xã hội học phụ trách tỉnh Sóc Trăng (30 hộ xã Vĩnh Hải – huyện Vĩnh Châu; 30 hộ xã 

Tham Đôn – huyện Mỹ Xuyên). Thời gian thực hiện các khảo sát này vào tháng 3-4/2019. 
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Từ thời điểm ban đầu, năm 2010, cả hai vùng không có xã đạt chuẩn, thì tính 

đến tháng 8 năm 2019, vùng ĐNB có tỷ lệ 70% số xã đạt tiêu chuẩn NTM (311/445 

xã), vùng ĐBSCL có 44% xã đạt tiêu chuẩn NTM (563/1286 xã). Với kết quả này, 

ĐNB hiện đứng thứ 2 của cả nước (đứng đầu cả nước là vùng ĐBSH 75,33%; bình 

quân cả nước là 50,8%). Mặc dù, vùng ĐBSCL có có tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM thấp 

hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước, nhưng xét về số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 

được, thì cả vùng ĐBSCL và ĐNB đều cao hơn. Cụ thể, số tiêu chí mỗi xã đạt được 

bình quân cả nước là 15,26, trong khi đó ĐNB là 17,10 và ĐBSCL là 15,43.  

Xét ở cấp huyện, theo số liệu thống kê đến tháng 8 năm 2019, trong số 89 

huyện đạt chuẩn NTM của cả nước thì ĐNB có 18 huyện (chiếm 20%) và ĐBSCL có 

12 huyện (chiếm 14%). Ngoài ra, đến nay chỉ còn 6% xã ở cả hai vùng đạt dưới 10 

tiêu chí. Như vậy, các địa phương ở cả hai vùng ĐNB và ĐBSCL đã có nổ lực đáng 

khen trong việc hoàn thành mục tiêu chương trình NTM. 

Dẫn đầu về tốc độ đạt chuẩn NTM ở vùng ĐNB là tỉnh Đồng Nai và Bình 

Dương (với 100% xã đạt chuẩn), kế đến là TP.HCM (96%). Các tỉnh còn lại như Tây 

Ninh, Bình Phước và Bà Rịa–Vũng Tàu vẫn đang tiếp tục phấn đấu. Một số tỉnh thành, 

ví dụ như Đồng Nai đã xây dựng NTM theo chuẩn nâng cao với 31 xã đạt chuẩn. Tại 

vùng ĐBSCL, Cần Thơ là đơn vị dẫn đầu, với 94% số xã đạt chuẩn, số tiêu chí bình 

quân đạt được ở mỗi xã là 18,69 tiêu chí/xã. 

1.1.2. Cơ s  hạ tần  được đầu tư mạnh mẽ 

Cơ sở hạ tầng (CSHT) ở cả hai vùng đều được đầu tư xây dựng trong suốt thời 

gian qua. Các tỉnh thành đều có tỷ lệ xã đạt bình quân cao hơn mặt bằng chung cả 

nước. Đối với cả hai vùng ĐNB và ĐBSCL, tính đến tháng 6/2019, những tiêu chí có 

tỷ lệ cao các xã hoàn thành bao gồm: CSHT cho thông tin & truyền thông, thủy lợi, 

điện và thương mại nông thôn. Tỷ lệ xã đạt chuẩn những tiêu chí này giữa hai vùng 

khá đồng đều. Trong đó, CSTH thông tin & truyền thông từ 95% xã trở lên đạt chuẩn, 

thủy lợi trên 97%, thương mại nông thôn trên 85% và điện trên 86%. 

Xét trong vùng ĐNB, mặc dù giao thông và cơ sở vật chất văn hóa có tỷ lệ xã 

hoàn thành thấp hơn, nhưng lại là những tiêu chí có sự thay đổi nhiều nhất. Cụ thể, đối 

với giao thông, từ 4,05% xã đạt chuẩn ở năm 2010 đã tăng lên 74,89% xã đạt chuẩn 

vào 6/2019; còn với cơ sở vật chất văn hóa, từ 5,33% tăng lên 79,56%. Thành tựu của 

vùng ĐNB trong khía cạnh giao thông là từ chỗ đường xá còn nhỏ hẹp, lầy lội, gây 

khó khăn cho việc đi lại, thì đến nay, các tuyến đường được bê tông hóa và nhựa hóa. 

Đối với cơ sở vật chất văn hóa nông thôn, các xã đã có thêm nhà văn hóa, điểm vui 

chơi, giải trí và sân thể thao phục vụ cộng đồng. Trong khi đó, ở vùng ĐBSCL thì 

những tiêu chí có sự thay đổi mạnh nhất chính là hạng mục cơ sở hạ tầng thương mại 

nông thôn (từ 15,42% năm 2010 lên 85,63% tháng 6/2019), kế đến là sự thay đổi về 

nhà ở dân cư (từ 10,23% năm 2010 lên 79,8% tháng 6/2019). Qua đó cho thấy, toàn 

vùng ĐBSCL cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng 

ngập lũ, chất lượng nhà ở được cải thiện rõ, các tuyến đường bộ, đường thủy, cầu nông 

thôn được hình thành, không còn cầu tạm bợ, thuận tiện cho việc đi lại, kết nối giữa 

các vùng trong nông thôn và giữa nông thôn với thành thị, tạo điều kiện thuận lợi cho 

phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

Như vậy, dưới sự ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng của các địa 

phương từ lúc bắt đầu thực hiện Chương trình NTM đến nay, thì hạ tầng nông thôn cả 

hai vùng đều có bước phát triển rõ rệt và được người dân đánh giá là thành tựu lớn 
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nhất của Chương trình xây dựng nông thôn mới
5
. Đa số người dân tại hai vùng đều 

tiếp cận được với hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất và sinh 

hoạt, cùng hệ thống thông tin và truyền thông. Bên cạnh đó, số cơ sở trường học, y tế, 

nhà văn hóa ngày càng tăng lên đáp ứng nhu cầu của người dân. Chính sự thay đổi và 

dần hoàn thiện về cơ sở hạ tầng nông thôn là nền tảng thúc đẩy sự phát triển của các 

lĩnh vực kinh tế - xã hội, gia tăng thu nhập cho người dân nông thôn hai vùng. 

1.1.3. Thay đổi  iá trị sản  uất, nân  cao thu nhập và  iảm tỷ lệ n hèo 

Về tình hình sản xuất, tại vùng ĐNB, cơ cấu nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ 

nhưng tập trung phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng chuyển dần theo 

hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao. Vùng ĐBSCL phát triển theo 

các mô hình liên kết sản xuất có hiệu quả như mô hình cánh đồng lớn, mô hình trang 

trại, hợp tác xã….Trọng tâm là sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ như chuỗi giá trị 

lúa, gạo, chuỗi giá trị rau màu, chuỗi giá trị thủy sản, cây ăn trái theo tiêu chuẩn 

VietGAP và GlobalGAP.  

Theo số liệu tổng hợp của Cục KTHT và PTNT- Bộ NN&PTNT đến năm 2018, 

trong tổng số 13.856 HTX nông nghiệp trên cả nước, thì ĐBSCL có 1.803 HTX 

(chiếm 13,01%), vùng ĐNB có 512 HTX (chiếm 3,69%). Số HTX về trồng trọt vùng 

ĐNB chiếm 30,86% và ĐBSCL chiếm 62,89%. ĐBSCL có tỷ lệ tổ hợp tác (THT) lớn 

nhất cả nước. Tỷ lệ xã có THT ở ĐBSCL là 84,84% (bình quân cả nước là 28,49%); tỷ 

lệ xã có THT nông nghiệp, lâm nghiệp ở ĐBSCL là 75,1% (bình quân cả nước là 

25,44%); tỷ lệ xã có THT thủy sản ở ĐBSCL là 18,64% (bình quân cả nước là 4,99%). 

Đồng thời, so với cả nước, thì ĐBSCL có 25,21% số xã có doanh nghiệp chế biến 

nông, lâm, thủy sản; chỉ thấp hơn ĐNB với 50,54%.
6
 

Nhìn lại những thành tựu về khía cạnh kinh tế và tổ chức sản xuất ở cả hai vùng 

ĐNB và ĐBSCL trong thời gian qua, sự thay đổi đáng kể nhất mà Chương trình NTM 

mang lại chính là thu nhập người dân nông thôn được gia tăng qua mỗi năm, giải quyết 

tình trạng lao động có việc làm vùng nông thôn, từ đó cải thiện tỷ lệ hộ nghèo trên địa 

bàn. So với mặt bằng chung cả nước, các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo của cả 2 vùng 

được thực hiện khá tốt.  

Theo số liệu Tổng cục Thống kê năm 2018, thu nhập bình quân đầu người tại 

hai vùng ĐNB và ĐBSCL đều cao hơn so với mức trung bình toàn quốc. Tổng thu 

nhập bình quân đầu người của vùng ĐNB (5,71 triệu đồng/người/tháng) cao hơn so 

với vùng ĐBSCL (3,59 triệu đồng/người/tháng) và mức bình quân cả nước (3,89 triệu 

đồng/người/tháng). Về cơ cấu thu nhập, thì thu nhập từ tiền lương, tiền công và phi 

nông nghiệp của ĐNB (vùng có cơ cấu kinh tế chủ lực nghiêng về công nghiệp và dịch 

vụ) cao hơn 2,2 lần so với vùng ĐBSCL và 1,6 lần so với toàn quốc. Ngược lại, 

ĐBSCL với thế mạnh về các hoạt động sản xuất nông nghiệp nên thu nhập bình quân 

đầu người từ nguồn nông, lâm, thủy sản cao hơn 2,9 lần so với vùng ĐNB và 1,7 lần 

so với cả nước.  

Về tốc độ gia tăng thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn từ 2010 đến 

2016, thì ĐNB (34,92%) có mức tăng cao hơn so với vùng ĐBSCL (32,37%) và toàn 

quốc (33,98%). Điều đáng quan tâm là, tốc độ gia tăng thu nhập từ nông thôn ở cả hai 

                                              
5 Theo báo cáo “Biến đổi làng xã nông thôn Nam Bộ trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa: Thực trạng, 

định hướng và giải pháp” – PGS.TS Lê Thanh Sang  
6 Theo báo cáo “Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở 

Đồng bằng Sông Cửu Long” 
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vùng đều nhanh hơn so với tốc độ gia tăng thu nhập từ thành thị. Điều này chứng tỏ 

một trong những thành tựu nổi bật của chương trình NTM trong suốt thời gian qua 

mang lại, chính là rút ngắn khoảng cách chênh lệch thu nhập giữa nông thôn và thành 

thị. Trong đó, nổi bật nhất là vùng ĐBSCL khi chênh lệch thu nhập giữa thành thị và 

nông thôn chỉ còn 1,41 lần, thấp hơn so với vùng ĐNB (còn 1,57 lần) và cả nước (còn 

1,94 lần). Chính sự gia tăng thu nhập nông thôn đã giúp người dân nâng cao đời sống 

vật chất và tinh thần, đầu tư vào sản xuất kinh doanh và đầu tư vào việc học hành của 

con cái.  

Về tình hình giảm nghèo, tỷ lệ nghèo tại nông thôn ở cả hai vùng ĐNB và 

ĐBSCL đã giảm qua các năm và đều thấp hơn so với mức bình quân cả nước. Trong 

đó, tỷ lệ nghèo ở ĐNB thấp hơn so với ĐBSCL. Cụ thể, tỷ lệ nghèo vùng nông thôn tại 

ĐNB từ 2,8% năm 2010 giảm còn 0,8% năm 2016, tại ĐBSCL từ 15,4% năm 2010 

còn 6,7% năm 2016.  

1.1.4. Văn hóa  iáo dục phát triển, hệ thốn  chính trị  ã hội vữn  mạnh 

Ở cả hai vùng, tiêu chí về văn hóa và giáo dục đều cao hơn so với bình quân cả 

nước. Cụ thể đối với tiêu chí văn hóa thì vùng ĐNB có tỷ lệ xã đạt chuẩn là 96,22%, 

vùng ĐBSCL là 86,17% (cả nước là 81,58%); với tiêu chí giáo dục thì vùng ĐNB có 

tỷ lệ xã đạt chuẩn là 94,22%, vùng ĐBSCL là 89,98% (cả nước là 88,9%). Nhiều hoạt 

động được tổ chức rộng rãi, như: Phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn 

hóa, Cuộc vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh,, xây dựng gia đình văn hóa, ấp 

văn hóa và xã văn hóa. 

Từ thời điểm bắt đầu xây dựng NTM đến tháng 6/2019, môi trường ở cả 2 vùng 

có sự chuyển biến rõ rệt so với những tiêu chí khác trong nhóm văn hóa – xã hội – môi 

trường. Cụ thể, tiêu chí môi trường ĐBSCL tăng từ 4,17% lên 57,26% (tăng 53,09%), 

còn đối với vùng ĐNB thì tiêu chí này tăng lên cũng rất mạnh, từ 16,2% lên 87,56% 

(tăng 71,36%). Các tiêu chí về hệ thống chính trị -tiếp cận pháp luật và quốc phòng an 

ninh thì ở vùng ĐNB đạt kết quả cao so với bình quân cả nước. Cụ thể ở tiêu chí hệ 

thống chính trị và tiếp cận pháp luật ở vùng ĐNB là 93,56% trong khi bình quân cả 

nước là 78,41%. Tiêu chí quốc phòng an ninh ở vùng ĐNB là 95,78% trong khi bình 

quân cả nước chỉ 78,41%. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhà văn 

hóa tại địa phương người dân ngày càng được tiếp cận các hoạt động tuyên truyền, 

hướng dẫn về các chương trình, chính sách và chủ trương của Nhà nước. 

1.1.5. Năn  lực của cán bộ và sự  ắn kết cộn  đồn  n ày càn  nân  cao 

Năng lực, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ ngày càng được nâng cao trong 

công tác xây dựng và phát triển các mục tiêu cho chương trình NTM. Ở tỉnh Đồng 

Nai, với số lượng 15.000 người (cả chuyên trách và kiêm nhiệm) trong tất cả các cấp 

đã chủ trương tổ chức các hội thi tác động tích cực đến sự tham gia của người dân (Ví 

dụ như chương trình tìm hiểu kiến thức xây dựng NTM và thi sáng tác về đề tài “nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng NTM”); ở Tp Cần Thơ, Thành ủy đã phân 

công 36 ủy viên phụ trách chỉ đạo 36 xã thực hiện xây dựng NTM,... Bên cạnh đó, 

công tác kiểm tra, giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới cũng được Thành ủy chỉ 

đạo thường xuyên, hàng năm đều thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác xây dựng 

nông thôn mới tại các xã. Năng lực tổ chức của cán bộ cho các lớp tập huấn, tổ chức 

các chuyến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm các mô hình xây dựng nông thôn 

mới ngày càng tốt hơn. 
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Nông thôn mới đã hình thành trên thực tế, đáp ứng cơ bản nguyện vọng người 

dân nông thôn, nên ngày càng thu hút sự tham gia của dân, góp phần vào thành công 

của Chương trình. Qua ý kiến khảo sát đại diện các hộ dân tại Đồng Nai và Sóc Trăng 

cho thấy, đa số người dân đều hài lòng về mức thu nhập, chất lượng cuộc sống vật chất 

và tinh thần của người dân tốt hơn so với 5 năm qua. Một khi người dân đã thấy được 

sự thành công của NTM, tác động tích cực đến đời sống thì niềm tin và sự ủng hộ của 

dân sẽ gia tăng. Vì thế, nhận thức người dân thay đổi, từ trông chờ vào sự đầu tư của 

Nhà nước, đã chuyển sang tham gia chủ động hơn. 

Tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM trong giai đoạn 2010-2018 cả 2 

vùng ĐNB và ĐBSCl là 660.741 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vốn tín dụng (hơn 60%). 

Cả 2 vùng có mức đóng góp huy động vốn đứng đầu so với các khu khác trong cả 

nước. Vùng ĐBSCL với tỷ lệ nguồn vốn huy động chiếm 21,43% trong tổng nguồn 

vốn huy động của cả nước, còn vùng ĐNB có tỷ lệ huy động nguồn vốn chiếm 

18,09%. 

Nhìn chung, để có được các thành tựu như trên, nguyên nhân là nhờ sự nỗ lực 

của cả hệ thống chính trị vùng ĐNB và ĐBSCL, sự tham gia và ủng hộ của người dân 

dành cho Chương trình. Bên cạnh đó, các địa phương đã đầu tư phát triển cơ sở hạ 

tầng, có nhiều giải pháp tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập, đào tạo nghề và giải 

quyết việc làm. Cũng không thể phủ nhận vai trò quan trọng của chính sách phát triển 

sản xuất. Đây là đòn bẩy thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, giúp 

hộ dân mạnh dạn đầu tư và áp dụng công nghệ. Đồng thời, xuất phát từ chủ trương, đã 

lựa chọn, tập trung phát triển sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế cao, phù hợp với đặc 

điểm nông nghiệp của từng vùng. 

1.2. Những hạn chế trong xây dựng nông thôn mới vùng ĐNB và ĐBSCL  

1.2.1. Chất lượn  c n  tác tuyên truyền  ây dựn  NTM chưa cao 

Công tác tuyên truyền đã được thực hiện, nhưng một số xã chưa phát huy được 

phong trào xây dựng NTM trong cộng đồng dân cư, người dân chưa chủ động thực 

hiện các phần việc của mình, còn ỷ lại, trông chờ. Một số địa phương có biểu hiện thỏa 

mãn với kết quả đạt được, thiếu sự tập trung, không tích cực trong công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện việc duy trì, giữ vững và nâng chất mức độ đạt 

chuẩn các tiêu chí
7
. 

Nguyên nhân của các hạn chế trên là do cán bộ kiêm nhiệm, cán bộ địa phương 

thiếu năng động, một số địa phương chưa coi trọng công tác tuyên truyền, năng lực 

tuyên truyền viên chưa cao; người dân một số vùng còn ỷ lại vào Nhà nước,… 

1.2.2. Kết quả hoàn thành  ây dựn  NTM còn chênh lệch lớn  iữa các địa 

phươn  

Theo thống kê đến tháng 8/2019 của Văn phòng Điều phối NTM TW, thì vùng 

ĐBSCL có số xã đạt chuẩn NTM thấp hơn so với vùng ĐNB và bình quân cả nước (xã 

đạt chuẩn: ĐBSCL là 43,78%, ĐNB là 69,89%, cả nước là 50,8%). Xét theo Bộ tiêu 

chí thì vùng ĐNB có số tiêu chí đạt được đều cao hơn bình quân cả nước, trong khi đó 

vùng ĐBSCL lại có một số tiêu chí thấp hơn bình quân cả nước. Cụ thể là, về tiêu chí 

giao thông; môi trường và ATTP (57,26%), trong khi bình quân cả nước là 63,75% và 

vùng ĐNB là 74,89%. Xét theo số tiêu chí bình quân/xã thì vùng ĐNB hầu như các xã 

                                              
7 Báo cáo tỉnh An Giang- số 220 –sơ kết 3 năm NTM 
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đều đạt trên 15 tiêu chí, ngoại trừ tỉnh Tây Ninh (14,9 tiêu chí bình quân/xã). Trong 

khi đó vùng ĐBSCL thì có tới 4 tỉnh có số tiêu chí bình quân/xã đạt dưới 15 tiêu chí, 

bao gồm Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, Cà Mau (thấp nhất là tỉnh Bến Tre với 12,67 

tiêu chí bình quân/xã). Vùng ĐBSCL tính đến thời điểm 2019, chưa có xã nào đạt 

được tiêu chí NTM nâng cao.  

ĐBSCL có tỷ lệ mức huy động vốn từ Doanh nghiệp và cộng đồng dân cư cho 

xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2018 thấp hơn so với bình quân chung cả nước và 

vùng ĐNB (vốn doanh nghiệp: ĐBSCL là 2,9%, cả nước là 4,88%, ĐNB là 8,8%; vốn 

cộng đồng dân cư: ĐBSCL là 9,43%, cả nước là 9,82%, ĐNB là 11,56%). 

Nguyên nhân dẫn đến kết quả kém hơn của ĐBSCL là do tổng số xã vùng 

ĐBSCL (1.286 xã) gấp 2,83 lần vùng ĐNB (445 xã). Xuất phát điểm thực hiện xây 

dựng NTM, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở ĐBSCL thấp hơn ĐNB, ảnh hưởng đến tốc 

độ đạt được chương trình NTM ở mỗi địa phương. 

1.2.3. Sự thiếu đồn  bộ tron  đầu tư và sử dụn  cơ s  hạ tần  chưa hiệu quả 

1.2.3.1. Đầu tư cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ 

Ở ĐBSCL có hệ thống sông ngòi chằng chịt, vì vậy, để hoàn thành tiêu chí kết 

cấu hạ tầng với các xã là một việc rất khó khăn. Ví dụ: tỉnh như Bến Tre gặp khó khăn 

trong tiêu chí số 2 – Giao thông (26/147 xã đạt); tiêu chí số 6 – cơ sở vật chất văn hóa 

(31/147 xã đạt); tiêu chí số 5 – trường học (33/147 xã đạt). Tiến độ thi công của các 

công trình giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa vẫn còn chậm, thời gian thi 

công kéo dài. Tỉnh Vĩnh Long có số xã đạt tiêu chuẩn trường học còn thấp (chỉ có 46% 

xã đạt), về văn hóa mới chỉ có 42,6% xã đạt tiêu chuẩn, về nhà ở thì số xã đạt tiêu chí 

mới chỉ 50%. Trong khi đó, vùng ĐNB nằm trên vùng đồng bằng và bình nguyên 

rộng, địa hình của vùng tạo thuận lợi cho xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường 

giao thông nông thôn. Tuy nhiên, ngoại trừ TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương có 

mức độ hoàn thành các tiêu chí về cơ sở hạ tầng cao, thì các tỉnh còn lại của ĐNB, 

mức đạt được thấp. Cụ thể, tính đến năm 2018, Bình Phước chỉ có 50% xã đạt và Tây 

Ninh có 51% xã đạt chuẩn về tiêu chí giao thông. 

Nguyên nhân của hạn chế này là xây dựng cơ sở hạ tầng cần nhiều kinh phí đầu 

tư, trong khi nguồn vốn phân bổ còn hạn chế, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp 

nhiều khó khăn, khả năng đóng góp của người dân và tham gia của doanh nghiệp còn 

hạn chế. Riêng đối với vùng ĐBSCL thì đặc thù kênh rạch chằng chịt, nên khó có thể 

đáp ứng yêu cầu về kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ.  

1.2.3.2. Cơ sở hạ tầng xuống cấp và việc sử dụng nhà văn hóa chưa thật sự 

hiệu quả  

Tại một số địa phương, hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa xã, trung tâm 

văn hóa thể thao còn mang tính hình thức, nhiều bưu điện xã bỏ trống, không có nhân 

viên làm việc do mức độ hoạt động quá thấp. Sau một thời gian không sử dụng, dẫn 

đến chất lượng giảm sút, do không được duy tu và sửa chữa. So với bình quân cả nước 

(60,33%) thì tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa ở vùng ĐBSCL thấp hơn (56,72%), còn 

vùng ĐNB lại cao hơn (79,56%). Cả hai vùng ĐBSCL và ĐNB có tỷ lệ số xã đạt tiêu 

chí về CSHT thương mại gần như nhau và cao hơn trung bình cả nước (ĐBSCL là 

85,63%; ĐNB là 87,33, cả nước là 85,52%). Tuy nhiên, một số chợ nông thôn chưa 

được bố trí phù hợp, không thuận tiện đặc tính sinh hoạt, đi lại của người dân nên 
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người dân vẫn sinh hoạt tại chợ truyền thống, do đó hiệu quả hoạt động chợ không 

cao, dẫn đến tình trạng chợ không được sử dụng, gây lãng phí đầu tư.  

Nguyên nhân của hạn chế này là do nội dung hoạt động văn hóa, thể thao ở các 

xã chưa thực sự thu hút người dân tham gia, hạn chế về kinh phí tổ chức. Công tác lập 

chợ ở nơi phù hợp gặp phải vấn đề kinh phí giải phóng mặt bằng, trong khi nguồn vốn 

cho đền bù giải tỏa rất hạn chế. Bên cạnh đó, một số địa phương xây chợ, nhưng vị trí 

không thuận lợi cho nhu cầu đi lại mua sắm của người dân. Xây chợ NTM chưa 

nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu, tập quán của người dân địa Phương, nên khi chợ xây 

xong thì không thu hút được người mua, tiểu thương không di dời vào để buôn bán, 

dẫn đến việc bỏ hoang và lãng phí, ví dụ chợ Tư Sáng (tỉnh Hậu Giang), chợ Long 

Hưng (Sóc Trăng) hay chợ Xuân Định (tỉnh Đồng Nai). 

1.2.4. Thu nhập n n  th n còn thấp và chênh lệch với thành thị, tổ chức sản 

 uất chưa bền vữn  

Mặc dù vùng ĐBSCL có mức thu hẹp thu nhập giữa nông thôn và thành thị, 

nhưng thu nhập bình quân đầu người/tháng của vùng ĐBSCL thấp hơn so với bình 

quân cả nước và vùng ĐNB (ở vùng ĐBSCL là 3,59 triệu đồng, vùng ĐNB là 5,71 

triệu đồng và bình quân cả nước là 3,88 triệu đồng). Tuy nhiên, đối với vùng ĐNB thì 

có sự chênh lệch về thu nhập giữa nông thôn và thành thị là khá lớn (Thành thị là 6,09 

triệu đồng/tháng; nông thôn là 3,81 triệu đồng/tháng). Ở cả hai vùng, số hộ nghèo có 

giảm, nhưng việc thoát nghèo chưa thực sự bền vững. Đặc biệt là vùng ĐBSCL số hộ 

nghèo mới và tái nghèo vẫn còn cao. Trong năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn 

nghèo đa chiều) vùng ĐBSCL là 5,8%; trong khi vùng ĐNB chỉ có 0,6%. 

Ở cả 2 vùng ĐBSCL và ĐNB đều có số lượng HTX là tăng lên qua các năm, 

nhưng hiệu quả mang lại chưa cao, chưa rõ rệt trong công tác hoạt động, vẫn còn nhận 

nhiều sự hỗ trợ từ chính quyền. Ví dụ, ở vùng ĐBSCL, tỉnh Kiên Giang có số HTX 

tăng, nhưng chỉ tiêu tổ chức sản xuất giảm từ 90% (giai đoạn 1) xuống 85% (giai đoạn 

2). Còn đối với vùng ĐNB thì tình hình phát triển HTX nông nghiệp tiên tiến, hiện đại 

chưa đạt yêu cầu. Nhiều HTX làm ăn chưa hiệu quả, được thành lập mang tính chất 

hình thức, chưa thu hút người dân tham gia hoặc có liên kết trong sản xuất, tiêu thụ. Ở 

vùng ĐNB, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đã được hình thành và có hiệu quả 

bước đầu, tuy nhiên khả năng nhân rộng và phát triển còn khiêm tốn do rào cản về 

vốn, kỹ thuật và thị trường tiêu thụ. Nông nghiệp đô thị có chú ý đến nhưng chưa thực 

sự mạnh. Các hình thức tổ chức sản xuất còn manh mún và chưa hình thành chuỗi giá 

trị bền vững.  

1.2.5. Ô nhiễm m i trườn  n n  th n  ia tăn  và khó kiểm soát 

Môi trường nông thôn là vấn đề mà người dân tại cả hai vùng ĐNB và ĐBSCL 

chưa hài lòng nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới (Phụ lục Hình 4). Tại ĐNB 

vẫn còn một số địa phương đạt tiêu chí về môi trường và ATTP thấp hơn bình quân cả 

nước (61,05%) như Tp.HCM (56%), và BRVT (28%). Môi trường và an toàn thực 

phẩm cũng là một tiêu chí mà ĐBSCL có tỷ lệ xã đạt khá thấp (57,3%), thấp hơn gần 

4% so với bình quân cả nước (61,05%). Trong số các tỉnh của vùng ĐBSCL thì Bến 

Tre có tỷ lệ xã đạt thấp nhất, chỉ 23%. Ở Vĩnh Long, tình trạng ô nhiễm môi trường 

nông thôn do nước thải, rác thải chưa được thu gom và xử lý vẫn còn phổ biến. Tại 

Hậu Giang, các vùng nông thôn chưa được bố trí tuyến thu gom rác nên còn tình trạng 

vứt rác bừa bãi ra môi trường công cộng; các bãi rác hiện đã quá tải nhưng vẫn phải 

tiếp nhận xử lý rác; tỉnh chưa xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt; các bãi rác 
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hiện hữu chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường. Tại Kiên Giang, đa số dân cư ở 

dọc theo kênh rạch, tập quán sinh hoạt thường vứt rác xuống kênh. Ngoài ra, tập quán 

chôn cất trong đất gia đình cũng ảnh hưởng nhiều tới tiêu chí về mai táng và quản lý 

nghĩa trang. Vùng ĐNB thì tại Bình Phước, môi trường nông thôn có xu hướng bị ô 

nhiễm do lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và thuốc diệt cỏ, chăn nuôi tập trung nhưng 

chưa xử lý tốt chất thải. 

Nguyên nhân do ý thức của một bộ phận người dân chưa cao trong việc giữ gìn 

và bảo vệ môi trường. Một số cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, làng nghề xả thải 

trực tiếp ra môi trường đất, kênh rạch,… gây ô nhiễm. Thói quen của một bộ phận dân 

cư khi vứt rác nơi công cộng, trong khi chính quyền địa phương thiếu các giải pháp 

khắc phục. 

1.2.6. Thiếu các hoạt độn  văn hóa lồn   hép tron   ây dựn  NTM 

Tại ĐBSCL, nhiều nơi, nhà văn hóa ấp còn mượn từ phòng mẫu giáo trong ấp; 

nhà văn hóa, trung tâm thể thao cấp xã chưa được sử dụng thường xuyên, chưa phát 

huy là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng đúng nghĩa. Đời sống văn hóa tinh thần ở 

nông thôn chưa phong phú, dù phương tiện giải trí cá nhân tăng lên đang tạo ra khuynh 

hướng hưởng thụ văn hóa cá nhân. 

Các câu lạc bộ, nhóm sở thích trong lĩnh vực văn hóa cũng rất ít, hoặc nếu được 

thành lập lại mang tính hình thức nhiều hơn. Việc hưởng thụ văn hóa mang màu sắc cá 

nhân, nhu cầu giao lưu văn hóa có xu hướng giảm, đặc biệt khi đối tượng hưởng thụ 

văn hóa tại cộng đồng chủ yếu cho người già và trẻ em khiến đời sống văn hóa của 

người dân nông thôn càng trở nên nghèo nàn.  

Nông thôn ở cả hai vùng đang trong quá trình chịu tác động rất mạnh của các 

yếu tố bên ngoài. Đây chính là vấn đề của xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn hóa 

mới lớn nhất hiện nay. Nguyên nhân chủ yếu là do trình độ dân trí của người dân một 

số địa phương trong vùng còn thấp, ý thức xây dựng nông thôn mới chưa cao và chưa 

xác định được rõ nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.  

1.2.7. An ninh trật tự phức tạp   các  ã ven đ  và các khu cụm tuyến dân cư 

Tệ nạn vùng nông thôn có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp bởi sự di 

dân, di cư, đặc biệt là dịch chuyển lao động ở các khu công nghiệp, các vùng ven đô 

thị. Tại vùng ĐNB, do quá trình đô thị hóa nông thôn diễn ra nhanh, đặc biệt là các 

tỉnh như Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, nên phát sinh các vấn đề 

phức tạp liên quan đến trộm cắp tài sản; tranh chấp, khiếu kiện về đất đai. Nguyên 

nhân cho thực trạng trên, nhất là tại vùng ĐNB, với các địa phương có địa bàn rộng, 

dân di cư tự do đông, đa dạng về thành phần, khiến việc quản lý gặp khó khăn. Mặc dù 

dân nhập cư giúp cung cấp lao động cho ngành công nghiệp, dịch vụ, nhưng lại tạo ra 

áp lực về nơi ở, cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, nhu cầu điện, nước và an ninh trật tự. 

Trong khi đó, vùng ĐBSCL thì tình trạng này tương tự, đặc biệt là các khu dân cư, khu 

cụm tuyến dân cư và các xã vùng ven đô thị.  

1.2.8. Ảnh hư n  của biến đổi khí hậu đến c n  tác  ây dựn  NTM  

Mặc dù biến đổi khí hậu (BĐKH) là yếu tố khách quan nhưng vẫn được xem là 

rào cản và hạn chế trong xây dựng NTM. Cả nước và cả hai vùng này đều chịu ảnh 

hưởng của và rủi ro thiên tai, trong đó đặc biệt là vùng ĐBSCL. Các hiện tượng biến 

đổi khí hậu làm ảnh hưởng lên tất cả các lĩnh vực KT-XH của quá trình xây dựng 
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NTM, là rào cản cho quá trình hoàn thành mục tiêu NTM hiện tại và giữ vững NTM 

bền vững trong tương lai. 

Tại vùng ĐNB chủ yếu bị ảnh hưởng bởi khô hạn, sạt lở vùng ven bờ và nước 

biển dâng. Bà Rịa-Vũng Tàu là tỉnh có tài nguyên đất bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc 

biệt là sạt lở đất nông nghiệp ở vùng ven biển. Nguồn nước suy kiệt trong mùa khô 

khiến không đủ nước tưới và làm cho các vùng trồng lúa, bắp ở các huyện Tân Phú, 

Xuân Lộc, Định Quán của tỉnh bị thiệt hại nặng. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt và 

sản xuất trong mùa khô ngày càng gia tăng. 

Trong khi đó ở vùng ĐBSCL, các loại rủi ro thiên tai chủ yếu bao gồm: Lũ lụt - 

ngập úng, hạn hán, nước biển dâng, xâm nhập mặn và sạt lở. Nhiều công trình nghiên 

cứu khẳng định vùng ĐBSCL là vùng dễ bị tổn thương của biến đổi khí hậu và nước 

biển dâng (Peter and Ruysschaert 2008; Dasgupta et al. 2007; IPCC 2007; UNDP 

2007; ADB 1994). Thực tế cho thấy, mùa khô năm 2016, mặn đã xâm nhập sâu đến 90 

km vào các tỉnh/thành ven biển ở ĐBSCL, với diện tích khoảng 300.000 ha 

(Entzinger, Han và Peter Scholten, 2016). Năm 2016, cả tỉnh Bến Tre có 155/164 xã, 

phường, thị trấn bị nhiễm mặn với độ mặn 1g/lít. Đây cũng là tỉnh đầu tiên ở ĐBSCL 

công bố thiên tai hạn mặn và phải đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng để 

đắp đập tạm ngăn mặn.  

Bên cạnh lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nông thôn cũng là đối 

tượng dễ bị tác động của BĐKH. Các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gây thiệt hại 

hoặc thậm chí phá hủy các công trình đang hiện hữu tại các địa phương, làm xấu đi 

diện mạo NTM, khiến các xã, huyện bị giảm hoặc mất đi tiêu chí NTM đã có. Bên 

cạnh, sự bất thường, khó dự đoán trong tần suất, cường độ, chu kì của các hiện tượng 

cực đoan khiến các địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc thiết kế, xác định 

ngưỡng chịu đựng của các công trình sẽ được xây dựng; quá trình này cản trở tiến độ 

hoàn thành mục tiêu NTM. Tính tới tháng 06/2019 vùng ĐBSCL có 564 điểm sạt lở 

với tổng chiều dài trên 834 km, trong đó sạt lở bờ sông 512 điểm với tổng chiều dài 

khoảng 566km (chủ yếu diễn ra dọc theo sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Cỏ Đông, 

Vàm Cỏ Tây và các nhánh chính của hệ thống kênh, rạch); sạt lở bờ biển 52 điểm với 

tổng chiều dài 268km (Cục Quản lý Tài nguyên nước - Bộ TNMT và Tổng cục phòng 

chống thiên tai - Bộ NNPTNT). Từ 2017-06/2019, tỉnh An Giang đã xảy ra khoảng 

120 vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng làm mất đất đai, thiệt hại nhà cửa, cơ sở hạ tầng, 

đường giao thông ước tính lên đến hàng trăm tỉ đồng. Tình hình sạt lở không những 

diễn ra vào mùa mưa, mà còn xuất hiện cả mùa khô và diễn ra ở các tuyến sông chính, 

cho đến các hệ thống kênh, rạch với mức độ ngày càng nhiều và nguy hiểm, điểm 

nguy hiểm nhất được ghi nhận tại tỉnh Cà Mau với chiều dài 14 km. 

1.2.9. Các hạn chế khác 

Tỷ lệ tham gia BHYT của người dân có tăng lên nhưng còn thấp. Việc huy 

động người dân mua BHYT ở các địa phương vẫn còn chậm và tỉ lệ đạt chưa cao theo 

kế hoạch của năm. Các trạm y tế nông thôn dù được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, 

nhưng nguồn nhân lực nhất là bác sĩ ở vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số còn rất thiếu, 

chưa đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe dân số nông thôn trong bối cảnh tỷ trọng dân 

số vùng nông thôn ở cả hai vùng là người cao tuổi đang tăng lên rất nhanh.  

Từ năm 2016, Trung ương ban hành Bộ tiêu chí mới (giai đoạn 2016 - 2020) 

với những điều kiện cao hơn nhiều so với Bộ tiêu chí cũ. Bình quân toàn vùng 

ĐBSCL, tất cả các tiêu chí giai đoạn 2016-2018 đều có tốc độ tăng thấp hơn so với 
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giai đoạn 2011-2015, xét riêng từng tỉnh có rất nhiều địa phương bị tụt chỉ tiêu đã đạt 

được do không kịp đáp ứng các yêu cầu mới. Các chỉ tiêu thường có tỷ lệ đạt bị giảm 

là y tế, tổ chức sản xuất và hộ nghèo. Cà Mau là tỉnh có nhiều chỉ tiêu bị giảm: thủy lợi 

giảm từ 99% còn 95%; điện giảm từ 84% còn 71%; tổ chức liên kết sản xuất giảm từ 

89% còn 71%; hộ nghèo từ 80% giảm còn 63%; y tế từ 99% còn 45%. Ở Hậu Giang, 

tiêu chí hộ nghèo giảm từ 69% còn 59%; tiêu chí giáo dục giảm từ 93% còn 80%; tiêu 

chí y tế giảm từ 93% còn 83%; tổ chức sản xuất giảm từ 98% còn 96%. Trong khi đó, 

vùng Đông Nam Bộ với việc một số địa phương hoàn thành sớm mục tiêu xây dựng 

NTM nên dễ dàng thích ghi với sự thay đổi của Bộ tiêu chí. Việc yêu cầu thực hiện 

ngay Bộ tiêu chí mới khiến các địa phương không có nguồn kinh phí để nâng cao chất 

lượng tiêu chí, duy tu, sửa chữa các công trình bị xuống cấp. Điều kiện của các tiêu chí 

tăng lên khiến các địa phương phải điều chỉnh việc phân bổ kinh phí, trong khi nguồn 

lực tỉnh có giới hạn, huy động nguồn lực rất hạn chế.. Ngoài ra một số tiêu chí chưa 

gắn liền với điều kiện thực tế của địa phương, gây khó khăn trong việc lập kế hoạch và 

triển khai thực hiện. 

Có sự biến đổi lớn về dân số và cơ cấu dân số nông thôn vùng ĐNB, chủ yếu do 

di cư từ ĐBSCL đến ĐNB, làm cho dân số nông thôn ĐBSCL đang giảm dần về số 

lượng tuyệt đối và đẩy nhanh quá trình già hóa dân số từ 15 năm trở lại đây trong khi 

làm tăng dân số ĐNB, gồm cả khu vực nông thôn (Lê Thanh Sang). 

2. BỐI CẢNH, THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƢỚNG XÂY DỰNG NTM 

VÙNG ĐNB VÀ ĐBSCL 

2.1. Bối cảnh và thách thức  

Trong bối cảnh chỉ còn hơn 01 năm để kết thúc thời gian thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cả hai vùng ĐNB và ĐBSCL đều phải nỗ lực 

nâng cao số xã đạt chuẩn NTM để hoàn thành mục tiêu. Để đạt mục tiêu này, vùng 

ĐNB phải tăng thêm 45 xã đạt chuẩn và vùng ĐBSCL phải tăng thêm 93 xã. Trong bối 

cảnh thời gian hạn chế, đây là áp lực lớn, đặc biệt là đối với các địa phương có kết quả 

xây dựng NTM tương đối thấp như tỉnh Bến Tre, Cà Mau, Trà Vinh, Tây Ninh và 

Bình Phước. 

Xây dựng NTM là một chương trình phát triển nông thôn toàn diện, trong đó 

gắn liền với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, công tác tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp còn thiếu cách thực hiện cụ thể và thích hợp cho từng địa phương. Chưa 

phát huy hết lợi thế, tiềm năng của ngành nông nghiệp, chưa thể hiện rõ vai trò sản 

xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Việc phát triển nông nghiệp gắn với phát triển 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn có thực hiện nhưng chưa 

nhiều. 

Phát triển sản xuất nông nghiệp chưa bền vững, thiếu liên kết giữa sản xuất và 

tiêu thụ, các chuỗi giá trị nông sản chưa đủ mạnh. Doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp nông thôn còn thấp. Một số mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ chưa thật chặt 

chẽ, còn mang tính hình thức (VD: Cần Thơ, Bến Tre). Quy mô HTX còn nhỏ lẻ, 

manh mún, khó tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, thiếu vốn hoạt động, hiệu quả kinh 

doanh thấp, dịch vụ còn đơn điệu, chưa đa dạng và chưa thật sự mở rộng so với tiềm 

năng (VD: Trà Vinh). Giữa các HTX, chưa có sự hợp tác, liên kết ngang, tiêu thụ sản 

phẩm, dịch vụ cho nhau. Các HTX chưa chú trọng nâng cao giá trị, chất lượng nông 

sản, hàng hóa đồng thời quan tâm xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý đối với 
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các sản phẩm, ngành hàng chủ lực. Trình độ nhân sự tham gia quản lý điều hành HTX 

còn rất nhiều hạn chế (VD: Kiên Giang). 

Một vấn đề khác ảnh hưởng đáng kể tới cơ cấu lao động nông thôn ở cả hai 

vùng ĐBSCL và ĐNB đó là xu hướng di cư từ nông thôn ĐBSCL lên ĐNB và sự già 

hóa dân số nông thôn ĐBSCL. Hiện tại, tỷ trọng người di cư từ nông thôn ĐBSCL đến 

ĐNB ngày càng tăng. Kết quả điều tra dân số giữa kỳ 2014 cho thấy người di cư từ 

ĐBSCL đến ĐNB chiếm hơn 50% tổng số người di cư đến ĐNB, trong đó tập trung 

chủ yếu đến Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Tây Ninh. Quá trình 

này làm cho dân số nông thôn ĐBSCL đang giảm dần về số lượng tuyệt đối và đẩy 

nhanh quá trình già hóa dân số từ 15 năm trở lại đây, trong khi làm tăng dân số ĐNB, 

gồm cả khu vực nông thôn. Hơn nữa, di cư mang tính chọn lọc không chỉ ở khía cạnh 

tuổi mà những người ít nguồn lực nhất nhiều khả năng bị bỏ lại nông thôn nhiều hơn. 

Cùng với tình trạng thu nhập ở nông thôn thấp, quá trình già hóa dân số sẽ đồng thời 

thúc đẩy quá trình nghèo hóa dân số nông thôn. Trong tương lai, xu hướng di cư từ 

nông thôn ĐBSCL đến ĐNB sẽ tiếp tục diễn ra và làm rõ nét hơn các đặc điểm già hóa 

và nghèo hóa dù qui mô có thể giảm bớt do dân số trẻ ít dần và giảm đầu tư các ngành 

thu hút nhiều lao động tại các thành phố lớn. Ngoài ra, xu hướng di cư trở về ĐBSCL 

chiếm khoảng 50% số người đã từng di cư nhưng số người trở về có thể diễn ra theo 

hai hướng ngược nhau: (1) Tỷ trọng dân số từ ĐBSCL di cư đến TPHCM và các thành 

phố khác để đi học hiện chiếm khoảng 25% trong tổng số người di cư và những người 

này có xu hướng ở lại để tìm việc làm và có cơ hội để làm việc ổn định nhiều hơn là 

trở về quê. (2) Nhiều người lao động ở độ tuổi sau 40 có thể không tìm được việc làm 

do sự thay thế bởi hệ thống tự động hóa trong các ngành thâm dụng lao động bắt đầu 

trở về quê, đặt ra thách thức rất lớn về việc làm, thu nhập, chăm sóc sức khỏe và an 

sinh xã hội nông thôn.  

Sự phát triển của ĐBSCL và ĐNB được đặt trong bối cảnh BĐKH (trong đó 

vùng ĐBSCL bị ảnh hưởng mạnh mẽ), thị trường nông sản được dự báo có nhiều biến 

động và các tiến bộ khoa học công nghệ sẽ có bước phát triển vượt bậc với cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0. Vì đặc thù là vùng sản xuất nông nghiệp, vùng nông thôn của 

ĐBSCL nhạy cảm với các vấn đề về môi trường. Các tác động của BĐKH và nước 

biển dâng đang ngày càng hiện hữu và tạo ra tác động tiêu cực lên nông nghiệp, nông 

thôn. Ngoài ra, hoạt động của các quốc gia khác ở thượng nguồn sông Mekong (như 

xây dựng đập thủy điện) cũng khiến cho ĐBSCL ở hạ lưu sông chịu ảnh hưởng. Lũ 

ngày càng về ít, khiến cho xâm nhập mặn thêm trầm trọng, lấn sâu vào đất liền, không 

có phù sa bồi đắp, làm hai bên bờ sông sạt lở nghiêm trọng, nông dân mất nguồn lợi 

thủy sản tự nhiên và phù sa bồi dưỡng cho đất nông nghiệp. Dịch bệnh cũng xuất hiện 

ngày càng nhiều hơn, gây mất năng suất, sản lượng (VD: Bến Tre, Cần Thơ). Những 

vấn đề này cũng cần phải được tích hợp vào trong quá trình xây dựng kinh tế và sản 

xuất ở nông thôn để bảo đảm phát triển bền vững. Đối với vùng ĐNB, tình trạng áp 

dụng công nghệ cao trong quá trình sản xuất nông nghiệp đang mới bước đầu hình 

thành, còn mang tính tự phát, chủ yếu do các doanh nghiệp đầu tư, trong khi đó người 

dân cá thể chưa có hướng đi rõ ràng. 

2.2. Định hƣớng xây dựng nông thôn mới  

2.2.1. Về quan điểm chung 

Quan điểm chung khi xây dựng NTM đó là, nông dân, nông thôn, nông nghiệp 

sẽ tiếp tục giữ vai trò chiến lược trong sự phát triển của đất nước. Phát triển nông dân, 
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nông nghiệp, nông thôn là thành tố cơ bản của quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng 

và cơ cấu lại nền kinh tế; là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của cả hệ thống chính trị và 

trách nhiệm của toàn xã hội để đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa và phát triển 

kinh tế thị trường hiện đại. Đổi mới thể chế là khâu đột phá then chốt để thực hiện vai 

trò chủ thể của nông dân, thay đổi căn bản quan hệ sản xuất trong nông nghiệp và phát 

huy sức mạnh cộng đồng ở nông thôn. 

Đặc biệt, cần chủ động và tích cực thích ứng với BĐKH. Xem xét đến các kịch 

bản cực đoan để chuẩn bị các giải pháp giải quyết tình huống khẩn cấp. Chủ động phát 

hiện và phát huy lợi thế, dư địa của quá trình BĐKH tạo ra, để cùng với tài nguyên, 

con người, tiến bộ khoa học công nghệ của nền công nghiệp 4.0 biến nguy cơ thành 

thời cơ, biến bất lợi thành lợi thế. Quy hoạch tích hợp, đa ngành, có điều phối liên kết 

vùng, liên kết ngành thay vì phát triển cục bộ. 

2.2.2. Về mục tiêu chung 

Cần hướng tới vai trò chủ thể thực sự của nông dân, đảm bảo nông dân có đủ 

năng lực, cơ hội tham gia và hưởng thụ thành quả phát triển đất nước. Cư dân nông 

thôn có thu nhập ổn định và điều kiện sống văn minh, có cơ hội phát triển. Nông thôn 

phát triển gắn bó hài hòa với đô thị và cả nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Xây 

dựng NTM thịnh vượng, trở thành nơi đáng sống, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

tiệm cận với đô thị, kinh tế phát triển, cảnh quan và môi trường sạch đẹp, xã hội văn 

minh, mang bản sắc dân tộc, quan hệ cộng đồng gắn bó. 

Cần phát triển bền vững, an toàn, thịnh vượng trên cơ sở phát triển phù hợp 

nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, kết hợp với dịch vụ, du lịch sinh thái, công 

nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản 

phẩm nông nghiệp. Hệ thống cơ sở hạ tầng được quy hoạch, phát triển đồng bộ, hiện 

đại theo hướng chủ động, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn 

trước thiên tai. Tài nguyên thiên nhiên được sử dụng hợp lý. Đa dạng sinh học và 

truyền thống văn hóa lịch sử được duy trì và tôn tạo. Đời sống vật chất, tinh thần của 

người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt cao hơn trung bình cả 

nước. 

Cần có sự hợp tác, liên kết giữa các vùng miền và địa phương nhằm ứng phó 

với thiên tai và BĐKH một cách hiệu quả. Các lĩnh vực liên kết trong nội dung của 

hoạt động ứng phó với thiên tai và BĐKH giữa ĐBSCL và ĐNB đầu tiên là liên kết 

trong quan trắc và xử lý thông tin về BĐKH. Tiếp theo cần liên kết trong xây dưng cơ 

sở hạ tầng nhằm thích ứng với thiên tai, BĐKH; nguồn lực tài chính; khoa học công 

nghệ; nguồn nhân lực; phát triển các mạng lưới an sinh xã hội; lợi ích và chia sẻ rủi ro. 

2.2.3. Định hướng các mô hình phát triển nông thôn   ĐNB và ĐBSCL 

2.2.3.1. Định hướng chung  

Các xã tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn NTM, duy trì những tiêu chí đã đạt và tiếp 

tục xây dựng theo bộ tiêu chí NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Các tỉnh thành tiếp 

tục cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn nhưng ưu tiên trước nhất cho ĐBSCL vì đây là 

địa bàn trọng điểm nông nghiệp nhưng bị bất lợi hơn nhiều so với các vùng khác. 

Trong đó, cần tập trung xây dựng, duy tu và bảo dưỡng các tuyến đường giao thông 

liên vùng ĐBSCL và ĐNB; xây cầu nông thôn huyết mạch để đảm bảo đồng bộ về 

năng lực vận tải hàng hóa. 
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Phát triển sản phẩm chủ lực, xây dựng các chuỗi giá trị nông sản, liên kết giữa 

sản xuất với tiêu thị. Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ 

nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn. Về y tế, cần ưu tiên 

đầu tư chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe lão khoa và đào tạo bác sĩ cho các 

trạm y tế nông thôn để ứng phó kịp thời với xu hướng già hóa dân số bắt đầu diễn ra, 

trước hết ở nông thôn ĐBSCL.  

Phân cấp, trao quyền, nâng cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng khi 

xây dựng NTM tới cấp thôn/ấp. Xây dựng cộng đồng tự quản, không chỉ cùng hợp tác, 

giúp đỡ lẫn nhau không chỉ trong cuộc sống mà cả trong sản xuất, bảo vệ môi trường, 

để mỗi gia đình đều tham gia xây dựng cộng đồng bền vững. Đây là tiền đề vững chắc 

để hình thành tinh thần hợp tác bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, và hướng 

đến việc xây dựng các mô hình hợp tác xã, các mô hình du lịch cộng đồng. Những cán 

bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cộng đồng dân tộc thiểu số sử dụng thành 

thạo tiếng dân tộc thiểu số. 

2.2.3.2. Đối với vùng Đông Nam Bộ 

Đây là vùng chịu tác động mạnh mẽ của sự phát triển công nghiệp, thương mại 

dịch vụ và đô thị. Một mặt nông thôn chịu tác động lớn từ các đô thị nằm kề, đồng thời 

quá trình ĐTH trong lòng nông thôn cũng diễn biến nhanh. Kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn khó dịch chuyển theo kiểu cũ (trong nội bộ phạm vi nông nghiệp, nông thôn). Vì 

vậy, xây dựng NTM cho vùng ĐNB cần gắn liền với các mô hình NTM ven đô, áp 

dụng công nghệ cao vào trong sản xuất nông nghiệp.  

Các định hướng đặc thù cho ĐNB: 

- Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, gắn 

nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn nông nghiệp với phát triển đô thị 

theo quy hoạch. Trong đó, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi, điện 

nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất trong nông nghiệp. 

- Tổ chức phát triển sản xuất nông nghiệp cần hướng đến nền nông nghiệp đô 

thị, chuyển đổi nghề nghiệp sang phi nông nghiệp. Tập trung các giải pháp phát triển 

sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Chủ trương tái cơ cấu kinh tế ngành nông 

nghiệp, phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững, và toàn diện theo 

hướng nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, lựa chọn, xác định, tập trung phát triển 

sản phẩm nông nghiệp chủ lực có giá trị kinh tế cao, phù hợp với đặc điểm nông 

nghiệp của từng vùng.  

- Tiếp tục quy hoạch sản xuất nông nghiệp theo vùng (chăn nuôi, cây công 

nghiệp, cây ăn quả), theo quy mô liên kết vùng trên cơ sở gắn với cung - cầu thị 

trường, gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả, chất lượng, giá trị nông sản. Nhà nước 

đóng vai trò cầu nối quan trọng trong mối liên kết bốn nhà, trong đó mối liên kết giữa 

nhà nông và nhà doanh nghiệp đóng vai trò thiết yếu trong liên kết sản xuất, tiêu thụ 

nông sản. 

- Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và sự phức tạp trong an ninh trật tự, 

cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban ngành đoàn thể địa phương, đặc 

biệt là Ban phát triển NTM cấp xã và ấp. Phát triển và nhân rộng các mô hình hay 

trong xây dựng NTM, ví dụ như mô hình câu lạc bộ chủ nhà trọ ở tỉnh Đồng Nai và 

tỉnh Bình Dương, mô hình xã hội hóa trang thiết bị thu gom rác ở thành phố HCM. 

Các địa phương cần tìm tòi và xây dựng thêm nhiều mô hình khác, thích hợp với điều 
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kiện thực tế để làm tốt giải pháp này. Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động nâng cao ý thức người dân trong hoạt động bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh 

trật tự vùng. 

2.2.3.3. Đối với vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 

Đây là vùng có diện tích sản xuất lúa lớn, số lượng dân cư nông thôn nhiều, lại 

chịu tác động và nguy cơ ảnh hưởng cao của biến đổi khí hậu nên để xây dựng NTM 

bền vững tại ĐBSCL có các định hướng đặc thù như sau: 

- Xây dựng các tiêu chí và nội dung thực hiện cụ thể về nâng cao năng lực 

chống chịu với rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu trong Chương trình xây dựng NTM 

cho riêng vùng ĐBSCL và thống nhất triển khai thực hiện. Phân cấp, trao quyền, nâng 

cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng thông qua xây dựng NTM tới từng 

thôn, ấp. Mỗi tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL xây dựng bộ tiêu chí NTM áp dụng cho 

từng kiểu nhóm thôn, ấp trên địa bàn, trong đó chú trọng các tiêu chí về tổ chức cộng 

đồng và năng lực phòng chống thiên tai tại chỗ dựa vào cộng đồng. Mỗi thôn, ấp xây 

dựng kế hoạch phát triển cộng đồng hàng năm, gắn cải thiện sinh kế với phòng chống 

thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Cần quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, trong đó chú ý mô 

hình cánh đồng lớn. Với thực tế sản xuất nông nghiệp còn manh mún, quy mô nhỏ lẻ, 

thiếu sự gắn kết giữa doanh nghiệp với nông dân thì mô hình cánh đồng lớn đang được 

xem là một trong những mô hình liên kết đạt hiệu quả cao trong sản xuất và tiêu thụ 

nông sản. 

- Liên kết chặt chẽ việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới với 

thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình giảm nghèo bền vững, 

chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với xây dựng nông thôn mới, chương 

trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM. 

- Với việc thu hẹp diện tích sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện 

nay, để thu hút được lao động địa phương ở lại làm việc tại địa phương cần tạo ra 

những công việc đủ sức hấp dẫn. Trong đó, việc đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, 

du lịch sinh thái gắn với du lịch văn hóa, tâm linh sẽ giúp người dân địa phương thấu 

hiểu, tận hưởng và bảo vệ môi trường thiên nhiên và di sản văn hóa tồn tại chung 

quanh cộng đồng, đồng thời tạo ra lợi ích kinh tế cho người dân địa phương.  

- Hợp tác, đầu tư, và thúc đẩy nghiên cứu khoa học để tập trung phát triển giống 

cây trồng, vật nuôi và thủy sản chất lượng cao cho vùng. Nghiên cứu các giống cây 

trồng mới có ngưỡng chịu đựng cao (kháng bệnh, chịu hạn, chịu mặn) đề thích ứng với 

BĐKH. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư phát triển, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng 

ở nông thôn; phát triển các hình thức hợp tác công tư phù hợp, đảm bảo tính minh 

bạch, ổn định bình đẳng để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng 

các công trình kết cấu hạ tầng. 

- Về lĩnh vực văn hóa, cộng đồng địa phương, từ thực tế xây dựng NTM ở vùng 

ĐBSCL giai đoạn 2010 - 2018 cho thấy, để Chương trình này đi đến thành công hơn 

nữa, cần phải hết sức lưu ý đến các đặc điểm của truyền thống, nhất là về phương diện 

văn hóa của từng vùng, từng địa phương và tộc người. Vì sự đa dạng trong sắc màu 

văn hoá, cần vừa bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các 

dân tộc thiểu số, vừa xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hoá mới, góp phần tạo 
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nên một cộng đồng đoàn kết, thống nhất ở ĐBSCL. Trước hết, phải phát huy quan hệ 

đoàn kết, tương thân tương ái, tính cộng đồng, các giá trị văn hóa truyền thống của 

đồng bào các dân tộc; xóa bỏ những tập tục lạc hậu, không phù hợp của đồng bào dân 

tộc thiểu số, phục vụ đời sống, đáp ứng yêu cầu của thời đại, của xã hội luôn vận động 

và phát triển. 

- Cần chú ý tới đặc điểm riêng biệt ở cấp làng/xã tại ĐBSCL. Làng ở ĐBSCL 

khác với ở đồng bằng sông Hồng ở miền Bắc, không phải là một thể cộng đồng chặt 

chẽ với truyền thống tự quản rất cao; làng và ngay cả quan hệ họ hàng ở đây đều khá 

lỏng lẻo. Các tập thể ở ĐBSCL có sự phát triển rất cao của ý thức cá nhân và tính năng 

động cá nhân trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt xã hội. Vì vậy, 

trong công tác xây dựng NTM, việc huy động mô hình làng, xã như ở miền bắc là 

không phù hợp; cần phát triển một kiểu liên kết xã hội có tính dân sự rất cao, dựa trên 

sự tự nguyện và sáng kiến cá nhân. Đây có thể là một nguồn lực xã hội hóa cho xây 

dựng NTM. Sự đóng góp của các nhà đầu tư tư nhân (các mạnh thường quân) vào các 

sinh hoạt xã thôn lâu nay (làm đường, giải quyết các công việc liên quan tới an sinh xã 

hội..) ở ĐBSCL là một minh họa./. 
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PHỤ LỤC 

Bảng 1. Thông tin nền về vùng Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long 

TT Chỉ tiêu ĐVT Cả nƣớc 

ĐNB ĐBSCL 

Số lượng 

Tỷ lệ so 

với  

cả nước 

(%) 

Số lượng 

Tỷ lệ so 

với  

cả nước 

(%) 

1 Diện tích Nghìn km2 331,24 23,55 7,11 40,82 12,32 

2 Dân số Triệu người 94,67 17,07 18,04 17,81 18,81 

3 Mật độ dân số người/km2 286 725 253,50 436 152,45 

4 Số tỉnh, thành tỉnh, thành 63 6 9,52 13 20,63 

5 Dân số nông thôn Triệu người 60,84 6,31 10,38 13,25 21,79 

6 
Tỷ lệ dân nông 

thôn  
% 64,26 36,97 

57,53 
74,44 

115,83 

Nguồn: Tổng cục thống kê (NGTK 2018) 
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Hình 1. Diễn biến kết quả xây dựng nông thôn mới, tính đến 30/8/2019 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của Văn phòng Điều phối NTM TW 

8953 

469 1271 

8935 

453 
1281 

8902 

445 
1286 

Cả nước ĐNB ĐBSCL

Số xã xây dựng NTM (xã) 

31/12/2010 31/12/2015 31/08/2019

0 0 0 
15 

6 1 

89 

18 12 

Cả nước ĐNB ĐBSCL

Số huyện đạt chuẩn NTM (huyện) 

31/12/2010 31/12/2015

0% 0% 0% 

17% 

42% 

15% 

51% 

70% 

44% 

Cả nước ĐNB ĐBSCL

Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM 

31/12/2010 31/12/2015 31/08/2019
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Bảng 2. Kết quả xây dựng Nông thôn mới, tính đến 30/8/2019 

Thời điểm Khu vực 
Tổng  

số xã 

Số xã đạt  

chuẩn 

Tỷ lệ xã đạt 

chuẩn (%) 

Số tiêu chí 

bình 

quân/xã 

Số huyện 

đạt chuẩn 

31/12/2010 

Cả nước 8.953 0 0 4,70 0 

ĐNB 469 0 0 5,40 0 

ĐBSCL 1.271 0 0 5,10 0 

30/08/2019 

 

Cả nước 8.902 4.522 50,80 15,26 89 

ĐNB 445 311 69,89 17,16 18 

ĐBSCL 1.286 563 43,78 15,43 12 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của Văn phòng Điều phối NTM TW 

Bảng 3. Kết quả xây dựng Nông thôn mới cho từng tỉnh thành của vùng ĐNB và 

ĐBSCL, 30/8/2019 

Địa điểm 
Tổng số 

xã  

Số xã 

đạt 

chuẩn 

Tỷ lệ xã 

đạt chuẩn 

(%) 

Số tiêu chí 

bình quân/xã 

Số xã đạt 

dưới 10 

tiêu chí 

Số huyện  

đạt chuẩn 

Vùng ĐNB 445 311 69,89 17,16 22 18 

1.TP. Hồ Chí Minh 56 54 96,43 18,93 0 3 

2.Bình Dương 46 46 100,00 19,00 0 3 

3.Bà Rịa - V.Tàu  45 21 46,67 15,90 3 1 

4.Đồng Nai  128 128 100,00 19,00 0 11 

5.Bình Phước 90 35 38,89 15,25 5 0 

6.Tây Ninh 80 27 33,75 14,90 14 0 

Vùng ĐBSCL 1.286 563 43,78 15,43 82 12 

1.Long An 166 77 46,39 15,72 3 0 

2.Tiền Giang 144 60 41,67 14,90 4 0 

3.Bến Tre 147 35 23,81 12,67 30 0 

4.Trà Vinh  85 30 35,29 15,08 2 2 

5.Vĩnh Long 89 45 50,56 15,30 4 1 

6.Cần Thơ  36 34 94,44 18,69 0 2 

7.Hậu Giang  53 28 52,83 15,50 5 1 

8.Sóc Trăng 80 37 46,25 15,69 0 0 

9. An Giang  119 50 42,02 14,50 25 3 

10.Đồng Tháp 119 55 46,22 16,40 0 1 

11.Kiên Giang  117 62 52,99 16,40 1 1 

12.Bạc Liêu 49 21 42,86 16,50 1 1 

13.Cà Mau 82 29 35,37 13,20 7 0 

Cả nƣớc 8.902 4.522 50,80 15,26 1.276 89 
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Hình 2. So sánh tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM ở từng tỉnh 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của Văn phòng Điều phối NTMTW 
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Bảng 4. Tỷ lệ xã đạt chuẩn theo từng tiêu chí nông thôn mới, tính đến 30/6/2019 

ĐVT:%số xã đạt theo từng tiêu chí 

T

T 

  

Tiêu chí 

  

Cả nước 

 

ĐNB 

 

ĐBSCL 

 

31/12/201

0 

30/06/201

9 

31/12/201

0 

30/06/201

9 

31/12/201

0 

30/06/201

9 

1 Quy hoạch 28,34 99,62 8,74 100,00 29,74 99,69 

2 Giao thông 3,23 63,75 4,05 74,89 3,70 57,26 

3 Thủy lợi 15,69 90,73 29,00 97,33 40,99 97,82 

4 Điện 44,76 90,04 54,16 86,00 36,19 86,95 

5 Trường học 12,19 62,84 8,32 76,89 5,35 57,73 

6 Cơ sở vật chất văn hóa 2,30 60,33 5,33 79,56 0,71 56,72 

7 

CSHT thương mại nông 

thôn 12,77 85,52 20,68 87,33 15,42 85,63 

8 Thông tin và truyền thông 48,62 89,75 68,02 99,33 53,19 95,26 

9 Nhà ở dân cư 17,88 75,57 26,01 81,56 10,23 79,80 

10 Thu nhập 8,02 67,28 11,51 84,00 6,61 72,42 

11 Hộ nghèo 11,92 67,46 28,78 90,44 23,60 73,12 

12 Lao động có việc làm 10,92 97,64 19,83 97,11 10,78 97,75 

13 Hình thức TCSX 41,67 78,69 32,41 89,11 52,16 73,74 

14 Giáo dục và Đào tạo 23,97 88,90 17,70 94,22 30,06 89,98 

15 Y tế 45,08 82,65 41,36 90,44 59,24 78,24 

16 Văn hóa 33,99 81,58 52,45 96,22 64,52 86,17 

17 Môi trường và ATTP 6,67 61,05 16,20 87,56 4,17 57,26 

18 

Hệ thống CT và tiếp cận 

PL 48,05 78,41 42,64 93,56 27,69 78,24 

19 Quốc phòng và an ninh 76,05 91,59 51,17 95,78 72,31 90,13 

Số bình quân theo cột 25.90 79,65 28,34 89,54 28,77 79,68 

Chênh lệch số bình quân trên 

(So sánh hai mốc thời gian)  +53,75  +61,21  +50,91 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của Văn phòng Điều phối NTM TW 
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Hình 3. So sánh tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM ở từng tiêu chí 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của Văn phòng Điều phối NTM TW 
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Bảng 5. Tổng vốn cho xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2018 

ĐVT: Tỷ đồng 

 TT Tiêu chí 

Giai đoạn  Tổng  

2010-2015 2016-2018  

1  Cả nước  851.380 820.870 1.672.250 

2  Đông Nam Bộ  107.064 195.372 302.436 

4  ĐB. Sông Cửu Long  192.006 166.299 358.305 

Bảng 6. Cơ cấu vốn cho xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2018 

ĐVT: % 

Nguồn vốn Cả nước Đông Nam Bộ ĐB. Sông Cửu Long 

1.Ngân sách TW 2,42 0,33 1,86 

2.Ngân sách địa phương 10,42 11,80 5,20 

3.Vốn lồng ghép  15,80 7,60 15,05 

4.Vốn tín dụng 56,65 59,90 65,55 

5.Vốn doanh nghiệp  4,88 8,80 2,90 

6.Cộng đồng dân cư đóng góp 9,82 11,56 9,43 

Tổng 100,00 100,00 100,00 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của Văn phòng Điều phối NTM TW 

Bảng 7. Thu nhập bình quân đầu ngƣời một tháng theo giá hiện hành phân theo nguồn thu nhập 

ĐVT: Nghìn đồng/người/tháng 

Thời điểm 

 

 

 

Nguồn thu nhập 

 

 

 

Cả 

nƣớc 

 

 

ĐNB ĐBSCL 

Số  

lƣợng 

So 

sánh 

với  

cả 

nƣớc 

(%) 

Số  

lƣợng 

So 

sánh 

với  

cả 

nƣớc 

(%) 

2012 

 

 

 

Tổng số 2.000 3.173 158,65 1797 89,85 

Thu từ tiền lương, tiền công 923 1.709 185,16 598 64,79 

Thu từ nông, lâm nghiệp, thủy sản 397 361 90,93 539 135,77 

Thu phi nông, lâm nghiệp, thủy sản 442 725 164,03 402 90,95 

Các khoản thu khác 238 377 158,40 257 107,98 

2018 

 

 

Tổng số 3.876 5.709 147,29 3.588 92,57 

Thu từ tiền lương, tiền công 1.981 3.297 166,43 1.335 67,39 

Thu từ nông, lâm nghiệp, thủy sản 516 303 58,72 877 169,96 

Thu phi nông, lâm nghiệp, thủy sản 882 1.443 163,61 809 91,72 

So sánh tổng số thu nhập năm 2018 với tổng số năm 2012 (%) 193,80 179,92  199,67  

Nguồn: Tổng cục thống kê 
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Bảng 8. Thu nhập bình quân đầu ngƣời một tháng theo giá hiện hành phân theo 

thành thị và nông thôn 

Năm 

Cả nƣớc ĐNB ĐBSCL 

Thành 

thị 

Nông 

thôn 

Thành 

thị 

Nông 

thôn 

Thành 

thị 

Nông 

thôn 

2002 
 

  1.003 505 600 391 

2004     1.312 670 722 518 

2006     1.576 947 944 667 

2008 1.605 762 2.656 1.389 1.372 992 

2010 2.130 1.070 3.244 2.412 1.909 1.291 

2012 2.989 1.579 4.313 2.815 2.786 1.729 

2014 3.964 2.038 4.266 3.045 2.971 2.232 

2016 4.551 2.423 6.089 3.813 3.578 2.759 

Tốc độ tăng bình quân 

(%/năm) 
30,12 33,98 30,88 34.92 29.79 32.37 

Chênh lệch thu nhập giữa 

thành thị và nông thôn 
1,94 (lần) 1,57 (lần) 1,41 (lần) 

Nguồn: Tổng cục thống kê 

Bảng 9. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn, 2002-2016 

Năm Cả nƣớc Ðông Nam Bộ 
Ðồng bằng sông 

Cửu Long 

2002 35.6 10.1 28.8 

2004 21.2 5.4 17.9 

2006 18.0 3.6 15.1 

2008 16.1 3.0 13.7 

2010 17.4 2.8 15.4 

2011 15.9 2.1 14.6 

2012 14.1 1.7 12.8 

2013 12.7 1.4 11.9 

2014 10.8 1.3 10.2 

2015 9.2 0.9 8.5 

2016 7.5 0.8 6.7 

Dựa theo chuẩn nghèo của Chính phủ, giai đoạn 2010-2015. 

Nguồn: Tổng cục thống kê 
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Bảng 10. Tỷ lệ hộ nghèo phân theo thành thị, nông thôn và theo vùng 

Khu vực Theo chuẩn nghèo của Chính 

phủ (*) 

Theo chuẩn nghèo đa chiều 

(**) 

2010 2015 2016 2016 2017 2018 

Cả nƣớc 14,2 7,0 5,8 9,2 7,9 6,8 

 + Thành thị 6,9 2,5 2,0 3,5 2,7 1,5 

 + Nông thôn 17,4 9,2 7,5 11,8 10,8 9,6 

ĐNB 2,3 0,7 0,6 1,0 0,9 0,6 

1.TP. Hồ Chí Minh 0,3 0,005 - 0,2 0,1 0,1 

2.Bình Dương 0,5 0,01 0,01 1,1 0,9 0,7 

3.Bà Rịa - V.Tàu  6,8 0,7 0,8 1,3 1,1 0,9 

4.Đồng Nai  3,7 0,8 0,5 0,8 0,7 0,5 

5.Bình Phước 9,4 6,0 5,1 6,7 6,0 4,4 

6.Tây Ninh 6,0 2,1 1,5 2,5 2,2 1,7 

ĐBSCL 12,6 6,5 5,2 8,6 7,4 5,8 

1.Long An 7,5 5,0 4,2 8,6 4,0 2,9 

2.Tiền Giang 10,6 6,3 5,3 5,7 4,7 3,2 

3.Bến Tre 15,4 8,6 7,1 10,1 8,7 6,7 

4.Trà Vinh  23,2 12,0 10,0 13,9 12,0 9,9 

5.Vĩnh Long 9,5 5,4 4,3 9,3 7,9 6,5 

6.Cần Thơ  7,2 3,1 1,7 4,6 3,9 2,7 

7.Hậu Giang  17,3 9,9 7,7 10,7 9,4 7,3 

8.Sóc Trăng 22,1 12,0 8,7 10,2 8,7 6,7 

9. An Giang  9,2 3,9 2,7 7,6 6,8 5,7 

10.Đồng Tháp 14,4 7,2 5,8 8,0 6,9 5,6 

11.Kiên Giang  9,3 3,6 2,7 8,2 7,1 5,8 

12.Bạc Liêu 13,3 8,4 6,9 13,3 11,5 9,4 

13.Cà Mau 12,3 4,7 4,0 11,9 10,1 8,3 

Nguồn: Tổng cục thống kê (NGTK 2018) 

(*) Tỷ lệ hộ ngh o được tính theo thu nhập bình quân 1 người 1 tháng của hộ gia đình, theo chuẩn ngh o của 

Chính phủ giai đoạn 2011-2015 như sau:2010: 400 nghìn đồng đối với khu vực nông thôn và 500 nghìn đồng 

đối với khu vực thành thị; Tương tự năm 2014: 605 nghìn đồng và 750 nghìn đồng; năm 2015 là 615 nghìn đồng 

và 760 nghìn đồng; năm 2016: 630 nghìn đồng và 780 nghìn đồng. 

 (**) Chuẩn ngh o tiếp cận đa chiều được xác định như sau: (1) Khu vực nông thôn: Năm 2016 có thu nhập bình 

quân đầu người/tháng từ 700 nghìn đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700 nghìn 

đồng đến 1.000 nghìn đồng; tương tự năm 2017 có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 725 nghìn đồng trở 

xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 725 nghìn đồng đến 1.035 nghìn đồng; năm 2018 có 

thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 755 nghìn đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng 

trên 755 nghìn đồng đến 1080 nghìn đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ 

xã hội cơ bản trở lên; (2) Khu vực thành thị: Năm 2016 có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 900 nghìn 

đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900 nghìn đồng đến 1.300 nghìn đồng; tương 

tự năm 2017 có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 935 nghìn đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân 

đầu người/tháng trên 935 nghìn đồng đến 1.350 nghìn đồng; năm 2018 có thu nhập bình quân đầu người/tháng 

từ 975 nghìn đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 975 nghìn đồng đến 1400 nghìn 

đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.  
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Thống kê từ số liệu khảo sát hộ tại tỉnh Đồng Nai (30 hộ ở xã Xuân Định, h.Xuân Lộc; 30 hộ 

ở xã Phú Lý, h.Vĩnh Cửu); tỉnh Sóc Trăng (30 hộ ở xã Vĩnh Hải, h.Vĩnh Châu; 30 hộ ở xã 

Tham Đôn, h.Mỹ Xuyên) 

Hình 4. Tỷ lệ nhận biết của ngƣời dân về số lƣợng 19 tiêu chí NTM  

Nguồn: Số liệu khảo sát hộ, 2018 

 

Ghi chú:  Thống kê từ số liệu khảo sát hộ tại tỉnh Đồng Nai (30 hộ ở xã Xuân Định, 

h.Xuân Lộc; 30 hộ ở xã Phú Lý, h.Vĩnh Cửu); tỉnh Sóc Trăng (30 hộ ở xã Vĩnh Hải, h.Vĩnh 

Châu; 30 hộ ở xã Tham Đôn, h.Mỹ Xuyên) 

Hình 5. Tỷ lệ ngƣời dân hài lòng về tiêu chí thu nhập khi xây dựng nông thôn mới 

trong 5 năm qua 

Nguồn: Số liệu khảo sát hộ, 2018 

47% 

63% 

53% 

37% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vùng ĐNB  
(Đồng Nai) 

Vùng ĐBSCL
(Sóc Trăng)

Kết quả khảo sát hộ dân 

Tỷ lệ người dân trả lời đúng (biết có 19 tiêu chí xây dựng NTM) 

Tỷ lệ người dân không biết số tiêu chí NTM và trả lời sai 

2% 

8% 

38% 40% 

12% 

3% 

8% 

27% 

37% 

25% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Rất không hài 

lòng 

Không hài lòng Trung bình Hài Lòng Rất hài lòng 

Vùng ĐNB  

(Đồng Nai) 

Vùng ĐBSCL

(Sóc Trăng)



51 

 

 

 

 

 

Hình 6. Tỷ lệ ngƣời dân hài lòng về chất lƣợng cuộc sống vật chất và tinh thần so 

với 5 năm trƣớc 

Nguồn: Số liệu khảo sát hộ, 2018 

ĐVT: % ý kiến của hộ dân 

 

Hình 7. Những vấn đề hộ dân còn chƣa hài lòng khi xây dựng nông thôn mới  

Nguồn: Số liệu khảo sát hộ, 2018 

  

0% 0% 0% 

53% 
47% 

0% 2% 
8% 

63% 

27% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Kém hơn rất 

nhiều 

Kém hơn Không thay 

đổi 

Tốt hơn Tốt hơn rất 

nhiều 

Vùng ĐNB  

(Đồng Nai) 

Vùng ĐBSCL

(Sóc Trăng)

43% 

27% 
23% 

20% 

13% 
10% 

7% 

32% 
28% 

17% 17% 
13% 

12% 
8% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Môi trường Hạ tầng Phát triển 
sản xuất 

Văn hóa An ninh trật 
tự 

Y tế Giáo dục 

Vùng ĐNB  

(Đồng Nai) 

Vùng ĐBSCL

(Sóc Trăng)



52 

 

Bảng 11: Số lƣợng HTX NLTS theo các năm từ 2013-2018 

ĐVT: HTX 

Vùng/ Cả 

nước 

Thời điểm 

01/07/2013 

Số lượng HTX tại thời điểm 31/12 hàng năm 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cả nƣớc 1.0425 1.0410 10.750 11.299 10.726 11.688 13.856 

Tây Bắc 417 435 465 484 429 665 887 

Đông Bắc 1.808 1.736 1.829 1.874 1.886 2.165 2.237 

ĐB sông Hồng  3.542 3.570 3.609 3.688 3.274 3.398 3.986 

Bắc Trung Bộ 1.907 1.880 1.950 2.268 2.241 2.316 2.567 

DH Nam TB 872 875 883 887 877 917 1.061 

Tây Nguyên 398 407 424 452 395 498 803 

Đông Nam Bộ  330 340 373 407 373 425 512 

ĐBSCL 1.151 1.167 1.217 1.239 1.251 1.304 1.803 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu các năm của Cục KTHT và PTNT- Bộ NN&PTNT 

 

Bảng 12. Số lƣợng HTX nông nghiệp năm 2018  

ĐVT: HTX 

Vùng/ Cả 

nƣớc 

Tổng 

số 

HTX 

Tron  đó: Tổng số 

Thành 

viên 

HTX 
Trồng trọt Chăn nuôi 

Lâm  

nghiệp 

Nuôi  

TS 

Khai 

thác 

TS 

Diêm 

nghiệp 

Nước 

sạch 

NT 

Tổng 

hợp 

Ngừng 

hoạt 

động 

Cả nƣớc 13.856  4.868  816  122  713  83  35  48  6.546  625  4.068.515 

Tây Bắc   887    204     64     11     86     -     -     1    471     50    24.881 

Đông Bắc   2.237    620    249     64     92     -     -     20  

  

1.113     79  

  273.670 

ĐB sông Hồng  
  3.986    1.387    199     7    134     12     9     1  

  

2.092    145  

2.100.716 

Bắc Trung Bộ 
  2.567    1.014    188     31    120     13     14     10  

  

1.176     1    511.221  

DH Nam TB   1.061    138     12     6     10     47     7     1    735    105    662.521  

Tây Nguyên 803 213 17 1 7 0 0 8 460 97 33.611 

Đông Nam Bộ  512 158 32 0 29 6 1 0 236 50 17.427 

ĐBSCL 1803 1134 55 2 235 5 4 7 263 98 145.917 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu các năm của Cục KTHT và PTNT- Bộ NN&PTNT 
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

TIÊU CHÍ ĐƢỜNG GIAO THÔNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, THÀNH CÔNG VÀ THÁCH THỨC 

TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

 

Vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng cực nam của Việt Nam,  có 

01 thành phố trực thuộc trung ương là TP. Cần Thơ và 12 tỉnh: Long An, Tiền 

iang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An 

Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. 

1. Đặc điểm tự nhiên và hệ thống giao thông khu vực ĐBSCL 

Toàn vùng ĐBSCL có khoảng 26.906 km sông rạch, hình thành mạng lưới chằng 

chịt, với mật độ 2.0 - 4.0 km/km
2
 vì vậy nhu cầu đầu tư cầu là rất lớn và cầu thường có 

khẩu độ lớn do sông rộng, phải đảm bảo khổ thông thuyền để kết hợp với giao thông 

thủy; vào các tháng mùa mưa, nền mặt đường thường bị ngập sâu, hiện tượng ách tắc 

giao thông phổ biến trên diện rộng. Hệ thống giao thông vùng ĐBSCL còn phải đảm 

bảo cao độ phù hợp với quy hoạch thoát lũ. 

Theo quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông ĐBSCL đến năm 

2020, hệ thống đường bộ phải hoàn thành 4 trục dọc chính nối ĐBSCL với Đông Nam 

Bộ. Toàn bộ hệ thống QL đạt quy mô 2 làn xe trở lên, mặt đường nhựa hoặc bê-tông xi 

măng (BTXM).Các tuyến đường tỉnh được nhựa hóa 100%; các tuyến đường tới trung 

tâm xã, tỷ lệ cứng hóa mặt đạt 70%, cơ bản xóa bỏ cầu khỉ. 

Riêng đối với hệ thống giao thông nông thôn (GTNT) phải đáp ứng các yêu cầu: 

Phát triển GTNT gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội. Công 

tác quy hoạch mạng lưới GTNT vùng ĐBSCL phải xuất phát từ mục đích đầu tư 

GTNT là để phục vụ nông nghiệp, kết nối với các trung tâm chế biến sản phẩm nông 

ngư nghiệp, tạo các tuyến đường đưa sản phẩm từ nông thôn đến thành thị hay các 

vùng kinh tế khác trong cả nước; dựa vào các cụm tuyến dân cư để quy hoạch đầu mối 

GTNT. Do đặc thù sông nước, địa chất, phát triển GTNT vùng ĐBSCL là việc rất khó 

khăn, tốn kém và lâu dài mới hoàn thành được vì vậy để hỗ trợ vùng ĐBSCL xây dựng 

hệ thống GTNT thì việc nghiên cứu tiêu chí cho phù hợp với đặc điểm riêng của vùng 

trong bối cảnh BĐKH là rất quan trọng. 

2. Về hiện trạng giao thông nông thôn (GTNT) vùng ĐBSCL: 

Đường huyện có 11.231 km (cứng hóa 8.708 km, chiếm 78%); đường xã 32.661 

km (cứng hóa 25.370 km, chiếm 78%); đường thôn, xóm 31.306 km (cứng hóa 18.485 

km, chiếm 59%); đường ngõ xóm 8689 km (cứng hóa 6462 km, chiếm 74%); đường 

trục nội đồng 6485 km (cứng hóa 3.763 km, chiếm 58%). Trên hệ thống GTNT vùng 

có khoảng 12.607 cầu trong đó có 8.694 cầu kiên cố. 

Toàn quốc hiện có 13 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã thì khu vực 

ĐBSCL có tới 11 xã (trong đó Hậu Giang; 03 xã, Sóc Trăng: 01 xã, Bạc Liêu: 06 xã và 

Cà Mau 01 xã). Khu vực ĐBSCL có 3.825 thôn bản thì 777 thôn bản chưa có đường ô 

tô tiếp cận; chỉ có 32/tổng số 92 huyện đạt tiêu chí số 02 về giao thông; 693 xã/1061 

tổng số xã đạt tiêu chí về giao thông. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_tr%E1%BB%B1c_thu%E1%BB%99c_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_th%C3%A0nh_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Long_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%BFn_Tre
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_Vinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%ADu_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3c_Tr%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%AAn_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1c_Li%C3%AAu
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0_Mau
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Tỷ lệ cứng hóa đường GTNT khu vực ĐBSCL là thấp nhất trong cả nước (chỉ 

tiêu tỷ lệ km đường trục thôn xóm được cứng hóa đạt tiêu chuẩn theo cấp kỹ thuật của 

Bộ GTVT ở khu vực ĐBSCL chỉ tương đương vùng Trung du, miền núi phía Bắc là 

vùng nghèo nhất nước; tỷ lệ đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa chỉ 

30% được cứng hóa; và tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa cũng chỉ là 

50%). 

3. Kết quả phát triển GTNT vùng ĐBSCL trong giai đoạn 2010-2020 

Về nguồn vốn: Tổng số vốn đầu tư cho GTNT: 48.735,33 tỷ đồng; vốn cho bảo 

trì hệ thống GTNT là 5.832,199 tỷ đồng (trong đó vốn TW: 6129,025 tỷ đồng; vốn địa 

phương: 20.994,025 tỷ đồng; vốn ODA: 827,780 tỷ đồng; vốn xã hội hóa: 3.255,822 tỷ 

đồng; vốn huy động từ dân: 6.179,469 tỷ đồng; vốn khác: 11.352,689 tỷ đồng). 

Kết quả đầu tư phát triển GTNT: 

 Số km đường xây dựng mới: 13.562 km (trong đó đường huyện 1.151 km; 

đường xã 10.269 km; đường thôn xóm, nội đồng 2.142 km). 

Số km đường được nâng cấp, cải tạo: 7.790 km (trong đó đường huyện 1.529 km; 

đường xã 4.101 km; đường thôn xóm, nội đồng 2.160 km). 

Số cầu được xây dựng mới: 5.369 cầu và nhiều công trình cống. 

Như vậy kinh phí cho đầu tư phát triển GTNT khu vực ĐBSCL còn ít hơn so với 

các vùng khác, khối lượng thực hiện còn hạn chế do điều kiện tự nhiên khó khăn của 

toàn vùng. 

4. Những khó khăn, thách thức trong xây dựng GTNT khu vực ĐBSCL 

trong bối cảnh BĐKH, đặc biệt là sử dụng bê tông ximăng để cứng hóa 

Trong những năm gần đây khu vực đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng 

nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Một trong những vấn đề nghiêm trọng tại Đồng bằng 

sông Cửu Long là sụt lún đất, sạt lở bờ sông, biển mà nguyên nhân phần lớn là từ 

BĐKH. Đến năm 2018, Đồng bằng sông Cửu Long có 562 vị trí bờ sông, bờ biển bị 

sạt lở với tổng chiều dài 786 km, trong đó có 42 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm với 

tổng chiều dài 149km. Sạt lở không những diễn ra trong mùa mưa mà cũng xuất hiện 

cả mùa khô, ở các tuyến sông chính cho đến các hệ thống kênh, rạch với mức độ ngày 

càng nhiều và nguy hiểm, điểm nguy hiểm nhất thuộc tỉnh Cà Mau với chiều dài 14 

km.  

Ở khu vực có địa chất đất yếu phân bố rất sâu và rộng như ĐBSCL, thì chi phí 

cho các giải pháp bảo vệ công trình giao thông ở những khu vực sạt lở tốn kém hơn rất 

nhiều mới có thể giữ được ổn định cho công trình. Không chỉ sạt lở, ĐBSCL cũng 

đang đối diện với những tác động nghiêm trọng của tình trạng hạn hán, thiếu nước, 

xâm nhập mặn. Hiện tượng xâm nhập mặn vào nội địa dẫn tới quá trình ăn mòn do 

nước muối ở công trình cầu thép, bê tông cốt thép diễn ra nhanh hơn, trong khi điều 

kiện bảo trì công trình chống ăn mòn cho các cầu GTNT còn hạn chế cả về giải pháp 

và kinh phí thực hiện. Vào các tháng mùa khô, ĐBSCL chịu tác động mạnh bởi xâm 

nhập mặn, đây là đặc tính của vùng. Mức độ xâm nhập hàng năm có tính quy luật 

tương đối rõ rệt. Tuy nhiên trong những năm gần đây, nguồn nước thượng lưu sông 

Mekong về ĐBSCL có thay đổi quy luật tự nhiên bởi việc xây dựng, vận hành các hồ 

chứa thủy điện thượng lưu, dẫn đến xâm nhập mặn có những thay đổi lớn, gây khó 

khăn lớn trong việc cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hạn hán xuất hiện trên 
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diện rộng làm cho mức nước ngầm hạ, gây nguy cơ sụt lún mạnh các tuyến đường 

GTNT ven kênh rạch, mà tại Cà Mau năm 2016 là một điển hình. 

Dòng chảy thượng nguồn sông Mê Kông thường xuyên bị thiếu hụt, năm 2015 

mực nước thấp nhất trong vòng 90 năm qua nên xâm nhập mặn đã xuất hiện sớm hơn 

so với cùng kỳ hàng năm gần 2 tháng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, 

xâm nhập mặn diễn ra rất mạnh ở nhiều nơi, ví dụ khu vực sông Vàm Cỏ: Độ mặn lớn 

nhất đạt 8,120,3 g/l, cao hơn trung bình nhiều năm từ 5,9 - 6,2 g/l; phạm vi xâm nhập 

vào đất liền của độ mặn 4g/l lớn nhất 90 - 93 km, sâu hơn trung bình nhiều năm 10 - 

15 km. Theo dự báo, tình hình xâm nhập mặn cũng diễn biến phức tạp trong thời gian 

tới. 

Khu vực ĐBSCL không thuận lợi về điều kiện xây dựng, các mỏ đá cung cấp vật 

liệu đá dăm ở rất xa nên chi phí đến chân công trình rất cao, dẫn tới suất đầu tư cao 

hơn nhiều các khu vực khác của Việt Nam. Bên cạnh đó, nguồn cung cấp cát từ các 

sông trong khu vực không nhiều và gây nguy cơ trượt lở bờ sông. Như vậy việc đáp 

ứng nhu cầu cát xây dựng để phục vụ cho bê tông hóa mà không gây ảnh hưởng đến 

ổn định bờ sông là rất khó đáp ứng đồng thời. Trong điều kiện địa chất không thuận lợi 

mà chi phí đầu tư GTNT có hạn, các tỉnh mới chỉ tập trung cho việc xây dựng lớp kết 

cấu mặt đường (chủ yếu BTXM) mà ít chú ý đến kiên cố lớp nền móng, dẫn tới mạng 

lưới đường GTNT được xây dựng bằng BTXM phát triển nhanh chóng trong thời gian 

qua nhưng tính bền vững chưa cao, nhiều hư hỏng sụt lún gây vỡ xuất hiện rất sớm 

trên diện rộng. 

Việc phát triển mạng lưới GTNT sử dụng mặt đường BTXM là một định hướng 

tốt, tuy nhiên cũng có những hạn chế trong thiết kế, thi công, bảo trì do chưa thích ứng 

với BĐKH, cụ thể: 

Tiêu chuẩn thiết kế BTXM cho GTNT chỉ dựa vào chủ yếu là TCVN 10:380, tiêu 

chuẩn này mới chỉ quy định về chiều dày tấm BTXM và chiều dày móng, mà chưa quy 

định cụ thể về cấp phối BTXM, chưa có hướng dẫn cấu tạo khe nối, cấu tạo đáy tấm. 

Chưa có tiêu chuẩn thi công nghiệm thu BTXM cho GTNT, mỗi nơi đang vận 

dụng một kiểu. 

Quy trình thi công có sự tham gia, đóng góp của cộng đồng nhưng thiếu cán bộ 

hướng dẫn kỹ thuật thi công và quản lý chất lượng từ phía chính quyền hoặc cơ quan 

quản lý nhà nước. 

- Tấm BTXM mặt đường chịu ảnh hưởng mạnh của ứng suất nhiệt do BĐKH sẽ 

làm cho biên độ dao động nhiệt độ gia tăng, các nguy cơ phá hoại do uốn vồng, nứt 

tấm… sẽ tăng cao nếu như những tồn tại trong thiết kế, thi công đường BTXM không 

có sự kiểm soát. 

5. Các giải pháp hạn chế tác động của BĐKH trong xây dựng GTNT 

Do điều kiện địa lý, khu vực ĐBSCL là vùng chịu ảnh hưởng lớn nhất của 

BĐKH. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế xã hội 

cho vùng đặc biệt là hệ thống giao thông gặp nhiều khó khăn, công trình đòi hỏi kiên 

cố, chịu được phá hoại của môi trường dẫn đến suất đầu tư cao hơn so với các vùng 

khác. Việc nghiên cứu khoa học, công nghệ cũng như áp dụng các tiêu chí riêng cho 

phù hợp với điều kiện tự nhiên của ĐBSCL là rất cần thiết. Bộ GTVT đang thực hiện 

dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Lramp) do 

WB tài trợ trong đó có hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu về Xây dựng hướng dẫn giải pháp 
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thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, khi chưa có được kết quả tối ưu để thích 

ứng với BĐKH thì việc sử dụng các giải pháp mang tính truyền thống được Bộ GTVT 

khuyến khích áp dụng cho ĐBSCL: 

- Phát triển GTNT phải thực hiện theo chiến lược và quy hoạch: Quy hoạch giao 

thông phải phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành khác, đặc biệt là quy hoạch thoát 

lũ. 

-  Về kinh phí đầu tư cho GTNT: Phải huy động tối đa mọi nguồn lực trong và 

ngoài nước, từ nhiều thành phần kinh tế, dưới nhiều hình thức khác nhau như: Vốn từ 

Ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ; từ các dự án, chương trình đầu tư phát triển 

xây dựng nông thôn; đóng góp của nhân dân, cộng đồng xã hội bằng tiền, vật tư, lao 

động,... để đầu tư phát triển GTNT. Ngoài đầu tư xây dựng mới cần phải quan tâm 

dành kinh phí cho bảo trì. 

- Áp dụng khoa học, công nghệ: Ưu tiên sử dụng vật liệu sẵn có tại địa phương, 

chú trọng sử dụng vật liệu mới, áp dụng công nghệ mới, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp 

với điều kiện cụ thể của địa phương để xây dựng phát triển GTNT. Đặc biệt cần 

nghiên cứu chống sói lở, sụt trượt để đảm bảo an toàn khi phải sống chung với lũ. 

- Có cơ chế, chính sách thu hút các thành phần kinh tế tham gia phát triển 

GTNT: Cần xây dựng cơ chế, chính sách để  khuyến khích các thành phần kinh tế, các 

nhà thầu nhỏ, tư nhân tham gia xây dựng, quản lý, bảo trì GTNTvà cung cấp các dịch 

vụ khu vực nông thôn. 

- Tổ chức, nâng cao dịch vụ vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và 

phát triển của vùng nông thôn: Đối với vùng ĐBSCL cần kết hợp chặt chẽ các loại 

hình vận tải thủy, bộ để giảm tải cho hệ thống đường bộ và việc xây dựng cầu đường 

bộ cũng phải đảm bảo thông thuyền không ảnh hưởng tới giao thông thủy. 
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

TIÊU CHÍ VỀ VĂN HÓA VÀ THIẾT CHẾ VĂN HÓA CƠ SỞ  

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU 

LONG: THÀNH CÔNG VÀ THÁCH THỨC TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 

 

 Với quan điểm xây dựng nông thôn “có đời sống văn hoá phong phú, đậm đà 

bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, 

nâng cao đời sống nông dân”, văn hoá thể hiện rõ vai trò quan trọng trong việc thực 

hiện thành công xây dựng nông thôn mới. Ngay từ khi bắt đầu xây dựng nông thôn 

mới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới 

gồm 19 tiêu chí, trong đó có 2 tiêu chí thuộc lĩnh vực văn hóa: tiêu chí thứ 6 (về cơ sở 

vật chất văn hóa) và tiêu chí 16 (về văn hóa), vừa thể hiện yêu cầu đạt chuẩn về cơ sở 

hạ tầng văn hoá, qua đó hướng tới các nội dung về giá trị cốt lõi của văn hoá. 

Sau 10 năm thực hiện, đời sống văn hóa của người dân ở các tỉnh Đông Nam 

Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đã được nâng lên rõ rệt, ở khắp các xã, ấp phong 

trào văn hóa văn nghệ, các CLB đờn ca tài tử, hát cho nhau nghe, CLB TDTT có điều 

kiện để phát triển mạnh, từng bước đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân, qua 

đó nâng cao ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, góp phần quan 

trọng đổi mới diện mạo ở nông thôn. Các địa phương đã phát huy lợi thế về điều kiện 

tự nhiên, về bản sắc văn hóa, về xây dựng nông thôn mới đã góp phần phát triển kinh 

tế du lịch trong vùng. 

Để định hướng cho địa phương trong việc thực hiện tiêu chí số 06 (cơ sở vật chất 

văn hóa), đồng thời cũng là cơ hội để hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở ở các 

địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn. Ngành văn hóa các địa phương đã chủ động tham mưu, đề xuất ban hành các Nghị 

quyết, văn bản chỉ đạo, xây dựng các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch dài hạn, ngắn 

hạn để phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.  

Gắn với xây dựng nông thôn mới, các thiết chế văn hóa, thể thao tại xã, thôn 

ngày càng phát huy được vai trò của mình. Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Học tập 

cộng đồng cấp xã, Nhà Văn hóa - Khu Thể thao ấp là nơi trực tiếp gắn bó với người 

dân nhất trong hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở, đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và 

là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, học tập cộng đồng và các hoạt 

động vui chơi, giải trí lành mạnh cho nhân dân, đặc biệt là các đối tượng người cao 

tuổi, thanh thiếu nhi. Những năm gần đây, nhiều địa phương luôn tìm cách sáng tạo, 

đổi mới các mô hình đặc biệt là gắn với cộng đồng. Khi mô hình thiết chế văn hóa gần 

với cộng đồng thì sẽ có sức sống mạnh mẽ mang đến luồng gió mới cho hoạt động văn 

hóa, thể thao nông thôn. Các Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng, 

Nhà Văn hóa - Khu Thể thao ấp đang tập trung xây dựng kế hoạch để hoạt động hiệu 

quả với nhiều loại hình sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và giáo dục đa 

dạng, phong phú được tổ chức thường xuyên; người dân địa phương được thỏa mãn 

nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng ở cơ sở góp phần nâng cao 

đời sống văn hóa, tinh thần của đông đảo quần chúng nhân dân. Các hoạt động của Đài 

truyền thanh, sinh hoạt phong trào văn hóa - thể thao của các ngành, đoàn thể xã cũng 

được đưa vào Trung tâm tổ chức, từ đó phát huy công năng. Tổ chức bộ máy, trang 
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thiết bị và kinh phí hoạt động ổn định, đảm bảo phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa 

phương, cơ sở.  

Một số mô hình tiêu biểu: 

Đồng Nai: Là địa phương đã có nhiều hướng đi, cách làm hiệu quả trong việc 

phát huy hiệu quả xã hội hóa, mô hình TTVHTT xã Túc Trưng huyện Định Quán đã 

được khẳng định trong thực tiễn về hoạt động ở các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã 

phong phú, đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo các tầng lớp nhân dân.  

Bên cạnh đó, dành sự quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa tại các vùng 

có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, mô hình Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc có 

kiến trúc mang dáng dấp của nhà làng của đồng bào ở các ở Tà Lài (huyện Tân Phú), 

NVH dân tộc Chơ Ro (xã Phước Bình, huyện Long Thành; xã Xuân Phú, huyện Xuân 

Lộc; xã Phú Lý huyện Vĩnh Cửu; ấp Hiệp Nghĩa và xã Túc Trưng, huyện Định Quán), 

trưng bày tại các nhà văn hóa những hiện vật gắn với đời sống của đồng bào các dân 

tộc, điều này đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đồng báo các dân tộc thiểu 

số.  

Tây Ninh: Trung tâm văn hóa thể thao huyện Hòa Thành là một trong những 

mô hình hiệu quả trong việc xã hội hóa các hoạt động ở cấp huyện tạo sức thu hút 

nhân dân tham gia. Đối với thiết chế văn hóa thể thao cấp xã đã dành sự quan tâm đặc 

biệt, quy hoạch xây dựng ở vị trí trung tâm, kiến trúc mở, cảnh quan thân thiện, các 

hoạt động phong phú, hấp dẫn, quan tâm về kinh phí tổ chức hoạt động thường 

xuyên... 

Bà Rịa Vũng Tàu: Mô hình thiết chế văn hóa thể thao gắn với nhà truyền thống 

tại huyện Đất Đỏ, những hình ảnh trưng bày sinh động về kết quả trước và sau khi xây 

dựng nông thôn mới, những hình ảnh về tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng: Người 

cao tuổi, nông dân có thành tích trong lao động sản xuất, thanh niên có thành tích 

trong học tập, phụ nữ gương mẫu; những hình ảnh về phong trào văn hóa, thể thao ở 

cộng đồng.... cách làm này tạo sức lan tỏa rất tốt trong công tác tuyên truyền, vận 

động, và nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. 

 Bến Tre: Mô hình Trung tâm văn hóa cấp tỉnh kết nối với các huyện, các xã, ấp 

tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng hàng ngày, hàng tuần tạo nên sức hấp dẫn, 

thu hut đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. 

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định: 

 - Nhiều nơi chưa phát huy tốt công năng của thiết chế văn hóa, chưa thực hiện 

đúng chức năng, nhiệm vụ đã được xác lập tại Quyết định của UBND tỉnh cũng như 

các Thông tư hướng dẫn của Bộ VHTTDL. Nguyên nhân chủ quan là ở nhiều nơi sự 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền ở cơ sở chưa thực sự sát sao 

trong chỉ đạo quản lý, điều hành và bản thân các thiết chế chưa năng động sáng tạo 

trong tổ chức hoạt động.  

 - Vị trí xây dựng Trung tâm VHTT&HTCĐ nhiều nơi chưa thực sự đáp ứng 

yêu cầu, có rất nhiều địa phương chưa bố trí Trung tâm VHTT&HTCĐ ở vị trí độc lập 

mà đặt trong khuôn viên với trụ sở UBND xã hoặc xây dựng xa Trung tâm xã không 

thuận lợi để người dân đến sinh hoạt. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho tính hấp 

dẫn, sự thu hút người dân đến Trung tâm VHTT&HTCĐ chưa đạt như chúng ta mong 

muốn. Ở nhiều nơi thiết chế văn hóa cấp xã chỉ có 01 hội trường đa năng, thiếu sân 
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chơi, bãi tập, thiếu những hoạt động văn hóa khác đa dạng phong phú thu hút người 

dân đến tham gia.  

 - Kinh phí hoạt động nhiều nơi chưa được ngân sách địa phương, cơ sở quan 

tâm bố trí. 

- Công tác xã hội hóa hoạt động chưa được chú trọng, do đó chưa huy động hết 

nguồn lực đóng góp ngoài xã hội nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của TCVHTT cấp 

xã, ấp. 

- Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện chưa thể 

hiện đầy đủ chức năng chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với Trung tâm 

cấp xã và Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp. 

 Đối với tiêu chí 16, xác định người dân là chủ thể trong sáng tạo và hưởng thụ 

các giá trị văn hóa, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở luôn gắn bó mật thiết 

với cộng đồng dân cư. Trong đó Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” là nhiệm vụ cốt lõi, 05 nội dung 7 phong trào cùng với 19 tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới đã bao trùm, tác động đến mọi lĩnh vực, thành phần xã hội. Ở các tỉnh 

Đông Nam Bộ và ĐBSCL với nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với đặc thù của các địa 

phương, nhiều gương điển hình trong mọi lĩnh vực được suy tôn ở các cấp, nhiều đơn 

vị cấp xã, cấp ấp xây dựng được phong trào văn hóa, văn nghệ đã và đang là hạt nhân 

cho đời sống văn hóa ở vùng nông thôn ngày càng phong phú; các hoạt động thể dục, 

thể thao phát triển, nhất là phong trào thể thao quần chúng.  

Bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế: 

 - Công tác tuyên truyền, vận động thường rầm rộ lúc đầu, các nội dung, hình 

thức tuyên truyền ở cơ sở còn sơ sài, việc biểu dương các điển hình cá nhân, tập thể chưa 

kịp thời. Công tác báo cáo còn bệnh thành tích, kết quả báo cáo chưa phản ánh đúng 

thực tế.  

- Phương thức lãnh đạo, quản lý ở một số địa phương còn chậm đổi mới, công 

tác chỉ đạo, triển khai thực hiện ở một số địa phương còn chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ; 

trong đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa còn mang tính hình thức, chất lượng 

các danh hiệu văn hóa chưa cao; một số chỉ tiêu tuy đạt nhưng còn thiếu bền vững, 

chất lượng chưa cao.  

 - Kết quả công nhận giữ vững danh hiệu Làng văn hóa còn khiêm tốn, có nơi 

còn để phát sinh tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình.... dẫn đến việc không giữ vững danh 

hiệu. Việc bình xét các danh hiệu còn qua loa, hình thức, đối phó. 

 - Có hiện tượng mặc dù đời sống vật chất nâng cao hơn song đời sống văn hóa 

tinh thần của người nông dân lại nghèo đi, tính cố kết cộng đồng lỏng lẻo, thiếu bền 

chặt, nhiều giá trị đạo đức bị lung lay, có biểu hiện không gian nông thôn truyền thống 

đang bị phá vỡ; chênh lệch về đời sống vật chất và tinh thần giữa nông thôn và thành 

thị còn lớn; mất cân bằng sinh thái, ô nhiễm môi trường, mâu thuẫn xã hội gia tăng... 

 Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được cần quan tâm đến những giải pháp 

sau: 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác văn hóa, thể 

thao, du lịch và gia đình. 
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- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của 

xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa… đến nhân dân thông qua nhiều 

hình thức và biện pháp, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, phong trào vì lợi ích 

của dân, thực hiện bằng sức dân, do dân tự quản, tự nguyện bàn bạc dưới sự lãnh đạo của 

các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương. 

 - Khuyến khích và thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội, văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao ở cộng đồng nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp; Tiếp tục phát huy nhân rộng các mô hình và phối hợp với các 

ngành thực hiện hiệu quả các phong trào phát động tại địa phương.  

- Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và tập huấn về kiến 

thức xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ trực tiếp chỉ đạo và thực hiện ở xã, 

ấp.  

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc; khen 

thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đóng 

góp cho các phong trào ở địa phương. 

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết 

chế văn hóa, thể thao ở nông thôn nhằm nâng cao đời sống văn hóa cơ sở và là tụ điểm 

sinh hoạt văn hóa, vui chơi thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của 

nhân dân, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc địa phương. 

- Phát huy giá trị di sản văn hóa góp phần giữ gìn bản sắc, giáo dục truyền thống và 

phát triển du lịch. Chú ý khai thác lợi thế vùng, Đông Nam Bộ có tiềm năng du lịch 

sinh thái, Đồng bằng Sông Cửu Long đẹp bởi vẻ sự mộc mạc và đặc trưng sông nước 

miệt vườn. Nổi trội của vùng hiện nay là du lịch tham quan sông nước, miệt vườn, du 

lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trải nghiệm đời sống cùng người dân. Cần xác định rõ 

quan điểm phát triển du lịch phải đảm bảo tính bền vững về môi trường, về văn hóa, 

kinh tế, trong đó việc phát huy hiệu quả hoạt động, đa dạng hóa các loại hình sinh hoạt 

văn hóa ở các thiết chế văn hóa là góp phần tôn vinh nét đặc sắc văn hóa vùng, tạo 

điều kiện để đa dạng hóa các sản phẩm du lịch./. 
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG                                        

TRONG CHƢƠNG TRÌNH MỖI LÀNG MỘT SẢN PHẨM (OCOP)                

KẾT QUẢ VÀ ĐỊNH HƢỚNG GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2020 

 

I. PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ 

CHƢƠNG TRÌNH OCOP 

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong 7 vùng du lịch trọng điểm của du lịch 

Việt Nam bao gồm các tỉnh: Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Tiền Giang, 

Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, Cà Mau, Trà Vinh,Kiên Giang, Sóc Trăng, Long 

An
8
.Với ưu thế về tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng của hệ sinh thái tự nhiên 

vùng hạ lưu sông Mê kông (hệ sinh thái rừng ngập mặn, đảo, sinh thái cửa sông, đất 

ngập nước, cù lao châu thổ, khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia....), kết hợp với các 

giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo vùng đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành điểm đến 

hấp dẫn du khách trong và ngoài nước với nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng. 

Trong nhiều năm qua, các tour du lịch truyền thống như “Miệt vườn sông nước 

Cửu Long”, “miền Tây mùa nước nổi”, “khám phá đất phương Nam”, “Ẩm thực khẩn 

hoang” với các hoạt động chủ yếu là tham quan miệt vườn trái cây nhiệt đới, vườn hoa 

cây cảnh, cánh đồng lúa “thẳng cánh cò bay”, khu vực nuôi trồng, sản xuất thủy hải 

sản; khám phá văn hóa của cuộc sống cộng đồng qua các phiên chợ nổi như: Cái Răng 

(thành phố Cần Thơ), Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), Cái Bè (tỉnh Tiền Giang), Ngã 

Năm (tỉnh Sóc Trăng); trải nghiệm văn hóa tâm linh, lễ hội, đờn ca tài tử…đã trở 

thành thương hiệu và điểm nhấn để thu hút khách du lịch. Mô hình liên kết khai 

thácđồng thời hoạt động sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch đã từng bước phát 

huy hiệu quả, nhờ đó, du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều sản phẩm 

mới hấp dẫn,tăng khả năng thu hút khách, thu nhập từ hoạt động khai thác kết hợp du 

lịch và nông nghiệp đem lại doanh thu cao hơn so với hoạt động nông nghiệp thuần 

tuý. Nhiều địa phương trong khu vực đồng bằng đã quy hoạch và đầu tư xây dựng 

hàng trăm tuyến, điểm du lịch, nhiều sản phẩm du lịch mới được hình thành. Bên cạnh 

đó, hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch từng bước được nâng cấp 

đầu tư tạo ra sự hoàn chỉnh, đồng bộ của sản phẩm du lịch. Lượng khách du lịchđến và 

doanh thu du lịchmột số tỉnh trong khu vực đồng bằng Sông Cửu Long không ngừng 

tăng lên. 

Mặc dù có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch nhưng so sánh trong 

tổng thể phát triển du lịch chung của cả nước, tốc độ phát triển du lịch khu vực đồng 

bằng sông Cửu Long về tăng trưởng khách, doanh thu, mức đầu tư, tính chuyên nghiệp 

chưa thực sự có bước đột phá, tốc độ tăng tưởng còn thấp hơn so với các vùng khác. 

Mặc dù lượng khách đến khu vực có sự tăng trưởng nhưng lượng khách lưu trú tại khu 

vực nông thôn rất thấp (khoảng 20-30%), hầu hết là các tour kết nối từ thành phố Hồ 

Chí Minh (chiếm 80%) và đi tour ngắn ngày. Thời gian lưu trú thấp dẫn tới chi tiêu 

                                              
8
 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt QHTT phát triển du lịch vùng ĐBSCL đến 2020, tầm nhìn đến 2030 (QĐ 2227/QĐ-TTg 

ngày 18/11/2016), đưa du lịch vùng ĐBSCL trở thành vùng du lịch đặc thù của cả nước, đến năm 2020 toàn vùng ĐBSCL sẽ 

đón khoảng 34 triệu lượt khách (trong đó 3,5 triệu lượt khách quốc tế) và đến năm 2030 đón khoảng 52 triệu lượt khách 

(khoảng 6,5 triệu lượt khách quốc tế), tổng thu từ khách du lịch đến năm 2020 đạt khoảng 25.000 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 

trên 111.000 tỷ đồng. 



62 

 

của khách thấp, mỗi du khách đến đồng bằng sông Cửu Long chi tiêu khoảng 22 

USD/ngày, thấp hơn so với mức bình quân của khách du lịch Việt Nam. 

Những nguyên nhân dẫn tới sự phát triển chưa tương xứng với kỳ vọng của du 

lịch khu vực đồng bằng sông Cửu Long là do những nguyên nhân sau: 

- Chất lượng sản phẩm du lịch chưa đáp ứng nhu cầu thị trường, hầu hết các dịch 

vụ trải nghiệm và chủ yếu dựa vào tài nguyên thiên nhiên, thiếu tính sáng tạo;giữa các 

địa phương có chung điều kiện tài nguyên sinh thái nên giữa các địa phương có sự 

trùng lặp giống nhau về sản phẩm, quy trình tổ chức tour. Tour du lịch phổ biến tại các 

tỉnh đồng bằng sông Cửu Long được khai thác trong nhiều năm chủ yếu là tham quan 

miệt vườn, sông nước chợ nổi, thưởng thức các loại bánh trái, nghe đàn ca tài tử... Hầu 

hết các khu, điểm du lịch mới được đầu tư ở mức ban đầu trở thành điểm tham quan 

đơn giản thiếu các công trình hạ tầng, dịch vụ đồng bộ. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ 

thuật, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch đang phát triển nhanh ở nhiều địa phương, 

nhưng quy mô, tính chất tiện nghi và phong cách sản phẩm du lịch gắn với đặc trưng 

đồng bằng sông Cửu Long còn mang tính tự phát và chưa được đầu tư bài bản.Do đó, 

thời gian lưu trú và khả năng chi tiêu của khách du lịch còn thấp. 

- Hầu hết các mô hình du lịch tại đồng bằng sông Cửu Long do các hộ gia đình, 

chủ trang trại đầu tư trên cơ sởkhai thác hoạt động sản xuất nông nghiệp của các hộ gia 

đình (chủ yếu là khai thác vườn cây ăn trái, hoa cây cảnh, cánh đồng sen, khu vực nuôi 

trồng thủy hải sản...). Do sự hạn chế về nguồn vốn đầu tư, nhân lực và các nguồn lực 

khác dẫn tới phần lớn sản phẩm du lịch được khai thác với quy mô nhỏ, manh mún, 

năng lực kết nối, đáp ứng nhucầu của thị trường hạn chế nên chưa tạo thành sản phẩm 

hoàn chỉnh, có khả năng đem lại doanh thu cao cho các hộ gia đình. Việc liên kết giữa 

các hộ gia đình hình thành các tổ chức kinh doanh có quy mô và năng lực còn hạn chế. 

Chưa có nhiều dự án đầu tư quy mô lớn khai thác đồng thời du lịch và sản phẩm nông 

nghiệp, có ứng dụng của khoa học kỹ thuật, công nghệ, phục vụ đa dạng hóa các dịch 

vụ du lịch và các dịch vụ bổ trợ.  

- Hạn chế về kết nối giao thông giữa đồng bằng Sông Cửu Long với Tp Hồ Chí 

Minh và các vùng khác cũng như kết nối nội vùng và các điều kiện hạ tầng khác là 

một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách và đầu tư vào 

lĩnh vực du lịch nông nghiệp, mặc dù đây là vấn đề đã được thảo luận trong nhiều năm 

nhưng tiến độ đầu tư, thi công các công trình còn rất chậm. Hạ tầng giao thông và kết 

nối giữa các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và với các trung tâm gửi 

khách chưa được đầu tư đúng tầm do thiếu chính sách đầu tư phù hợp. Cảng hàng 

không quốc tế Cần Thơ được quy hoạch cho cả vùng nhưng chỉ có 4 kết nối với một số 

trung tâm gửi khách. Mặc dù có hệ thống sông ngòi dày đặc, nhưng tuyến vận chuyển 

khách đường sông và các điều kiện về hạ tầng, bến khách phương tiện vận chuyển 

chưa đáp ứng yêu cầu để phục vụ kết nối trong nội vùng và với Tp Hồ Chí Minh. 

Tuyến đường bộ nội vùng hạn chế về  tốc độ lưu thông, thiếu trạm dừng chân, hệ 

thống thông tin, chỉ dẫn... 
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- Hạn chế trong liên kết giữa các địa phương trong vùng trong phát triển du lịch, 

chưa tạo ra sự trải nghiệm đa dạng cho du khách thay vì “đến một địa phương là biết cả 

vùng”. Kết nối giữa du lịch và nông nghiệp chưa tìm được tiếng nói chung, chưa phát 

huy lợi thế của cả hai ngành. Kết nối giữa doanh nghiệp lữ hành và điểm đến còn khó 

khăn, sản phẩm du lịch nông nghiệp chưa phù hợp với xu hướng phát triển và nhu cầu 

của thị trường, chưa thuận lợi trong việc kết nối tour.... 

Nhóm dịch vụ du lịch thuộc Chương trình OCOP đã được một số địa phương 

quan tâm đưa vào khai thác với mô hình Làng văn hóa du lịch, tuy nhiên định hướng 

phát triển chưa rõ ràng. Trong đó, Bến Tre đã xây dựng mô hình Làng Văn hóa du lịch 

Chợ Lách như một trong những sản phẩm trọng điểm trong Chương trình OCOP của 

khu vực đồng bằng sông Cửu Long9. Tuy nhiên, việc khai thác phát triển mô hình làng 

văn hóa du lịch với mục đích tổ chức không gian và bố trí các điều kiện cần thiết cho 

phát triển du lịch với sản phẩm hình thành là dịch vụ du lịch (có tính chất vô hình) sẽ 

khácvới các sản phẩm hàng hóa thông thường và cần phải thực hiện quy hoạch tổng 

thể và chi tiết chứ không chỉ tập trung vào việc gắn sao cho sản phẩm. Bên cạnh đó, 

Chương trình OCOP với mục đích đề xuất, tôn vinh, phát triển cácsản phẩm (hàng 

hóa) có chất lượng của mỗi xã, mỗi địa phương nhưng đối với sản phẩm du lịch đòi 

hỏi sự khác biệt, đồng bộ và phải gắn với thị trường nguồn khách, do đó không thể 

phát triển một tràn lan, giống nhau tại các địa phương. Việc kết nối giữa phát triển du 

lịch với Chương trình OCOP với phát triển du lịch chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt 

trong việc khai thác chuỗi giá trị trong tiêu dùng du lịch có sử dụng các sản phẩm từ 

Chương trình OCOP. Sự tham gia của các sản phẩm nông nghiệp của đồng bằng Sông 

Cửu Long vào hoạt động du lịch chưa nhiều do chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng, 

mẫu mã, độ tin cậy. Hoạt động trưng bày, trình diễn quy trình sản xuất sản phẩm nông 

nghiệp ít sáng tạo và  thiếu tính hấp dẫn. Khách du lịch chi tiêu cho sản phẩm nông 

nghiệp tại chỗ còn ít. Chưa có nhiều sản phẩm hàng hóa nông nghiệp có chất lượng 

cao được chứng nhận bởi cơ quan quản lý, có tem nhãn dành riêng cho khách du lịch. 

Bên cạnh đó, liên kết giữa nông nghiệp, du lịch và sản xuất thương mại  chưa thực sự 

hiệu quả. 

II. ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHU VỰC 

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN SAU 2020 

1. Định hƣớng 

- Từ những thuận lợi và hạn chế của du lịch đồng bằng sông Cửu Long cho thấy 

định hướng ưu tiên cho phát triển du lịch gắn với khai thác lợi thế nông nghiệp, nông 

thônhướng phát triển bền vững và góp phần triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển 

du lịch Việt Nam và Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ. Trong đó, 

phát triển du lịch tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần hướng tới mục tiêu sau: 

(1) Thu hút khách du lịch bằng các sản phẩm du lịch chất lượng cao mang bản sắc của 

nền văn hóa nông nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long; (2) Tăng chi tiêu của 

khách bằng sự đa dạng, chất lượng của các sản phẩm du lịch nông nghiệp, kéo dài thời 

gian lưu trú của khách du lịch. Đây là một trong những thước đo đánh giá hiệu quả của 

hoạt động du lịch nông nghiệp. Sản phẩm nông nghiệp phải tham gia mạnh mẽ vào 

                                              
9Làng Văn hóa du lịch huyện Chợ Lách gồm 4 ấp: Đông Kinh (xã Vĩnh Hòa), Vĩnh Nam (xã Vĩnh 

Thành), Lân Đông (xã Phú Sơn) và An Hòa (xã Long Thới), sẽ được kết nối thành một vòng khép kín 

có tổng diện tích là 1.490ha, trong đó có 534ha thuộc địa bàn 4 ấp nêu trên được chọn là điểm nhấn để 

thiết kế xây dựng hạ tầng và ý tưởng cảnh quan cho làng. 
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chuỗi tiêu dùng du lịch của du khách; (3) Phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long 

bền vững thông qua sử dụng hiệu quả tài nguyên, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí 

hậu đang tác động rõ rệt tới vùng, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên tham gia, thông qua 

sử dụng nhân lực tại chỗ và tiêu dùng sản phẩm sản xuất tại địa phương. 

- Với sự đa dạng và phong phú và tương đồng về tài nguyên du lịch giữa các địa 

phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, do đó để phát triển du lịch giữa các địa 

phương cần nghiên cứu, xác định được sản phẩm du lịch đặc thù, được đầu tư bài bản 

và cần đạt được sự thống nhất giữa các địa phương trong vùng để tránh sự trùng lặp về 

sản phẩm du lịch. Trong đó tập trung vào các mô hình có tính liên kết hình thành chuỗi 

giá trị nông nghiệp - du lịch. Đây có thể coi là chiến lược quan trọng cho việc tạo ra 

sản phẩm du lịch gắn với OCOP của mỗi địa phương.Phát triển du lịch cần phải đảm 

bảo các yếu tố: 

Thứ nhất,lựa chọn sản phẩm nông nghiệp được đánh giá có đặc trưng nổi trội so 

với những địa phương khác và điều quan trọng là phải gắn với câu chuyện văn hóa về 

sự hình thành và phát triển của sản phẩm trên vùng đất đósản xuất cung ứng biến vùng 

đất này  trở thành một “cơ sở giáo dục” có thể chứng minh cho khách hàng về phương 

pháp canh tác truyền thống, sản xuất hữu cơ,chất lượng cao;  

Thứ hai, khu vực khai thác sản phẩm phải là nơi có khả năng cung ứng các dịch 

vụ giải trí trên cơ sở sử dụng yếu tố thứ nhất là các giá trị tài nguyên để thu hút khách 

du lịch, nghĩa là phải có không gian và có các dịch vụ trải nghiệm, kết hợp khai thác 

những giá trị văn hóa bản địa khác có nguồn gốc từ giá trị từ yếu tố thứ nhất, bổ sung 

các dịch vụ tăng thêm, các giá trị vô hình và hữu hình để hình thành chuỗi sản phẩm 

du lịch. Để làm được điều này, ngay từ khi khai thác mô hình, các cơ quan quản lý, các 

nhà đầu tư phải hiểu và đánh giá đúng được giá trị đầu vào của hoạt động sản xuất 

nông nghiệp bản địa và môi trường văn hóa xung quanh để hình thành một định hướng 

xuyên suốt về sản phẩm du lịch có giá trị cốt lõi và khác biệt, nghĩa là phải có triết lý, 

câu chuyện về sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Các dịch vụ du lịch cần đa dạng, 

tiêu chuẩn và chất lượng trong tất cả các quy trình quảng bá, xúc tiến, bán và phục vụ 

khách du lịch.Ở đây cần sự chuyên nghiệp hóa về chất lượng dịch vụ, trong đó không 

thể thiếu việc đào tạo bà con nông dân trở thành những người chuyên nghiệp trong 

hướng dẫn và phục khách du lịch. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long có rất nhiều 

hoạt động để du khách trải nghiệm như khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn với gắn 

với việc trồng và sản xuất tinh dầu tràm; khám phá miệt vườn với canh tác lúa nước, 

trồng cây ăn  trái, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản...  

2. Giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu 

Long gắn với Chƣơng trình OCOP 

- Một là,các địa phương của vùng đồng bằng sông Cửu Long cần tổ chức rà soát 

quy hoạch, xác định rõ thế mạnh để phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn 

riêng của từng địa phươngtrong quy hoạch chung của cả vùng. Trong đó, quy hoạch 

phát triển du lịch nông thôn phải gắn với chính sách phát triển nông thôn mới của 

vùng; xây dựng bản đồ du lịch nông thôn trong đó chỉ ra các khu vực có khả năng phát 

triển sản phẩm nông thôn đặc trưng trên cơ sở liên kết hình thành tuyến du lịch. Rà 

soátdiện tích đất nông thôn, cách thức tổ chức sản xuất sử dụng đất nông nghiệp, đề 

xuất ưu tiên các khu vực có thể kết hợp không gian sản xuất nông nghiệp, nông thôn 

với phát triển du lịch.Ngành du lịch và nông nghiệp cần phối hợp điều tra, khảo sát 

hoạt động du lịch nông nghiệp tại địa phương để đánh giá toàn diện thực trạng phát 
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triển cũng như khuyến nghị mô hình phát triển du lịch nông nghiệp phù hợp và các 

chính sách hỗ trợ tương xứng. Quy hoạch các dự án phát triển khu du lịch nông nghiệp 

có không gian và cảnh quan thuận lợi cho thu hút đầu tư của các doanh nghiệp. 

- Hai là,các địa phương cần đẩy mạnh tính liên kết vùng để phát triển các sản 

phẩm du lịch nông thôn đặc trưng. Việc xác định các sản phẩm chủ đạo, đặc trưng, có 

tính khác biệt, điểm nhấn của mỗi địa phương là điều hết sức quan trọng. Để phát huy 

thế mạnh của vùng, cần có sự điều phối chung của vùng trong việc nghiên cứu sản 

phẩm và khai thác thị trường. 

- Ba là,thực hiện một số chính sách nhằm thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân để 

phát triển du lịch nông thôn của từng vùng đặc biệt là các sản phẩm du lịch chất lượng 

cao, khai thác đồng thời giá trị nông nghiệp và phát triển du lịch; sử dụng lao động là 

người địa phương; các hoạt động du lịch có tính chất cộng đồng; các dự án sản xuất 

hàng hóa và dịch vụ của khu vực nông thôn vào tiêu dùng du lịch.  

+ Đối với các nhà đầu tư các khu nghỉ dưỡng chất lượng cao, tổng hợp có quy 

mô lớn có tính chất động lực thúc đẩy cho khu vực nông thôn cần  được bố trí diện 

tích đất phù hợp, được cam kết sử dụng đất lâu dài, ưu đãi về thuế sử dụng đất. 

+ Các nhà đầu tư nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh du lịch được tiếp cận nguồn vốn 

vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng, quỹ đầu tư... 

+ Lồng ghép các nguồn lực từ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhà nước 

hỗ trợ các điểm du lịch nông thôn cách thức tiếp cận thông tin kỹ thuật, thông tin thị 

trường; xúc tiến quảng bá du lịch; Ưu tiên đầu tư hạ tầng cho vùng đồng bằng sông 

Cửu Long để nâng cao khả năng thu hút khách du lịch, trong đó cảng hàng không quốc 

tế Cần Thơ đóng vai trò đầu mối cho toàn vùng. Hệ thống giao thông đường thủy, 

đường bộ cần được đầu tư nâng cấp để khai thác du lịch trong vùng và kết nối với Tp 

Hồ Chí Minh. Nâng cấp, hoàn chỉnh hệ thống nhà vệ sinh, điện, cấp thoát nước, bãi đỗ 

xe, trung tâm hướng dẫn, trưng bày cung cấp thông tin du lịch, điểm dừng chân...đầu 

tư hạ tầng cho vùng nông thôn có khả năng khai thác phát triển du lịch: hệ thống giao 

thông kết nối từ các trung tâm du lịch tới các điểm du lịch nông thôn, hệ thống vận tải 

công cộng, cảnh quan du lịch, nhà vệ sinh đạt chuẩn, hệ thống điện, cấp thoát nước, 

bãi đỗ xe, trung tâm hướng dẫn, trưng bày cung cấp thông tin du lịch, bảng giới thiệu, 

bản đồ hướng dẫn, điểm dừng chân... 

- Bốn là, phát triển nguồn nhân lực cho phát triển du lịch nông thôn. Cán bộ 

ngành du lịch, đặc biệt là cấp cơ sở cần được nâng cao trình độ, kỹ năng, nhất là năng 

lực trong tham mưu xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, được tiếp cận tri thức, 

công nghệ mới trong xúc tiến, quảng bá, truyền thông. Đối với các hộ dân làm du lịch 

cộng đồng, cần bổ sung vốn kiến thức về văn hóa bản địa, tăng cường đào tạo cung 

cách, kỹ năng phục vụ du lịch, vừa bảo đảm tính chuyên nghiệp, nhưng không bị 

thương mại hóa làm mất đi tính thuần khiết của văn hóa bản sắc của từng vùng 

- Năm là,các địa phương trong vùng cần đổi mới và xây dựng kế hoạch hoàn 

chỉnh cho quảng bá cho du lịch nông thôn trên cơ sở giá trị đặc trưng, nổi bật của từng 

địa phương, từng vùng và nhu cầu thị trường. Sản phẩm du lịch nông thôn phải gắn 

với các sản vật được sản xuất tại địa phương, gắn với chương trình mỗi làng một sản 

phẩm, thương hiệu của địa phương, của từng vùng. Tăng cường các hành động tập thể 

nhằm xây dựng chuỗi giá trị cạnh tranh và bao trùm trên cơ sở liên kết với thế mạnh 

nông nghiệp của vùng. Việc điều tra nghiên cứu thị trường trọng điểm phải nhằm mục 
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đích tìm ra nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu trải nghiệm, nhu cầu mua sắm, để từ đó mỗi địa 

phương có kế hoạch cụ thể thúc đẩy du lịch nông thôn kết nối với các ngành khác và 

thúc đẩy quá trình tiêu dùng du lịch. Các doanh nghiệp lữ hành cần phối hợp các địa 

phương có điểm đến nghiên cứu thị trường, định hướng nhu cầu, thúc đẩy đầu tư, phát 

triển sản phẩm, tiếp thị, quảng bá thu hút khách… 

- Sáu là, chú trọng công tác điều phối vùng và quản lý điểm đến.Thực hiện công 

tác điều phối giữa các địa phương trong vùng phát triển du lịch nông thôn bền vững.  

Trong đó tập trung vào công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan, văn minh lịch sự để 

cạnh tranh về chất lượng; kiểm soát chất lượng dịch vụ; phát huygiá trị bản sắc của 

nền văn hóa nông nghiệp vùng miền. Đảm bảo hài hòa lợi ích các bên tham gia, trong 

đó có lợi ích của người dân, đặc biệt những người trực tiếp đóng vai trò quan trọng 

trong hoạt động du lịch nông nghiệp. Quản lý chất lượng dịch vụ lồng ghép những yếu 

tố về bảo tồn văn hóa và cam kết bảo đảm chất lượng dịch vụ giữa các nhà cung ứng 

dịch vụ với các doanh nghiệp lữ hành. Cần xây dựng tiêu chí đánh giá và hỗ trợ hình 

thành các mô hình trang trại du lịch kiểu mẫu (farmstay) trên cơ sở xây dựng chuỗi giá 

trị nông nghiệp - du lịch. 

- Bảy là,các địa phương cần xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình hỗ trợ 

đưa sản phẩm OCOP vào tiêu dùng du lịch. Trước hết, sản phẩm nông nghiệp phải 

được hướng dẫn sản xuất và công nhận tiêu chuẩn chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ; 

công nghệ chế biến; mẫu mã, bao bì đẹp được kiểm định và đảm bảo. Chương trình 

thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm thông qua khách du lịch dưới các hình thức: thực phẩm 

đồ uống phục vụ trong hệ thống nhà hàng, khách sạn; vật dụng trang trí trong các nhà 

hàng khách sạn, khu vui chơi giải trí; Nghiên cứu nhu cầu thị trường, đẩy mạnh tiêu 

dùng du lịch thông qua các sản phẩm dược liệu, thực phẩm chức năng, chăm sóc sức 

khỏe; hàng tiêu dùng đặc sản địa phương làm quà tặng, đồ lưu niệm... 
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  BỘ Y TẾ 

 

 ĐÁNH GIÁ VAI TRÕ CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, 

TRANG THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG TRẠM Y TẾ XÃ ĐỐI VỚI NÂNG CAO 

CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ KHU VỰC NÔNG THÔN 

GIAI ĐOẠN 2010-2020, ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP 2021 – 2025 

 

 

1. Hệ thống y tế cơ sở và công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu  

Y tế cơ sở (YTCS) ở nước ta hiện nay bao gồm: Y tế thôn, bản, xã, phường, thị 

trấn, quận, huyện, thị xã, là tuyến y tế ban đầu gần dân nhất, bảo đảm cho mọi người 

dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp nhất và hiệu quả nhất. Mạng lưới 

YTCS ngày càng có vai trò quan trọng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân, thực hiện các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ), các 

chương trình mục tiêu về y tế, nhất là việc khám, chữa bệnh cho người dân khu vực 

nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo - là những khu vực điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn, tỷ lệ người nghèo cao, lại ở xa các bệnh viện tỉnh, bệnh viện trung 

ương. 

Củng cố mạng lưới YTCS và tăng cường CSSKBĐ từ lâu đã được xác định là 

những ưu tiên trong chính sách phát triển y tế Việt Nam. Đại hội VI của Đảng (1986) 

yêu cầu “có biện pháp tích cực và chính sách thích hợp nhanh chóng củng cố mạng 

lưới y tế, nhất là y tế huyện, quận và cơ sở”; Nghị quyết số 04-NQ/HNTW đã nhấn 

mạnh củng cố hệ thống YTCS là nhiệm vụ cấp bách. Nghị quyết của Đại hội Đảng lần 

thứ XI (2011) đã đề ra nhiệm vụ: khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện, đặc biệt 

là bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh; hoàn chỉnh mô hình tổ chức và củng cố 

mạng lưới YTCS; nâng cao năng lực của TYT xã, hoàn thành xây dựng bệnh viện 

tuyến huyện. Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã nhấn mạnh trách 

nhiệm của của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và các ngành, đoàn thể trong 

việc củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả 

của hệ thống YTCS.  

Nghị quyết 68/QH13/2013 của Quốc hội đã xác định nhiệm vụ Chính phủ là 

hoàn thiện đầu tư TYT xã ở vùng khó khăn đến năm 2020 và hoàn thiện quy định gói 

dịch vụ y tế cơ bản do BHYT chi trả. Kết luận số 126-TB/TW, ngày 1/4/2013, của Ban 

Bí thư yêu cầu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, cơ chế quản lý 

YTCS, bổ sung, điều chỉnh, ban hành các chính sách phù hợp với tình hình và yêu cầu 

mới, bảo đảm ổn định, phát huy hiệu quả nguồn lực, khuyến khích cán bộ y tế công tác 

tại tuyến cơ sở.  

Nhằm hiện thực hóa các chủ trương đường lối của Đảng đối với việc tăng 

cường YTCS, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chiến lược đã 

đề ra các nhiệm vụ và giải pháp khá toàn diện về củng cố và hoàn thiện mạng lưới 

YTCS, với các mục tiêu bảo đảm 100% số xã có TYT phù hợp với điều kiện kinh tế-

xã hội và nhu cầu KCB từng vùng; nâng cao chất lượng CSSKBĐ; kết hợp hài hòa các 

hoạt động giữa các đơn vị y tế trong huyện; thực hiện tốt tiêu chí quốc gia về y tế xã 

giai đoạn 2011 – 2020; triển khai quản lý bệnh không lây nhiễm gắn với CSSKBĐ và 
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CSSK người cao tuổi tại cộng đồng... Ngày 05/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định Phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong 

tình hình mới giai đoạn 2016 -2025.  

2. Đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị của hệ thống trạm y tế xã  

+ Củng cố quản trị, điều hành và tiêu chuẩn đầu tư cơ s  hạ tầng, trang thiết 

bị cho TYT xã  

Để tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động tuyến xã, Bộ y tế đã ban hành 

và thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001 – 2010 (Quyết định số 370/Q -

BYT). Sau đó thay thế bằng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 – 2020 theo 

Quyết định số 4667/QĐ-BYT (2014) để phát triển y tế tuyến xã trong thời gian tới phù 

hợp với nhu cầu CSSK nhân dân ở từng vùng miền, khu vực, đồng thời bảo đảm hiệu 

quả nguồn lực y tế. Bộ Tiêu chí về y tế xã đến 2020 được phát triển dựa trên chuẩn 

giai đoạn 2001- 2010, với yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ, đòi hỏi các địa 

phương phấn đấu, tiếp tục tăng đầu tư cho y tế xã. Điểm mới của bộ tiêu chí là yêu cầu 

sự tham gia tích cực, chủ động hơn của ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa 

phương trong hoạt động YTCS. Các tiêu chuẩn được đưa ra phù hợp với quy định mới 

được ban hành, đồng thời khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện chuẩn giai 

đoạn 2001- 2010. Bộ tiêu chí cũng tập trung đánh giá các chỉ số cơ bản liên quan đến 

số lượng và chất lượng dịch vụ y tế toàn diện của tuyến xã đồng thời có xét đến sự 

khác biệt giữa các địa phương, vùng sinh thái, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và 

nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ở xã. 

Cơ sở hạ tầng TYT xã được qui định rõ trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 

giai đoạn 2011-2020 bao gồm TYT xã ở gần đường trục giao thông của xã, hoặc ở khu 

vực trung tâm xã để người dân dễ tiếp cận, diện tích TYT xã đảm bảo  (trong đó nông 

thông, miền núi diện tích mặt bằng đất từ 500m
2
 trở lên, diện tích xây dựng và sử dụng 

của khối nhà chính từ 250m
2
 trở lên); TYT xã về cơ bản được xây dựng theo tiêu 

chuẩn thiết kế trạm y tế cơ sở và Tiêu chuẩn ngành hiện hành
10

, khu vực nông thôn có 

ít nhất 10 phòng chức năng; TYT xã có nguồn nước sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh; 

thu gom và xử lý chất thải y tế theo quy định; có đủ hạ tầng kỹ thuật và khối phụ trợ: 

kho, nhà để xe, hàng rào bảo vệ, cổng và biển tên trạm, nguồn điện lưới hoặc máy phát 

điện riêng, điện thoại, máy tính nối mạng internet, máy in, vườn mẫu thuốc nam hoặc 

tranh ảnh về cây thuốc nam, nhà bếp. 

Về qui định danh mục trang thiết bị cho tuyến xã, Bộ Y tế có Quyết định 

1020/QĐ-BYT tháng 3 năm 2004 về Danh mục sửa đổi trang thiết bị y tế Trạm Y tế xã 

có bác sỹ vào Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng 

khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản ban hành kèm theo Quyết định 

số 437/QĐ-BYTngày 20/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo bộ tiêu chí quốc gia về 

y tế xã, TYT xã đảm bảo có ≥70% loại trang thiết bị và đủ số lượng còn sử dụng được 

theo Danh mục trang thiết bị của trạm y tế xã theo quy định hiện hành. Theo Quyết 

định 4667/QĐ-BYT, một xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã cần đạt ≥80 điểm/100 

điểm, không có tiêu chí nào đạt dưới 50% số điểm của từng tiêu chí và không có tiểu 

                                              
10

 Theo Quyết định ngày 17 tháng 06 năm 2002 của Bộ Y tế về ban hành tiêu chuẩn 52 CN-CTYT 
0001:2002 Trạm y tế cơ sở - Tiêu chuẩn thiết kế (Chỉnh lý và bổ sung tháng 6/2002) thay thế cho Tiêu 
chuẩn 52 TCN-CTYT 0001:2000. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-437-qd-byt-danh-muc-trang-thiet-bi-y-te-benh-vien-da-khoa-tuyen-tinh-huyen-phong-kham-da-khoa-khu-vuc-tram-y-te-xa-tui-y-te-thon-ban-70026.aspx
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mục nào bị điểm liệt. Chỉ số này nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh 

cho người dân của TYT xã. Việc không đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã ảnh hưởng rất 

nhiều đến khả năng cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Bên cạnh 

đầu tư nguồn nhân lực thì hoạt động xây dựng, nâng cấp và cung cấp trang thiết bị cho 

các TYT để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân là rất cần 

thiết. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều xã dù đã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, vẫn còn 

nhiều tiêu chí chưa đạt, hoặc nợ tiêu chí, thường bao gồm phần cơ sở hạ tầng, trang 

thiết bị đòi hỏi đầu tư lớn hơn các tiêu chí khác.  

Ngày 11 tháng 7 năm 2018, Bộ y tế có quyết định 4389/QĐ-BYT Ban hành 

Danh mục trang thiết bị cho Trạm Y tế xã mô hình điểm phục vụ triển khai Đề án Y tế 

cơ sở theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới. 

Danh mục này xác định rõ từng trang thiết bị phù hợp với TYT thuộc vùng 1, 2 và 3 

dựa trên chức năng nhiệm vụ từng vùng, và nhằm đảm bảo các nhiệm vụ mới trong 

chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. 

+ Tăn  cườn  đầu tư cho mạn  lưới  TCS và CSSKBĐ, đặc biệt trạm y tế xã, 

bao gồm từ các nguồn: 

- Đầu tư xây dựng TYT xã thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2008 – 2010 (Quyết 

định số 950/Q -TTg).  

- Đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương: Trong thời gian qua, nhiều địa phương 

đã huy động các nguồn vốn xây dựng TYT xã, chủ động tìm kiếm các nguồn lực, các 

chương trình, dự án để đầu tư xây dựng, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị, phương 

tiện làm việc cho các TYT xã. 

- Bên cạnh nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, các tỉnh cũng chủ động huy động 

nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng và cung cấp trang thiết bị cho các TYT xã 

như nguồn vốn xổ số kiến thiết, ngân hàng ngoại thương…  

- Bộ y tế thực hiện huy động và sử dụng nguồn hỗ trợ quốc tế, đặc biệt vay vốn 

ODA từ ngân hàng phát triển quốc tế (WB, ADB…) thực hiện các dự án hỗ trợ y tế 

vùng trong đó có các thành phần đầu tư cho tuyến xã (bao gồm tăng cường cơ sở hạ 

tầng và trang thiết bị). Nguồn viện trợ không hoàn lại của EU (218 trạm), Dự án Chăm 

sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 (56 trạm) và Dự án Giáo dục 

và Đào tạo Nhân lực Y tế phục vụ cải cách hệ thống Y tế (26 trạm). Bộ Y tế hiện đang 

trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 dự án vốn vay của WB và ADB, hỗ trợ đầu tư 

cho khoảng 800 TYT xã các tỉnh khó khăn.  

- Nguồn hỗ trợ cho y tế xã từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông 

thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững. Chương trình NTM gồm 19 tiêu chí, 

trong đó có tiêu chí số 15 về y tế quy định rõ một xã đạt tiêu chí này khi hoàn thành 

được 3 chỉ tiêu: Đạt tiêu chí Quốc gia về y tế;  có tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 

dưỡng thể thấp còi <26,7%; tỷ lệ dân có BHYT đạt >85%. Như vậy, việc thực hiện 

tiêu chí số 15 thuộc CTMTQG xây dựng Nông thôn mới gắn liền với việc thực hiện 

các chỉ tiêu cơ bản của ngành Y tế giai đoạn 2016-2020 được quy định trong các nghị 

quyết, các kế hoạch liên quan của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Các tỉnh chủ động điều 

phối nguồn lực để hỗ trợ các TYT xã thực hiện mục tiêu đề ra.  
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3. Kết quả  

Những năm qua hệ thống y tế cơ sở, trong đó y tế xã đóng vai trò nòng cốt, đã 

góp phần quan trọng trong việc cải thiện các chỉ số sức khoẻ, tăng cường tiếp cận của 

người dân tới dịch vụ y tế chất lượng với chi phí hợp lý, góp phần tăng cường và 

hướng tới bao phủ sức khoẻ toàn dân. Các chỉ số sức khoẻ cho thấy Việt Nam ở mức 

cao hơn so với các nước có cùng mức phát triển về kinh tế trong khu vực.  

Đến năm 2018 đã có 9.821 TYT xã (trên 80% số trạm) đủ điều kiện khám, chữa 

bệnh BHYT. Hiện nay, có khoảng trên 85 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 

89,6% dân số, trong đó 80% người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại tuyến 

YTCS (tuyến huyện là 47%, tuyến xã là 33%). Số lượt KCB BHYT tại YTCS đạt 

khoảng y0% (xã khoảng 20%, huyện khoảng 50%). 

Việc thực hiện Chuẩn Quốc gia về y tế xã đã nhận được sự quan tâm của Đảng 

và chính quyền các địa phương trong cả nước. Tất cả các địa phương đều đưa các tiêu 

chí của Chuẩn Quốc gia về y tế xã vào trong các Nghị quyết của Chi bộ, Đảng bộ các 

cấp, trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của chính quyền, giúp cho công tác chăm 

sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã đạt hiệu quả hơn. Nhờ thực hiện tốt Chuẩn Quốc gia 

mà nguồn lực cho y tế cơ sở được nâng cao, tạo bước đột phá trong huy động đầu tư 

cho y tế xã. Các địa phương đã sử dụng hợp lý ngân sách Nhà nước với nguồn lực từ 

cộng đồng, doanh nghiệp, viện trợ nước ngoài giúp nâng cao chất lượng khám chữa 

bệnh tại tuyến y tế cơ sở. Trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp, cung cấp thêm các trang 

thiết bị y tế, cán bộ, bác sỹ được liên tục tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ 

chuyên môn. Chuẩn Quốc gia được triển khai tốt tại cơ sở giúp người dân tin tưởng và 

đến khám, chữa bệnh ban đầu tại TYT xã giúp giảm tải bệnh viện tuyến trên đồng thời 

giảm chi phí y tế cho người dân. 

Bảng  1. Số dịch vụ thực hiện được tại TYT đối chiếu theo danh mục dịch vụ 

theo Thông tư 39/2017/TT-BYT. 

Phân loại 

xã/phường 

Số dịch vụ trung 

bình thực hiện được 

% dịch vụ thực hiện được 

so với 76 dịch vụ trong TT 39 

Vùng 1 (n=8) 52 68,8 

Vùng 2 (n=9) 52 68,4 

Vùng 3 (n=9) 50 65,5 

Chung (n=26) 51 67,1 

 

Tỷ lệ trung bình một xã thực hiện được 67,1% danh mục các kỹ thuật so với 76 

dịch vụ theo qui định trong Thông tư 39
11

. Tình hình chung là nhiều xã có tỷ lệ thực 

hiện dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 39 chưa cao, trong đó cũng có cả những dịch vụ 

TYT xã có thể thực hiện được nhưng không đủ điều kiện để BHYT chi trả do thiếu 

chứng chỉ đào tạo, hành nghề theo định hướng y học gia đình. Trong nhiều nguyên 

                                              
11

 Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định gói dịch vụ y tế cơ 

bản cho tuyến y tế cơ sở 
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nhân khác, thiếu trang thiết bị cũng được đánh giá là vấn đề ưu tiên cần giải quyết 

nhằm tăng cường dịch vụ  y tế tuyến xã.  

Về cơ s  vật chất  

Trên toàn quốc, có 99% xã, phường, thị trấn đã có nhà trạm (số liệu 2018). 

 

Biểu đồ 1. Tỷ lệ % xã đạt tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế 

Cơ sở hạ tầng của TYT xã là toàn bộ các công trình, nhà cửa gắn liền với đất 

trong phạm vi TYT xã, được thiết kế dựa theo Tiêu chuẩn 52 CN-CTYT 0001:2002 

được ban hành theo Quyết định số 2271/QĐ-BYT ngày 17/6/2002 của Bộ Y tế.  Theo 

số liệu báo cáo 2018, có 81,5% TYT đạt tiêu chuẩn thiết kế TYT cơ sở trong đó các 

TYT xã vùng 2 đạt 90,9%, cao hơn các xã vùng 3 (77,8%) cũng như các xã vùng 1 

(71,4%). Như vậy còn khoảng trống khá lớn về cơ sở hạ tầng khu vực 3 chưa đạt tiêu 

chuẩn kỹ thuật, nơi nhu cầu về sử dụng dịch vụ y tế xã là rất cao. Vùng 3 theo Quyết 

định 4667/QĐ-BYT bao gồm: Xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có 

khoảng cách từ TYT đến BV, trung tâm y tế hoặc PKĐK khu vực gần nhất từ 5 km trở 

lên (nếu có địa hình đặc biệt khó khăn, từ 3 km trở lên). -  Xã đồng bằng, trung du có 

khoảng cách từ TYT đến bệnh viện, trung tâm y tế hoặc PKĐK khu vực gần nhất từ 15 

km trở lên. -  Các xã có điều kiện địa lý, giao thông khó khăn, người dân khó tiếp cận 

đến TYT xã và khó đến bệnh viện, trung tâm y tế hoặc PKĐK khu vực.  

Bản   2. Thông tin về điều kiện cơ sở hạ tầng tại các TYT xã 

Xã 

Số 

phòng trung 

bình/TYT 

% TYT có 

đủ hạ tầng kỹ 

thuật và khối phụ 

trợ  

% 

TYT có 

nguồn nƣớc 

sinh hoạt 

HVS 

% 

TYT có 

nhà tiêu 

HVS 

Vùng 1  10,4 87,5 100 100 

Vùng 2  14,9 66,7 100 100 

Vùng 3  13,6 88,9 100 100 

Chung 13,3 79,3 100 100 
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 TYT xã được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế cơ sở và tiêu chuẩn 

ngành; đảm bảo đủ số lượng và diện tích của các phòng để thực hiện các chức năng, 

nhiệm vụ được giao. Theo đó, TYT các xã vùng 3 phải có từ 9 phòng trở lên, TYT xã 

vùng 2 có từ 7 phòng trở lên và TYT xã vùng 1 có từ 5 phòng trở lên. Theo kết quả thu 

thập số liệu từ một nghiên cứu của BYT năm 2017, có 27 xã cho thấy 100% xã ở cả 3 

vùng đều có số phòng ở mức cao hơn tiêu chuẩn, với số phòng trung bình tại mỗi TYT 

là 13,3 phòng (dao động từ 6 đến 20 phòng).  

TYT xã được coi là có đủ hạ tầng kỹ thuật và khối phụ trợ khi có kho, nhà để 

xe, hàng rào bảo vệ, nguồn điện lưới hoặc máy phát điện riêng. Tính chung, chỉ có 

79,3% TYT được khảo sát tại tiêu chí này, lý cho chưa đạt chủ yếu là thiếu kho, thiếu 

nhà để xe, thiếu hàng rào.   

Ngoài ra, để đạt được tiêu chí về cơ sở hạ tầng, các TYT xã phải có nguồn nước 

sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh (HVS) theo quy định. Cụ thể, nguồn nước sinh hoạt 

hợp vệ sinh được dựa trên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt 

được ban hành theo Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của BYT; có nhà 

tiêu hợp vệ sinh. Tại các TYT xã được rà soát, 100% TYT xã đã đảm bảo nguồn nước 

và nhà tiêu đạt tiêu chuẩn hợp vệ sinh. 

 

Biểu đồ 2. Tỷ lệ % TYT có hệ thống thu gom và xử lý  

chất thải lỏng, rắn theo quy định. 

 

Bên cạnh các tiêu chí về số phòng, hạ tầng kỹ thuật và khối phụ trợ, nguồn 

nước, nhà tiêu hợp vệ sinh thì các TYT xã cùng cần đạt các tiêu chí về việc thu gom và 

xử lý chất thải y tế theo quy định. Các chất thải y tế nguy hại được thu gom, xử lý theo 

quy định của ngành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế 

chất thải y tế. Kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 65,5% TYT xã có hệ thống thu gom và 

xử trí chất thải lỏng và 85,7% TYT xã có hệ thống thu gom và xử trí chất thải rắn theo 

qui định.  

Từ các kết quả trên cho thấy nhu cầu cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất tại các 

TYT xã là khá lớn bao gồm hệ thống thu gom và xử lý chất thải lỏng; chất thải rắn; và 

hạ tầng kỹ thuật và khối phụ trợ, trong đó đặc biệt ưu tiên các xã tại vùng 1. 

Về công nghệ thông tin  
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Bản   3. Tỷ lệ % TYT có máy tính kết nối internet và phần mềm quản lý hồ sơ sức khoẻ. 

Xã 

% TYT có 

máy tính nối 

mạng 

internet 

% TYT  

có máy in 

Sử dụng máy tính kết 

nối internet với tuyến 

trên cho công tác 

quản lý, thống kê, báo 

cáo 

% TYT áp dụng 

phần mềm quản 

lý hồ sơ SK và 

kết nối với BHYT 

Vùng 1 100 100 100 57,1 

Vùng 2  100 100 100 77,8 

Vùng 3  100 100 100 77,8 

Chung 100 100 100 72,0 

Một trong những tiêu chuẩn về TYT xã được coi là có đủ hạ tầng kỹ thuật là 

TYT xã cần có máy tính nối mạng internet và máy in tại TYT xã hoặc có điều kiện dễ 

dàng tiếp cận và sử dụng hai phương tiện này khi cần thiết. Kết quả cho thấy 100% 

TYT được rà soát đã có máy tính nối mạng internet cũng như có máy in, đồng thời đã 

sử dụng máy tính kết nối internet với tuyến trên cho công tác quản lý, thống kê, báo 

cáo. Hầu hết các TYT đều được trang bị từ 3 – 5 máy tính, bước đầu đã nhập số liệu 

hoạt động KCB tại trạm, thanh toán BHYT và nối mạng báo cáo Trung tâm y tế 

huyện. Tuy nhiên, các phần mền quản lý còn mang tính riêng lẻ, chưa thống nhất giữa 

các TYT xã. Mới chỉ có 72,0% TYT xã hiện đang áp dụng phần mềm quản lý hồ sơ 

sức khoẻ và kết nối với BHYT (chỉ kết nối về KCB BHYT). Cán bộ TYT sử dụng 

phần nềm còn chưa thành thạo, cần được tiếp tục tập huấn thêm. 

Về trang thiết bị TYT xã  

Về trang thiết bị, các tỉnh đã tiến hành rà xoát căn cứ vào danh mục kỹ thuật, 

danh mục trang thiết bị và thực tế năng lực cung cấp dịch vụ của địa phương để thực 

hiện mua sắm cung cấp trang thiết bị cho TYT xã. Mục tiêu ban đầu là cung cấp đảm 

bảo tiêu chí quốc gia về y tế xã. Hầu hết các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã đều đạt 

được tiêu chí về trang thiết bị.  

Nhìn chung, các trạm y tế được trang bị các dụng cụ khám bệnh, sơ cấp cứu, đỡ 

đẻ, chăm sóc sơ sinh, khám phụ khoa và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, 

một số trạm y tế có bác sĩ được trang bị máy siêu âm, máy đo điện tim… Tuy nhiên, 

một khảo sát gần đây của Bộ y tế chỉ ra nhu cầu về trang thiết bị cho y tế xã cho từng 

vùng vẫn còn khác lớn, đòi hỏi được đầu tư hơn nữa.  

Bảng  4. Số loại trang thiết bị cần bổ sung thay thế tại TYT đối chiếu với QĐ 1020/QĐ-BYT 

Xã 
% TTB đã có nhƣng 

cần bổ sung thay thế  

% TTB chƣa có, cần 

bổ sung mới tại TYT 

% loại TTB trạm 

y tế cần bổ sung 

Vùng 1  28,7 18,2 46,8 

Vùng 2  18,1 32,2 50,4 

Vùng 3 19,3 31,3 50,6 

Chung 21,4 28,1 49,5 
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Kết quả khảo sát tại các TYT xã cho thấy vẫn còn tới 49,5% các loại trang thiết 

bị trong danh mục trang thiết bị theo Quyết định số 1020/QĐ-BYT ngày 22/3/2004 

cần phải bổ sung cho các TYT xã (dao động từ 46,8%-50,6% giữa các vùng), trong đó 

có 21,4% trang thiết bị đã có nhưng cần bổ sung thay thế và 28,1% trang thiết bị chưa 

có cần bổ sung mới.  

Ngày 11/7/2018, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4389/QĐ-BYT về việc phê 

duyệt Danh mục trang thiết bị cho Trạm Y tế xã mô hình điểm phục vụ triển khai Đề 

án Y tế cơ sở theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ. Danh mục trang thiết bị cho Trạm Y tế xã phù hợp với vùng 1, vùng 2 và 

vùng 3. Các địa phương căn cứ vào danh mục trang thiết bị quy định và danh mục kỹ 

thuật chuyên môn đã được phê duyệt, khảo sát đánh giá tình hình thực tế tại địa 

phương về trình độ, khả năng chuyên môn, khai thác sử dụng có hiệu quả trang thiết bị 

của đội ngũ cán bộ; nhu cầu khám chữa bệnh tại các TYT xã để đề xuất chủng loại, số 

lượng mua sắm bổ sung, nâng cao trang thiết bị cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu và mục 

tiêu Đề án. Sau một thời gian thí điểm, danh mục sẽ được chuẩn hoá để ban hành áp 

dụng trên toàn quốc.  

4. Những khó khăn, thách thức trong cung cấp dịch vụ CSSKBĐ tại tuyến 

xã tại vùng nông thôn.    

Nhu cầu đầu tƣ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị rất lớn  

Hệ thống y tế nói chung, vùng nông thôn nói riêng, đang phải đối mặt với 

những thay đổi rất nhanh chóng về mô hình bệnh tật và tử vong, với sự gia tăng nhanh 

chóng của các bệnh không lây nhiễm bên cạnh các bệnh lây nhiễm truyền thống, về 

dân số học (tốc độ già hóa dân số rất nhanh)… Điều  này có nghĩa mô hình cung ứng 

dịch vụ chăm sóc sức khoẻ truyền thống đã không còn đáp ứng yêu cầu thực tế và hệ 

thống y tế buộc phải học cách thích ứng thông qua việc chuyển đổi sang mô hình cung 

ứng dịch vụ CSSKBĐ mới theo hướng chăm sóc lồng ghép, toàn diện, chăm sóc suốt 

đời và lấy người sử dụng dịch vụ y tế làm trung tâm. Quá trình chuyển đổi mô hình 

cung ứng dịch vụ đòi hỏi sự đổi mới của hệ thống CSSKBĐ, với các đòi hỏi mang tính 

tiên quyết về nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất, phát triển nhân lực y tế, đổi 

mới cơ chế tài chính, cải thiện năng lực quản trị và hệ thống thông tin y tế. Quá trình 

này, do vậy, đặc biệt trở nên thách thức đối với khu vực nông thôn, miền núi, khu vực 

khó khăn, nơi các yếu tố nền tảng của hệ thống CSSKBĐ (hạ tầng kỹ thuật, nhân lực, 

năng lực quản trị…) đều ở mức rất thấp hơn so với vùng thành thị. 

Đến nay mạng lưới YTCS vẫn đang phải đối mặt với tình trạng xuống cấp cơ sở 

vật chất, trong khi đầu tư cho cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Cả nước có khoảng 11.000 xã 

thì có gần 3.200 TYT xã cần được xây mới và 3.597 TYT xã cần được nâng cấp, sửa 

chữa. Hệ thống trang thiết bị cho tuyến xã cần bổ sung, thay mới để có thể đáp ứng tốt 

hơn với những yêu cầu của nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ trong giai đoạn mới.  

 Tình trạng thiếu hụt kinh phí đầu tƣ cho y tế cơ sở 

Mặc dù Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở đã được Chính phủ 

phê duyệt chính thức nhưng không đưa ra dự toán chi phí hay phân bổ ngân sách dự 

kiến. Theo dự toán chi phí đã được thực hiện trong quá trình soạn thảo Đề án, sẽ cần 

đến khoảng 18.002 tỷ đồng (tương đương hơn 800 triệu đô la Mỹ) cho giai đoạn 2014-

2025, bao gồm chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị y tế, đào tạo 

nhân sự, giáo dục và thông tin y tế, và hoạt động giám sát liên ngành để tăng cường hệ 
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thống y tế cơ sở. Đề án cũng đề xuất sử dụng ODA như một nguồn vốn quan trọng để 

triển khai các hoạt động. Các dự án ODA nhằm hỗ trợ nguồn vốn thiếu hụt với ưu tiên 

dành cho các tỉnh khó khăn. Nếu không có nguồn tài trợ từ vên ngoài, nhiều tỉnh sẽ 

gặp khó khăn trong việc huy động nguồn lực bổ sung cho các trạm y tế xã. Khác với 

các bệnh viện đang thu hút ngày càng nhiều tài trợ hay nguồn vốn từ các nhà đầu tư tư 

nhân (phù hợp với chính sách xã hội hoá/huy động nguồn vốn xã hội của Chính phủ 

Việt Nam), các trạm y tế xã khó thu hút được đầu tư hơn do nhu cầu vốn cho mỗi xã 

không nhiều và tiềm năng chia sẻ lợi nhuận là rất thấp.  

Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị chƣa đảm bảo tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ 

có chất lƣợng và đồng đều 

Mặc dù được người dân sử dụng các dịch vụ tại trạm y tế xã nhiều hơn ở các 

khu vực nông thôn, vùng khó khăn của đất nước, các trạm y tế xã chưa được trang bị 

đầy đủ hoặc có đủ năng lực để đối phó với gánh nặng bệnh tật, trong khi các cơ chế tài 

chính trong y tế lại không có tác dụng khuyến khích tính hiệu quả và chăm sóc sức 

khỏe phối hợp. Rất nhiều xã còn chưa được trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng cơ bản, trang 

thiết bị và năng lực. Năng lực phòng ngừa, phát hiện và quản lý các bệnh không lây 

nhiễm mãn tính, xác định rủi ro thai kỳ trong quá trình chăm sóc trước sinh, ứng phó 

và vận chuyển kịp thời trong trường hợp khẩn cấp, ví dụ đối với sản phụ, còn yếu kém.  

Về cơ sở hạ tầng và bố trí các phòng chức năng, việc bố trí riêng các phòng 

khám (thông thường, BHYT, bác sỹ gia đình) chưa hợp lý theo nguyên lý y học gia 

đình. Các phòng sắp xếp chưa tạo liên hoàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh. 

Phòng khám chưa được ưu tiên bố trí phòng rộng nhất để người dân dễ tiếp cận, chưa 

có phòng cho hoạt động tiêm chủng (gồm phòng chờ, phòng tiêm, phòng chờ sau tiêm 

chủng). Nhiều TYT xã hiện còn thiếu góc truyền thông. 

Ngay cả đối với nhiều TYT xã đã được xây dựng và cải tạo có diện tích, số 

phòng xây dựng khá rộng rãi khang trang sạch sẽ, phần thiết kế công năng sử dụng còn 

chưa hợp lý ở từng khu/phòng cung cấp dịch vụ như khám chữa bệnh, sản khoa, y 

dược cổ truyền, góc truyền thông, cần cải tạo sắp xếp lại để tạo điều kiện thuận lợi tối 

đa cho người dân khi đến trạm cũng như tính chuẩn mực, nguyên tắc, hợp lý trong 

cung cấp từng loại hoạt động, dịch vụ y tế ở TYT xã. 

Bên cạnh danh mục còn thiếu, nhiều trang thiết bị đã cũ, hỏng không sử dụng 

được. Tại nhiều TYT, giường, tủ, quầy thuốc tuy có nhưng đã cũ chưa đáp ứng, cần 

mua bổ sung thay thế cho đồng bộ. Trang thiết bị thiết yếu đã có nhưng cần bổ sung 

thay thế một số đã kém chất lượng, hỏng. Về trang thiết bị truyền thông, đa phần thiếu 

tivi, máy và màn chiếu cho truyền thông giáo dục sức khoẻ hoặc đã cũ cần thay thế. 

Nhiều nơi, trang thiết bị phục vụ khám thai, khám phụ khoa, cân trẻ… đã cũ, nhiều 

trang thiết bị han rỉ không sử dụng được. 

5. Định hƣớng và giải pháp giai đoạn 2021-2025 

Mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân giai đoạn tới là 'toàn diện, liên tục' 

tại tuyến y tế cơ sở - tức là người dân sẽ được khám chữa bệnh và dự phòng các bệnh 

truyền nhiễm, các bệnh không lây nhiễm ngay tại các trạm y tế. Nghị quyết 20-

NQ/TW đã đề ra một số chỉ tiêu quan trọng là phấn đấu đến năm 2025 có trên 90% 

dân số được quản lý sức khoẻ; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, 

quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm; trên 95% dân số được quản lý sức 

khoẻ; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số 
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bệnh không lây nhiễm đến năm 2030. Nhằm đạt được các mục tiêu này, nhiều giải 

pháp cần được thực hiện đồng bộ và toàn diện. Điều này có nghĩa là các giải pháp về 

cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phải thực hiện đồng thời với các giải pháp về nâng cao 

chất lượng và số lượng nguồn nhân lực, cải thiện cơ chế tài chính, tăng cường quản lý 

chất lượng dịch vụ tại tuyến xã…. Sau đây là một số định hướng và giải pháp liên 

quan đến tăng cường đầu tư và củng cố cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại tuyến xã.   

+ Tăng cƣờng đầu tƣ, tiếp tục thực hiện đề án xây dựng và phát triển mạng 

lƣới y tế cơ sở trong tình hình mới  

Các trạm y tế xã phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của chăm sóc sức khỏe 

ban đầu; thực hiện việc quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục cho từng người dân trên 

địa bàn, tập trung vào việc theo dõi, tư vấn về sức khỏe, chăm sóc giảm nhẹ, phục hồi 

chức năng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em; phòng chống các bệnh 

lây nhiễm, không lây nhiễm, quản lý các bệnh mạn tính; khám bệnh, chữa bệnh theo 

chức năng, nhiệm vụ và kết nối, chuyển người bệnh lên các cơ sở y tế tuyến trên. 

Tăng cường Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, tập trung đầu tư 

cho các trạm y tế xã theo các nguyên tắc ưu tiên sau đây:  

- Xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn 

khu; xã bãi ngang, ven biển; xã thuộc vùng khó khăn theo các Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ (ngân sách trung ương hạn chế đầu tư ở trạm y tế xã, phường gần 

trung tâm y tế quận, huyện, thị xã hoặc bệnh viện tuyến tỉnh và sử dụng triệt để cơ sở 

vật của các trạm y tế xã).  

- Xã chưa có trạm y tế xã do mới chia tách, mới thành lập hoặc đang phải ở nhờ 

cơ sở khác, bị phá hủy do thiên tai, thảm họa; đã có trạm y tế xã nhưng là nhà tạm, dột 

nát, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng cần phải xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp; 

- Việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo mở rộng, nâng cấp các trạm y tế xã phải có 

thiết kế, quy mô phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế ở địa phương, bảo đảm tiết 

kiệm, tránh lãng phí. 

+ Nguồn vốn đầu tƣ 

- Tăng cường  đầu tư từ ngân sách địa phương: các địa phương ưu tiên cân đối 

ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư cho y tế cơ sở. 

- Vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các 

chương trình hỗ trợ có mục tiêu khác từ Ngân sách trung ương; vốn ODA đầu tư cho y 

tế cơ sở. 

- Từ ngân sách sự nghiệp y tế theo đầu dân hàng năm: căn cứ tình hình thực tế 

thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế, các tỉnh sử dụng một phần ngân sách 

đang cấp cho các bệnh viện để xây dựng mới, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng sửa 

chữa, bổ sung trang thiết bị cho TYT xã; 

- Từ nguồn kết dư 20% quỹ khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo quy định của 

pháp luật về bảo hiểm y tế nếu có.  

- Tăng cường xã hội hoá, sự tham gia của y tế tư vân và hợp tác công tư trong 

cung cấp dịch vụ CSSKBĐ tại tuyến xã.  

+ Nguyên tắc đầu tƣ  
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Việc đầu tư trang thiết bị y tế cần cân nhắc đến các yếu tố: (i) Năng lực cung 

ứng dịch vụ của các TYT xã; (ii) Phù hợp với nhu cầu sử dụng; (iii) Điều kiện cơ sở 

vật chất hiện có; (iv) Phù hợp chức năng nhiệm vụ; và (v) Khả năng vận hành và sử 

dụng các trang thiết bị được đầu tư. 

Kế hoạch đầu tư cho y tế cơ sở phải xác định ưu tiên, tránh dàn trải mà phải tập 

trung vào những địa bàn xa trung tâm nhưng thuận tiện cho việc đi lại của người dân, 

cách xa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện có, nơi tập trung đông dân cư, những nơi 

thực sự có nhu cầu, bảo đảm bố trí được nguồn nhân lực làm việc. Phân chia thành 3 

nhóm trạm theo Quyết định 4667/QĐ-BYT để đầu tư cho phù hợp: (1) nhóm trạm y tế 

xã có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, kể cả đỡ đẻ; (2) nhóm trạm y tế xã làm y tế dự 

phòng, khám, chữa một số bệnh thường gặp, không cần đỡ đẻ; (3) nhóm trạm y tế xã 

chỉ làm nhiệm vụ y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe. 

Về cơ sở hạ tầng 

- Bộ y tế thực hiện đánh giá và chỉnh sửa tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng trạm y tế 

xã (năm 2002) đảm bảo phù hợp về thiết kế và công năng đối với chức năng, nhiệm vụ 

mới trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân.  

- Ưu tiên xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị cho các 

trạm y tế xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo và các vùng khó khăn, bảo đảm 

cho mọi người dân đều được hưởng các dịch vụ y tế cơ bản, có chất lượng. 

- Các địa phương tham khảo các mẫu nhà, khuôn viên và cơ sở vật chất của 

trạm y tế xã theo hướng dẫn của Bộ Y tế hoặc của một số dự án đã và đang triển khai, 

phù hợp với thực tế của từng vùng, địa phương. Sở Y tế đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

- Sắp xếp lại công năng các phòng tại trạm: phòng hành chính (đổi thành phòng 

khám, cấp cứu); ghép phòng hành chính-trực; phòng tiêm (bổ sung thêm các hoạt động 

kỹ thuật), phòng dược. Cần có phòng truyền thông rộng, có ghế ngồi, tài liệu, bổ sung 

trang thiết bị tại phòng truyền thông (TV,..) 

Về trang thiết bị 

- Bộ y tế ban hành danh mục trang thiết bị cho tuyến xã trong giai đoạn mới: 

hoàn thiện và ban hành dựa trên danh mục trang thiết bị cho Trạm Y tế xã mô hình 

điểm phục vụ triển khai Đề án Y tế cơ sở theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 

05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo phù hợp với thực tế của từng địa 

phương, tạo điều kiện để y tế cơ sở triển khai được các kỹ thuật theo phân tuyến, nhất 

là các dịch vụ thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản tại tuyến xã; khuyến khích triển khai các 

dịch vụ của tuyến trên nếu có đủ điều kiện về vật chất và nhân lực để thực hiện. 

- Danh mục trang thiết bị y tế cần phải được cung cấp, bổ sung cho phù hợp với 

nhu cầu và năng lực chuyên môn, sử dụng của từng trạm y tế xã để tránh lãng phí. Đối 

với các máy móc, trang thiết bị xét nghiệm chẩn đoán, máy siêu âm xách tay, máy điện 

tim... chỉ đầu tư cho các TYT xã thực sự có nhu cầu, có năng lực sử dụng, đọc, phân 

tích kết quả và áp dụng kết quả cho công tác chẩn đoán và điều trị.  

- Tổ chức thí điểm xét nghiệm tập trung, thu gom các mẫu xét nghiệm, bệnh 

phẩm từ các trạm y tế xã để tổ chức thực hiện các xét nghiệm, đọc, phân tích và trả kết 

quả về nơi gửi mẫu bằng email. Xây dựng và ban hành quy chế cho hoạt động thí điểm 

xét nghiệm theo phương thức tập trung. 
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- Rà soát trang thiết bị của các cơ sở y tế để điều chuyển từ nơi thừa, các nơi 

không có nhu cầu hoặc không có khả năng sử dụng được sang nơi thiếu, nơi có khả 

năng sử dụng để bảo đảm hiệu quả. 
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  BỘ CÔNG THƢƠNG 

 

CHỢ NÔNG THÔN - ĐIỂM NHẤN CỦA PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG 

THƢƠNG MẠI NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn, kịp thời 

của Đảng và Chính phủ. Qua 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới, với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung 

ương tới địa phương và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, Chương trình đã trở 

thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên cả nước và đã đạt được nhiều thành tựu 

đáng kể như: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển nhanh, đặc 

biệt là hệ thống đường giao thông, hạ tầng điện,  cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 

trường học.., tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn của các địa phương; thu nhập 

và đời sống của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao; cơ cấu kinh tế nông 

thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, nâng 

cao chất lượng - hiệu quả sản xuất... 

Phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 1 trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu 

chí quốc gia nông thôn mới là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã 

hội phát triển, nâng cao đời sống người dân, góp phần quan trọng vào công cuộc xây 

dựng nông thôn mới đối với các xã trên địa bàn khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước 

nói chung. 

 1. Khái quát vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng cực Nam của Việt Nam, bao gồm 1 

thành phố trực thuộc trung ương là thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh: Long An, Tiền 

Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, 

Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 

2019, tổng diện tích các tỉnh, thành thuộc Đồng bằng sông Cửu Long là 40.548,2 km² 

và tổng dân số của các tỉnh trong vùng là 17.273.630 người, trong đó số lượng người 

sống ở địa bàn nông thôn chiếm khoảng 75%. Vùng ĐBSCL là trung tâm lớn về sản 

xuất lúa gạo, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản. Diện tích trồng lúa chiếm 47% 

diện tích và 56% sản lượng lúa cả nước, xuất khẩu gạo toàn vùng chiếm tới 90% sản 

lượng; thủy sản chiếm 70% diện tích, 40% sản lượng và 60% xuất khẩu cả nước,... 

Tuy nhiên, Đồng bằng sông Cửu Long đứng về phương diện thu nhập vẫn còn thấp 

hơn so với cả nước: Thu nhập bình quân đầu người với mức 2.217 USD/người/năm (cả 

nước là 2.587 USD/người/năm). 

Cùng với những tiềm năng lợi thế về phát triển nông nghiệp, vùng ĐSCL còn 

có vị trí thuận lợi đối với giao lưu, buôn bán, trao đổi hàng hóa. Vùng ĐBSCL có 

đường biên giới giáp Campuchia dài khoảng 330km, trong đó có 4 tỉnh chung đường 

biên giới với Vương quốc Campuchia, bao gồm: Long An, Đồng Tháp, An Giang và 

Kiên Giang; có 3 cửa khẩu quốc tế và bốn cửa khẩu quốc gia. Cùng với đó là hệ thống 

các cầu vượt sông lớn từng bước thay thế các bến phà như cầu Mỹ Thuận, Cần Thơ, 

Rạch Miễu, Cổ Chiên, Vàm Cống…; đã hình thành các tuyến đường huyết mạch như: 

Quốc lộ 1A, 57, 60, 61, 63, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương kết 

nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với ĐBSCL, các trung tâm logistic,… Những điều 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_tr%E1%BB%B1c_thu%E1%BB%99c_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_th%C3%A0nh_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Long_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%BFn_Tre
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_Vinh
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https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3c_Tr%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%AAn_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1c_Li%C3%AAu
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0_Mau
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_c%E1%BB%A5c_Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
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kiện thuận lợi đó đã tác động tích cực đối với việc, trao đổi lưu thông hàng hóa, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Vùng. 

2. Cơ sở hạ tầng thƣơng mại nông thôn vùng ĐBSCL 

Xác định được tầm quan trọng của việc thực hiện tiêu chí số 7 về phát triển cơ 

sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 

04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG về 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; để địa phương có được sơ sở và 

phương pháp đánh giá thống nhất để thẩm định và xét công nhận cho các xã đạt tiêu 

chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Bộ Công Thương đã ban hành các văn bản: 

Quyết định số 6286/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công Thương về Kế 

hoạch triển khai thực hiện tiêu chí số 4 (điện nông thôn) và tiêu chí số 7 (chợ nông 

thôn) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2011 - 2020 của Bộ Công Thương; Quyết định số 12151/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 

năm 2014 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 7 về chợ trong 

Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 4800/QĐ-TTg ngày 08 

tháng 12 năm 2016 về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ 

tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 

2016 - 2020.  

Về phía địa phương, công tác phát triển và quản lý cơ sở hạ tầng thương mại 

nông thôn tại các địa phương đã nhận được sự quan tâm đúng mức của chính quyền, 

việc đầu tư xây dựng, nâng cấp về cơ bản đáp ứng được nhu cầu mua bán trao đổi 

hàng hóa phục vụ đời sống cho nhân dân vùng nông thôn. Bên cạnh đó, Quyết định số 

4800/QĐ-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đã tạo 

điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đánh giá xã đạt 

tiêu chí một cách cụ thể và rõ ràng hơn. Theo đó, một số Sở Công Thương đã tham 

mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết các 

xã trên địa bàn thực hiện tiêu chí số 7, rà soát lại toàn bộ hệ thống chợ, siêu thị mini, 

cửa hàng tiện lợi…đảm bảo cho việc thẩm định, xét công nhận được chính xác và 

khách quan. Một số địa phương đã có cơ chế hỗ trợ một phần vốn nhất định để đầu tư 

cho chợ được xây mới nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế bỏ vốn đầu tư xây 

dựng chợ trên địa bàn nông thôn. Đến hết tháng 6 năm 2019, vùng ĐBSCL có khoảng 

1.093 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong tổng số 1.286 

xã của toàn vùng, chiếm 85,6%, cao hơn mức bình quân của cả nước (cả nước là 

85,5%). Các tỉnh có tỷ lệ các xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại cao như: 

Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long… 

3. Chợ nông thôn vùng ĐBSCL 

Trong những năm qua, mạng lưới chợ ở nước ta đóng vai trò rất quan trọng 

trong sự phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là từ thập niên 80 và những năm đầu của 

thập niên 90. Đây là giai đoạn mà mạng lưới siêu thị và trung tâm thương mại chưa 

hình thành và phát triển, chợ vẫn là nơi tiêu thụ hàng hóa chủ yếu của các doanh 

nghiệp sản xuất cũng như là nơi mua sắm chủ yếu của người dân. Tuy nhiên, hiện nay 

chợ vẫn giữ một vai trò rất quan trọng thể hiện trên các mặt sau: 

(i) Về mặt kinh tế: Chợ là một bộ phận quan trọng trong cấu thành mạng lưới 

thương nghiệp xã hội. Chợ vừa là nơi tiêu thụ nông sản hàng hoá, tập trung thu gom 

các sản phẩm, hàng hoá phân tán, nhỏ lẻ để cung ứng cho các thị trường tiêu thụ. Hoạt 
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động của các chợ làm tăng ý thức về kinh tế hàng hoá của người dân, rõ nét nhất là ở 

miền núi, vùng cao từ đó thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần tích cực vào công 

cuộc xoá đói giảm nghèo ở nông thôn, miền núi.  

(ii) Về giải quyết việc làm: Chợ ở nước ta đã giải quyết được một số lượng lớn 

việc làm cho người lao động. Hiện nay trên toàn quốc có hơn 2,3 triệu người lao động 

buôn bán trong các chợ và số người tăng thêm có thể tới 10%/năm. 

(iii) Về việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc: Có thể nói, chợ là một bộ mặt 

kinh tế - xã hội của một địa phương và là nơi phản ánh trình độ phát triển kinh tế - xã 

hội, phong tục tập quán của một vùng dân cư. Tính văn hoá ở chợ được thể hiện rõ 

nhất là ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa. 

Ở vùng ĐBSCL, chợ truyền thống được đánh giá vẫn là hình thức tổ chức 

thương mại phổ biến nhất. Do vậy, tại các địa phương, mặc dù ngân sách của nhiều 

tỉnh còn hạn chế nhưng phần lớn UBND các tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và dành ngân 

sách xây dựng chợ nói chung và chợ trên địa bàn nông thôn nói riêng.  

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến cuối năm 2017, cả nước có khoảng 

8.513 chợ; trong đó có 238 chợ hạng I, chiếm tỷ lệ 2,8%; 902 chợ hạng II chiếm tỷ lệ 

10,6%; 7.373 chợ hạng III (trong đó có khoảng 1.395 chợ tạm) chiếm tỷ lệ 86,6% và 

có 94 chợ đầu mối nông sản cấp vùng và cấp tỉnh chiếm tỷ lệ 1,1%. Trong đó, hệ 

thống chợ ở ĐBSCL là 1.653 chợ, chiếm khoảng 19,4% tổng số chợ trên cả nước 

(trong đó có 36 chợ hạng I, 176 chợ hạng 2, 1.393 chợ hạng 3 và 48 chợ chưa được 

phân hạng).  

Trong thời gian qua, xác định tầm quan trọng của hệ thống chợ truyền thống 

trong chuỗi phát triển thương mại, các địa phương trong khu vực đã chủ động xây 

dựng đề án, kế hoạch, quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu 

thị, trung tâm thương mại: 

Tỉnh Đồng Tháp quy hoạch đến năm 2020, hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh phát 

triển từ 201 đến 220 chợ (trong đó 17 chợ loại I, 5 chợ đầu mối chuyên doanh, 03 chợ 

chuyên doanh và 01 trung tâm giao dịch cá giống). Tuy nhiên, đến nay, tỉnh Đồng 

Tháp đã có 230 chợ truyền thống, chiếm trên 13% hệ thống chợ toàn vùng, trở thành 

địa phương có số lượng chợ truyền thống nhiều nhất. 

Theo định hướng của tỉnh An Giang, chiến lược phát triển chợ truyền thống là 

mục tiêu cơ bản của tỉnh trong định hướng phát triển hạ tầng thương mại của tỉnh 

nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của sản xuất và tiêu dùng, nâng cao mức sống của 

người dân, đảm bảo cho các thị trường hàng hóa phát triển ổn định, góp phần nâng cao 

hiệu quả lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh, với các tỉnh trong vùng và với thị 

trường Campuchia. Các mục tiêu cụ thể đến năm 2020, tổng số chợ trên địa bàn tỉnh sẽ 

tăng thêm 34 chợ (xây mới 81 chợ, di dời, giải tỏa 47 chợ; hình thành 3 chợ đầu mối 

chuyên doanh bao gồm: 01 chợ đầu mối lúa gạo, 01 chợ đầu mối thủy sản và 01 chợ 

đầu mối rau, đậu….Đến nay, tỉnh Anh Giang đã có 205 chợ truyền thống, chiếm 

khoảng 12,4% tổng số chợ vùng ĐBSCL và xếp thứ 2 toàn vùng. 

Tỉnh Tiền Giang đã định hướng: “Lấy các chợ xã làm hạt nhân phát triển, kết 

hợp với cá cửa hàng, điểm bán hàng tạo thành khu thương mại, dịch vụ tổng hợp phục 

vụ trực tiếp nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của các tầng lớp dân cư trong khu vực xã. 

Loại hình thương mại truyền thống vẫn sẽ được chú trọng phát triển như: Xây mới chợ 

ở những nơi nhân dân có nhu cầu, nâng cấp, cải tạo những chợ đã xuống cấp, đảm bảo 
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đến năm 2015, cơ bản có đủ chợ phục vụ nhu cầu mua bán của nhân dân trên địa bàn”. 

Đến nay, tỉnh Tiền Giang có 203 chợ truyền thống, chiếm 12,3%/tổng số chợ của toàn 

vùng ĐBSCL. 

Tại Long An, do vị trí địa lý đặc biệt, tiếp giáp giữa ĐBSCL với vùng Đông 

Nam Bộ và biến giới Campuchia, hệ thống chợ nông thôn trở thành mắt xích quan 

trọng đối với luân chuyển, tiêu thụ, trao đổi hàng hóa giữa nông thôn với thành thị, 

giữa vùng ĐBSCL với vùng Đông Nam Bộ, giữa Việt Nam với biên giới Campuchia. 

Đến nay, toàn tỉnh có 156 chợ, trong đó có 2 chợ hạng 1, 12 hạng 2 và 119 chợ hạng 3. 

Để hàng hóa lưu thông đến người tiêu dùng thuận lợi, đáp ứng nhu cầu của thị 

trường, các địa phương trong vùng ĐBSCL đang đã đưa ra nhiều biện pháp đẩy mạnh 

phát triển mạng lưới chợ nông thôn và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: 

Tại Hậu Giang, trong số 72 chợ thì có tới 59 chợ hạng 3 và chợ tạm nên Tỉnh 

đang từng bước nâng cấp các chợ hạng 3 bằng việc thực hiện nghiêm túc 10 tiêu chuẩn 

về xây dựng hình ảnh chợ văn minh. Các tiêu chí được ban quản lý chợ và tiểu thương 

đặc biệt quan tâm là: phòng cháy chữa cháy, an ninh; tinh thần đoàn kết; bán hàng uy 

tín, chất lượng, thái độ phục vụ tận tình, thân thiện; vệ sinh môi trường.  

Tại An Giang, hiện nay toàn tỉnh có 205 chợ truyền thống, trong đó các chợ 

hạng 3 và chợ vùng biên giới đang từng bước được nâng cấp sạch đẹp, văn minh hơn. 

Đặc biệt,  6 tháng đầu năm 2019, tỉnh đã đưa vào hoạt động 4 chợ vệ sinh an toàn thực 

phẩm nhằm thay đổi tư duy của người sản xuất và người tiêu dùng khi kinh doanh, 

mua bán các sản phẩm tại chợ truyền thống.  

Tại các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp… cũng đang đẩy mạnh cải thiện 

hoạt động kinh doanh tại các chợ truyền thống qua việc tuyên truyền, vận động và phổ 

biến những kiến thức về an toàn vệ sinh tại chợ; đồng thời phân bổ ngân sách để làm 

mới một số chợ điển hình…Việc phát triển nhanh và đồng bộ mạng lưới chợ, nhất là 

các chợ nông thôn sẽ là đòn bẩy phát huy tối đa vai trò thúc đẩy quá trình lưu thông, 

tiêu thụ hàng hóa cho người sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân. 

Về mô hình hoạt động, hiện nay đang có các mô hình quản lý chợ nông thôn 

như Ban quản lý chợ, Doanh nghiệp đầu tư xây dựng và khai thác quản lý chợ, khoán 

cho Tổ quản lý chợ theo dõi và quản lý thu phí chợ, v.v. Tuy nhiên chợ nông thôn 

cũng gặp một số khó khăn trong xây dựng phát triển vì hầu hết chợ nông thôn quy mô 

nhỏ, còn một số chợ tạm chưa có nhà lồng; điều kiện cơ sở vật chất và vệ sinh môi 

trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy chưa được chú trọng. 

Phần lớn các chợ chưa có quỹ đất công nên việc thu hồi đất, thực hiện chính sách bồi 

hoàn, giải tỏa tốn nhiều thời gian, ảnh hưởng đến công tác xây dựng phát triển chợ; 

v.v. 

Để chợ nông thôn mới vùng ĐBSCL trở nên sạch đẹp, văn minh, hiện đại, thực 

sự trở góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trong tiến trình hội nhập kinh tế, quốc tế 

cần quan tâm đến một số giải pháp sau: 

Về công tác quy hoạch, kế hoạch: Triển khai thực hiện và kịp thời cập nhật bổ 

sung các dự án đầu tư chợ phù hợp theo Quy hoạch, Kế hoạch phát triển mạng lưới 

chợ trên địa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến 2025; phù hợp với quy hoạch 

phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới… đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch phát triển chợ được 
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duyệt, các cấp, các ngành thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất để đảm bảo quỹ đất cho phát triển chợ trước mắt và trong tương lai. 

Về vốn đầu tư: Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, kết hợp sử dụng 

có hiệu quả nguồn vốn Nhà nước, vốn hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu và đặc biệt 

là nguồn vốn xã hội hóa: (i) Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương từ các chương trình, 

dự án để lồng ghép, hỗ trợ đầu tư phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn; (ii) Hàng năm, 

ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện cân đối bố trí để hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp các 

chợ khu vực miền núi, nông thôn đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn nhưng chưa 

thu hút được tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh khai thác và quản lý theo quy định, 

ưu tiên bố trí nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chợ để đầu tư phát triển mạng lưới 

chợ trên địa bàn. (iii) Kêu gọi, thu hút nguồn vốn của các tổ chức cá nhân tham gia đầu 

tư phát triển, quản lý chợ trên địa bàn tỉnh theo quy định. (iv) Ngoài nguồn vốn của 

các nhà đầu tư, chính quyền địa phương (theo phân cấp quản lý chợ) chủ động triển 

khai các giải pháp, phương án huy động vốn góp từ các hộ kinh doanh tại chợ để đầu 

tư nâng cấp mạng lưới chợ trên địa bàn. 

Về cơ chế, chính sách: Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng chợ (ưu 

đãi về đất đai, thuế…) và các hỗ trợ khác trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu 

tư chợ trên địa bàn tỉnh. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển chợ phù hợp với điều kiện của tỉnh. Đối với 

các hộ kinh doanh có đóng góp vốn đầu tư xây dựng chợ theo chủ trương, phương án 

huy động vốn của chính quyền địa phương sẽ được ưu tiên trong bố trí, sắp xếp điểm 

kinh doanh tại chợ. Số tiền đóng góp đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ của các hộ kinh 

doanh sẽ được trừ dần vào tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ (tiền thuê 

mặt bằng) theo quy định. 

Về công tác thông tin, tuyên truyền, vận động: Tổ chức công bố rộng rãi về quy 

hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh; chủ trương xã hội 

hóa đầu tư xây dựng chợ; danh mục các dự án chợ kêu gọi đầu tư; phương án huy 

động vốn đầu tư chợ và các chính sách có liên quan; phương án đầu tư, kinh doanh và 

quản lý chợ; kế hoạch đóng cửa, di dời chợ, đưa chợ mới vào hoạt động (trong trường 

hợp di dời từ chợ cũ sang chợ mới)… Tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động 

để nhân dân, các hộ kinh doanh tại chợ biết, đồng thuận trong việc triển khai các dự án 

đầu tư chợ trên địa bàn các tỉnh, thành phố. 

Về công tác quản lý nhà nước: Quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch phát 

triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt; không để tình trạng hình 

thành chợ tự phát, chợ cóc, chợ lấn chiếm lòng đường làm mất an toàn giao thông, mỹ 

quan, vệ sinh môi trường,... Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng và kinh 

doanh khai thác, quản lý chợ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Có kế 

hoạch đào tạo và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý chợ (bao gồm: Ban quản lý, 

Tổ quản lý chợ và doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh khai thác và quản lý chợ) để 

nâng cao kiến thức về quản lý chợ, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi 

trường, an toàn thực phẩm…/. 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

  

KẾT QUẢ VÀ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HIỆU QUẢ 

TRONG SẢN XUẤT, SINH HOẠT THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Khoa học và công nghệ ứng 

phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020”; mã số 

BĐKH/16-20 được Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 

172/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2016 với các mục tiêu như sau: 

1. Ứng dụng có hiệu quả công cụ, mô hình tiên tiến trong giám sát biến đổi khí 

hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện Việt Nam; Đề xuất các 

giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của triều cường, ngập lụt, hạn hán, 

xâm nhập mặn do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng gây ra tại các vùng 

trọng điểm (Đồng bằng sông Cửu Long, ven biển miền Trung và Đồng bằng sông 

Hồng). 

2. Cung cấp luận chứng khoa học cho việc đánh giá tiềm năng, giá trị của một 

số tài nguyên quan trọng trên đất liền và biển, hải đảo, đồng thời đề xuất các định 

hướng quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền 

vững các nguồn tài nguyên quốc gia. 

3. Làm rõ quan hệ và lượng giá biến đổi khí hậu - tài nguyên - môi trường - hệ 

sinh thái, theo đó đề xuất các giải pháp phát triển bền vững, quản lý tổng hợp tại một 

số vùng trọng điểm.    

Để thực hiện 03 mục tiêu trên, Chương trình có 03 nội dung chủ yếu gồm: ứng 

phó với biến đổi khí hậu; quản lý tài nguyên và môi trường; nghiên cứu cơ sở khoa 

học đối với những vấn đề có tính tổng hợp, liên ngành và liên vùng về chủ động ứng 

phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường. Chương trình 

triển khai ngay sau khi được phê duyệt, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê 

duyệt triển khai thực hiện 43 đề tài, trong đó 30 đề tài bắt đầu thực hiện từ năm 2016 và 

2017, 08 đề tài bắt đầu thực hiện từ quý IV năm 2018, 05 đề tài bắt đầu thực hiện năm 

2019. Dưới đây là tóm tắt một số kết quả thực hiện và giải pháp ứng dụng Khoa học 

Công nghệ hiệu quả trong sản xuất, sinh hoạt thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng 

bằng sông Cửu Long. 

I. KẾT QUẢ VÀ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG KHCN HIỆU QUẢ TRONG 

SẢN XUẤT, SINH HOẠT THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG ĐỒNG 

BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Trong giai đoạn 2016-2020, nhằm thực hiện các mục tiêu chính đã nêu ở trên, 

các đề tài thuộc Chương trình đã tập trung nghiên cứu về các nội dung cụ thể như 

nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm nhận dạng tác động của biến đổi khí hậu và sự thay 

đổi của các hiện tượng khí hậu thông thường phục vụ công tác đánh giá thực trạng 

biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Xây dựng, phát triển hệ thống giám sát biến đổi khí hậu 
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và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với Việt Nam, đảm bảo hội nhập quốc tế; 

Đề xuất giải pháp, mô hình ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý tài nguyên  và 

đảm bảo an ninh phi truyền thống đối với một số vùng trọng điểm; Nghiên cứu đề xuất 

các giải pháp chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp với từng ngành, lĩnh 

vực, vùng, miền; Nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn 

với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng các bon thấp, tăng trưởng xanh và phát triển bền 

vững phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; Nghiên cứu xây dựng mô hình và ứng dụng 

công nghệ hiện đại trong xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đánh giá, giám 

sát quản lý và sử dụng đất, đất ngập nước phục vụ công tác quản lý, sử dụng đất bền 

vững; Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước nội địa và liên 

quốc gia; Ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám, công cụ mô hình toán, tự động 

hóa trong đánh giá, dự báo, vận hành điều tiết nước, giám sát tài nguyên nước, kiểm 

soát các hoạt động gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước; Nghiên cứu ứng dụng, chuyển 

giao công nghệ tiên tiến trong đo vẽ bản đồ địa chất, điều tra cơ bản địa chất về 

khoáng sản biển và khoáng sản ẩn sâu phần đất liền; Nghiên cứu cơ chế quản lý về bảo 

vệ môi trường theo từng loại hình và khu vực; đề xuất cơ chế chính sách bảo vệ, phát 

triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong mối tương quan với biến đổi 

khí hậu; Nghiên cứu xây dựng mô hình trình diễn lồng ghép ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và môi trường trong quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực 

và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển bền 

vững của địa phương và các vùng trọng điểm; Nghiên cứu, chuyển giao và áp dụng 

công nghệ mới, thiết bị, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho công tác chủ động ứng phó biến 

đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường. 

Như đã biết, biến đổi khí hậu, mà biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu và 

mực nước biển dâng, là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Biến 

đổi khí hậu đã, đang và sẽ tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường 

trên phạm vi toàn thế giới: Nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng gây ngập lụt, làm 

nhiễm mặn nguồn nước, ảnh hưởng đến nông nghiệp, gây rủi ro lớn đối với công 

nghiệp và các hệ thống kinh tế - xã hội. Biến đổi khí hậu có thể có những tác động tiêu 

cực đến kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt là vùng ĐBSCL.  

Trong khuôn khổ Chương trình, đối với vùng ĐBSCL tập trung chủ yếu vào 03 

lĩnh vực cụ thể sau: 1) Nghiên cứu xây dựng, phát triển hệ thống giám sát biến đổi khí 

hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với Việt Nam, đảm bảo hội nhập quốc 

tế; đề xuất giải pháp, mô hình ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý tài nguyên  và 

đảm bảo an ninh phi truyền thống đối với một số vùng trọng điểm. 2) Nghiên cứu đề 

xuất các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước nội địa và liên quốc gia. 3) Nghiên 

cứu cơ chế quản lý về bảo vệ môi trường theo từng loại hình và khu vực; đề xuất cơ 

chế chính sách bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong 

mối tương quan với biến đổi khí hậu.  

Các đề tài thực hiện tron   iai đoạn từ 2016-2020 đến nay đạt được một số 

kết quả sau: 

Với nội dung nghiên cứu xây dựng, phát triển hệ thống giám sát biến đổi khí 

hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với Việt Nam, đảm bảo hội nhập quốc 

tế; đề xuất giải pháp, mô hình ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý tài nguyên và 

đảm bảo an ninh phi truyền thống đối với một số vùng trọng điểm. Các đề tài đã xây 

dựng được cơ sở khoa học mô hình kinh tế ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời 

xác lập bộ tiêu chí đánh giá mô hình phát triển kinh tế thích ứng với xâm nhập mặn 
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trong điều kiện biến đổi khí hậu (làm rõ các nhóm tiêu chí bền vững về kinh tế, xã hội, 

môi trường, thể chế). Tiến hành trình diễn thử nghiệm mô hình tỉnh Bến Tre nghiên 

cứu ứng dụng tổng hợp giải pháp canh tác lúa bao gồm: sử dụng phân bón chậm tan 

(urea phối trộn Agrotain 0,2%; DAP phối trộn Avail 0,2%), tái sử dụng rơm rạ trên 

đồng ruộng để sản xuất phân bón hữu cơ, than sinh học, kết hợp với các biện pháp cải 

tạo đất (bón vôi khử mặn, đào rãnh rút nước ngầm), giống chịu mặn, kỹ thuật tưới 

nước tiết kiệm) thích ứng, hạn chế tác động của xâm nhập mặn đến sản xuất lúa vùng 

đồng bằng sông Cửu Long. 

Thông qua thực hiện thí nghiệm với 5 công thức, trong đó sử dụng phân bón 

công nghệ cao, chậm tan nhằm tiết kiệm từ 20-30% tổng lượng phân bón hoá học, ứng 

dụng các tiến bộ kỹ thuật mới như sử dụng chế phẩm ví sinh vật xử lý rơm rạ trả lại 

cho đất, đốt rơm rạ yếm khí thành than sinh học, kết hợp bón bổ sung CaO để cải tạo 

mặn cho đất lúa ở 2 vụ Hè Thu và Thu Đông năm 2018. Đề tài cũng đã chuyển giao 

mô hình thử nghiệm cho các hộ gia đình tại Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. 

Mô hình khu kinh tế nông nghiệp (KKTNN) cho thấy nhiều tiềm năng có thể 

cùng lúc đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long trong 

bối cảnh xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu gia tăng. Hình thành các cụm ngành 

chuyên biệt, tập trung vào các ngành có lợi thế so sánh là mô hình KKTNN thích hợp 

nhất cho bối cảnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà chi phí cho các nhân tố đầu 

vào cao do khó tiếp tín dụng, khó tiếp cận công nghệ sản xuất, kho bãi, và chế biến 

hiện đại, chi phí giao dịch cao, liên kết lỏng lẻo. Bằng chứng cho thấy rằng các doanh 

nghiệp (nông nghiệp) có lợi thế so sánh vì có thể tận dụng tốt lao động có tay nghề 

thấp tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời có khả năng cạnh tranh và nhanh 

chóng thiết lập mối liên kết hiệu quả với phần còn lại của nền kinh tế trong vùng và 

trong nước, do đó giảm chi phí cho các nhân tố đầu vào như vốn, lao động, công nghệ. 

Việc phân cụm các doanh nghiệp với các quy trình khép kín làm giảm chi phí giao 

dịch bằng cách đạt được các nền kinh tế về quy mô, sự lan truyền tri thức, và các mối 

liên kết trong và ngoài vùng.  

Mô hình KKTNN chỉ có thể và nên được áp dụng khi có sự cải cách chính sách 

đồng bộ, cho phép sự phối hợp rộng hơn giữa các ngành, các chủ thể kinh tế, các tỉnh 

trong vùng, và giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với những vùng khác. Với các 

cụm ngành trong KKTNN, cần đánh giá cẩn thận lợi thế so sánh cũng như đảm bảo 

nhu cầu thị trường sẽ dẫn dắt phát triển sản xuất. Hơn nữa, tính chất tích hợp của các 

chuỗi giá trị nông nghiệp đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải tiếp cận chuỗi giá 

trị để cải thiện khả năng cạnh tranh của các chuỗi này. 

Ngoài ra, trong kiểm kê khí nhà kính và tính toán tiềm năng cũng như xác định 

lượng giảm phát thải khí nhà kính thì hệ số phát thải và phương pháp tính là quan 

trọng nhất. Qua các lần kiểm kê khí nhà kính Quốc gia và thông báo Quốc gia về khí 

nhà kính, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới sử dụng hệ số phát thải theo phương pháp 

bậc một (TIER1) theo IPCC (1996) bản sửa đổi, tức là chỉ 01 hệ số phát thải chung 

cho cả nước và là số mặc định của IPCC chứ không phải do quốc gia tự xác định. 

Riêng đối với lúa, chỉ đến lần kiểm kê khí nhà kính năm 2010 mới sử dụng 03 hệ số 

phát thải đại diện cho 03 vùng Bắc, Trung và Nam còn với cây trồng cạn chỉ tính toán 

phụ thuộc vào hệ số phát thải của phân bón hữu cơ và vô cơ, chưa tính được theo sự 

thay đổi của khí hậu, đất, cây trồng và mức độ thâm canh. Hệ số phát thải thường đại 

diện cho tình trạng của các nước OECD. Các hệ số phát thải hiện tại không thể thể 

hiện được cho những thực hành nông nghiệp mà sẽ ứng dụng vào để giảm phát thải khí 



88 

 

nhà kính từ nông nghiệp (như các loại phân bón khác nhau, luôn xen canh cây trồng, 

tưới khô ướt xen kẽ), không thể nắm bắt được những thay đổi về các điều kiện môi 

trường (như giai đoạn ngập nước trước đo) hoặc thay đổi về mùa vụ trong chế độ ăn 

uống của gia súc đến tốc độ phát thải khí nhà kính. Xu hướng áp dụng hệ số phát thải 

theo phương pháp bậc 1 không thể đánh giá được các lựa chọn giảm phát thải và giúp 

đạt mục tiêu tìm kiếm những vùng nào có khả năng giảm phát thải nhiều nhất; không 

phát huy được tác dụng trong các quy mô địa phương đến vùng. Hơn nữa, phương 

pháp bậc 1 không thể sử dụng để đánh giá hết tương tác tổng hợp của sự thay đổi vòng 

tuần hoàn carbon và đạm, là kết quả của áp dụng các biện pháp giảm thiểu như AWD 

không chỉ giảm phát thải CH4 mà còn làm tăng ô nhiễm môi trường do tăng phát thải 

N2O từ đất và có thể giảm sự tích luỹ carbon trong đất. Những đánh giá như vậy chỉ có 

thể sử dụng phương pháp bậc 2 mới có thể giải quyết được. Chính vì vậy “Nghiên cứu 

xây dựng hệ số phát thải khí nhà kính quốc gia cho lúa và các loại cây trồng cạn chủ 

yếu phục vụ kiểm kê khí nhà kính và xây dựng các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí 

nhà kính của ngành Nông nghiệp” theo phương pháp bậc 2 là một trong những nhiệm 

vụ cần thiết và ưu tiên hiện nay để thống nhất toàn bộ hoạt động quản lý và kỹ thuật 

trong hệ thống quan trắc và kiểm kê khí nhà kính, nhằm xây dựng được “Hệ thống cơ 

sở đặc thù cho kiểm kê khí nhà kính và phát triển hệ số phát thải Quốc gia cho lĩnh 

vực trồng trọt”.  

Xây dựng bộ số liệu hoạt động về hiện trạng canh tác các cây trồng chủ lực trên 

các vùng sinh thái khác nhau, từ đó đưa ra kế hoạch quan trắc thích hợp để đảm bảo 

tính chính xác cho công tác đo lường phát thải khí nhà kính và xây dựng bộ hệ số phát 

thải cho từng đối tượng cây trồng cụ thể như sau: 

- Cây lúa: Vùng đồng bằng sông Hồng trên đất phù sa, đất xám và đất mặn với cơ 

cấu 02 lúa; 02 lúa-01 màu; Vùng Bắc Trung Bộ trên đất phù sa, đất xám và đất cát biển 

với cơ cấu 02 lúa; 02 lúa-01 màu; 01 lúa-02 màu; Vùng Nam Trung Bộ trên đất phù sa, 

đất xám và đất cát biển với cơ cấu 02 lúa; 02 lúa-01 màu; 01 lúa-02 màu; Vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long trên đất phù sa, đất mặn và đất phèn với cơ cấu 02 lúa và 03 lúa;  

- Cây ngô và sắn ở vùng Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An); 

- Cây chè tại Vùng Tây Nguyên (Lâm Đồng) và Đông Bắc Bộ (Phú Thọ);
 

- Cây mía tại vùng Bắc Trung Bộ (Thanh Hoá) và Đông Nam Bộ (Tây Ninh); 

- Cây cao su tại Vùng Tây Nguyên (Đắc Lắc) và Đông Nam Bộ (Tây Ninh).
 

Kết quả nghiên cứu bước đầu đã dự kiến được các bước xây dựng hệ số phát 

thải Quốc gia cho lúa và cây trồng cạn. 

Dưới tác động của BĐKH, thiên tai và hoạt động nhân sinh của con người được 

đánh giá và có những đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông 

Hậu. Kết quả nghiên cứu của đã chỉ ra khu vực ven sông Hậu có thể chia thành ba phụ 

vùng gồm: vùng cửa sông ven biển – kéo dài từ vùng biển đến huyện Tiểu Cần (Trà 

Vinh), huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng); vùng giữa – là vùng tiếp theo và kéo dài đến 

huyện Thốt Nốt và Lấp Vò (T.p Cần Thơ); vùng thượng – là các huyện ven sông Hậu 

còn lại của tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Đặc điểm về các thiên tai và tác động của 

biến đổi khí hậu như hạn hán, xâm nhập mặn và sạt lở bờ sông ở các vùng trên là khác 

nhau về cường độ và quy mô tác động. Các kết quả đạt được sẽ góp phần thực hiện 

công tác đánh giá và dự báo, cảnh báo và phóng tránh thiên tai, đặc biệt là tai biến hạn 

hán, xâm nhập mặn và xói lở bờ sông Hậu. 
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Với nội dung nghiên cứu đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước 

nội địa và liên quốc gia, đã mô phỏng dự báo xâm nhập mặn, tính toán nhu cầu sử 

dụng và cân bằng nước giai đoạn hiện trạng và theo kịch bản biển đổi khí hậu nước 

biển dâng đến năm 2050 đã được thực hiện. Những kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa 

học cho quản lý khai thác tài nguyên đất và nước hợp lý. Do tác động của biến đổi khí 

hậu, nước biển dâng, nhu cầu khai thác sử dụng nước của các nước thượng lưu hệ 

thống sông Mê Công có nhiều thay đổi, đặc biệt là 15 năm trở lại đây, như tăng diện 

tích nông nghiệp khoảng 3,2 triệu ha, hàng loạt các hồ đập được xây dựng trên dòng 

chính và các sông nhánh… sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chế độ thủy văn, xâm nhập 

mặn và cân bằng nguồn nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, cần có các 

giải pháp công trình thủy lợi và phi công trình để chủ động ứng phó với các tình huống 

cực đoan có thể xảy ra trong tương lai. Bước đầu các mô hình trữ nước trên kênh, trên 

đồng, khu rừng, vườn quốc gia được đề xuất ở vùng nghiên cứu điển hình Đồng Tháp 

Mười như là giải pháp công trình để chủ động nguồn nước ngọt, kiểm soát xâm nhập 

mặn, ứng phó với biến động dòng chảy thượng lưu và biến đổi khí hậu cho khu vực 

Đông bằng sông Cửu Long. 

Đã đánh giá tác động của con người và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến cân 

bằng tài nguyên nước, hệ sinh thái và an ninh nguồn nước khu vực đồng bằng sông 

Cửu Long và vùng Đồng Tháp Mười; nghiên cứu đánh giá tiền đề nhằm quy hoạch 

vùng Đồng Tháp Mười trở thành vùng trữ nước ngọt cho khu vực đồng bằng sông Cửu 

Long; Đã nghiên cứu đánh giá tiền đề nhằm quy hoạch vùng Đồng Tháp Mười trở 

thành vùng trữ nước ngọt cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất giải pháp kỹ 

thuật nhằm quy hoạch vùng Đồng Tháp Mười trở thành vùng trữ nước ngọt cho khu 

vực đồng bằng sông Cửu Long.  

Với nội dung nghiên cứu cơ chế quản lý về bảo vệ môi trường theo từng loại 

hình và khu vực; đề xuất cơ chế chính sách bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên 

và đa dạng sinh học trong mối tương quan với biến đổi khí hậu. Như đã biết an ninh 

môi trường ngày càng được quan tâm và là vấn đề hệ trọng mà các quốc gia cần phải 

giải quyết. Các vấn đề an ninh môi trường có mối quan hệ đan xen giữa môi trường, xã 

hội, kinh tế và chính trị, diễn ra rất phức tạp, khó lường, lan tỏa nhanh trong phạm vi 

rộng và để lại hậu quả lâu dài. Nếu an ninh môi trường không được đảm bảo thì sẽ tác 

động rất lớn tới nền kinh tế, gia tăng đói nghèo, bất ổn về chính trị và có thể dẫn tới 

các tranh chấp, xung đột nghiêm trọng giữa các đối tượng trong xã hội, ảnh hưởng tới 

an ninh quốc gia. Việt Nam đang phải đối mặt với các thách thức an ninh môi trường 

lớn, trong đó nổi lên một số vấn đề cấp bách, nổi cộm, bao gồm: biến đổi khí hậu; an 

ninh nguồn nước, an ninh môi trường biển bị đe dọa; ô nhiễm tại các khu vực trọng 

điểm và xuyên biên giới; suy giảm tài nguyên rừng và đa dạng sinh học. Vì vậy, Việt 

Nam cần sớm xây dựng công cụ đánh giá, kiểm soát mức độ an ninh môi trường và có 

các giải pháp đồng bộ, kịp thời nhằm đảm bảo an ninh môi trường ở Việt Nam.  

Bộ Chỉ số an ninh môi trường được xây dựng trên các khía cạnh: (1) Biến đổi 

khí hậu (khả năng thích ứng biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và Tây 

Nguyên); (2) An ninh nguồn nước (tranh chấp nguồn nước xuyên biên giới; xung đột 

trong sử dụng nguồn nước giữa các ngành kinh tế, giữa doanh nghiệp và người dân); 

(3) An ninh môi trường biển (năng lực ứng phó với rủi ro ô nhiễm môi trường biển ở 

một số khu vực trọng điểm); (4) Ô nhiễm tại các khu vực trọng điểm (khu công 

nghiệp, làng nghề, khu đô thị) và ô nhiễm xuyên biên giới (nhập khẩu chất thải nguy 

hại, nguy cơ từ các nhà máy điện hạt nhân); (5) Suy giảm tài nguyên rừng (rừng tự 
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nhiên) và đa dạng sinh học (sinh vật ngoại lai, động vật hoang dã). Bộ Chỉ số an ninh 

môi trường là công cụ giúp các nhà quản lý và nhà hoạch định chính sách kiểm soát 

được vấn đề môi trường ở Việt Nam và đưa ra các chính sách, giải pháp ngăn chặn, 

ứng phó kịp thời nhằm đảm bảo an ninh môi trường. Một số giải pháp nhằm đảm bảo 

an ninh môi trường tại Việt Nam gồm: 

- Cần sớm xây dựng Luật An ninh môi trường cho Việt Nam, đồng thời hoàn 

thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với từng vấn đề an ninh môi trường, nhằm 

ngăn ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh môi trường ở Việt Nam. 

- Xây dựng công cụ kiểm soát an ninh môi trường, cụ thể là bộ tiêu chí và bộ 

chỉ số an ninh môi trường phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm phục vụ công 

tác quản lý và hoạch định chính sách. Công cụ này giúp cung cấp thông tin cho các 

nhà quản lý và nhà hoạch định chính sách để đánh giá, kiểm soát mức độ an ninh môi 

trường ở nước ta và quản lý rủi ro hiệu quả. 

- Thúc đẩy, ưu tiên hợp tác quốc tế và khu vực để trao đổi, chia sẻ thông tin, 

giải quyết các vấn đề môi trường hệ trọng, vấn đề môi trường xuyên biên giới; tranh 

thủ các nguồn lực bên ngoài như nguồn vốn, khoa học - công nghệ, kinh nghiệm quản 

lý...  

- Đầu tư thêm các trạm quan trắc ở những khu vực có nguy cơ cao nhằm kịp 

thời phát hiện và xử lý các sự cố có thể xảy ra. Bên cạnh đó, cần tăng cường năng lực, 

bộ máy của các cơ quan dự báo khí tượng, khí hậu, đồng thời phải lồng ghép, tính đến 

yếu tố biến đổi khí hậu vào trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình 

của Trung ương cũng như của địa phương. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng 

tiết kiệm nguồn tài nguyên, xử lý ô nhiễm môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai, 

ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, nghiên cứu phát triển các loại năng lượng 

sạch thay thế. 

- Tăng cường, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác bảo vệ môi 

trường và kỹ năng sinh tồn cũng như kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố, thảm hoạ về môi 

trường.  

- Cần thay đổi tư duy phát triển, đặc biệt là quan điểm không phát triển kinh tế 

bằng mọi giá, mà cần chú trọng tới môi trường, đảm bảo hài hoà giữa các mục tiêu. 

Đồng thời, cần kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm có thể xả trực tiếp ra môi 

trường mà không qua xử lý. 

Với nội dung nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn 

với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng các bon thấp, tăng trưởng xanh và phát triển bền 

vững phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; thí điểm phát triển mô hình kinh tế xanh, 

công nghiệp xanh, đô thị xanh, nông thôn xanh, nông nghiệp thông minh, đô thị thông 

minh thích ứng với biến đổi khí hậu; đề xuất giải pháp tận dụng cơ hội, chuyển hóa 

các thách thức từ biến đổi khí hậu để phát triển kinh tế - xã hội. Với những chương 

trình đầu tư nghiên cứu của Nhà nước, nhiều thành tựu KHCN nói chung và thành tựu 

KHCN đáp ứng yêu cầu ứng phó với BĐKH nói riêng đã được nghiên cứu và đưa vào 

ứng dụng. Thành tựu KHCN được ứng dụng và phát triển nhiều nhất phải nói đến là 

trong lĩnh vực nông nghiệp.  

Thành công nổi bật nhất trong phát triển KHCN vùng ĐBSCL là tạo ra những 

giống lúa cực sớm (OMCS) với thời gian sinh trưởng ngắn ngày, tránh được lũ bão. 
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Từ 2 triệu ha đất canh tác lúa ở ĐBSCL (năng suất khoảng 02 tấn/ha) sản lượng đạt 

khoảng 4 triệu tấn, đến nay sản lượng đạt 24,63 triệu tấn (Tổng cục thống kê 2018) 

năng suất lúa bình quân đạt từ 5,5 đến 5,75 tấn/ha. Không những sản lượng năng suất 

không ngừng tăng lên mà chất lượng lúa gạo cũng liên tục được đảm bảo nhằm phục 

vụ xuất khẩu ngày càng mở rộng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Từ những 

chương trình nghiên cứu Viện lúa ĐBSCL đã chọn tạo và chuyển giao 170 giống lúa. 

Với sự phát triển mạnh mẽ của KHCN, thời gian qua nhiều giống mới được ứng dụng 

công nghệ cao có khả năng phát triển trong điều kiện bất lợi của BĐKH như ngập lụt, 

xâm nhập mặn, hạn hán...  

Cùng với lúa gạo, thủy sản là 1 trong 11 mặt hàng của cả nước đạt kim ngạch 

xuất khẩu hơn 8,8 tỉ USD năm 2018. ĐBSCL là vùng nuôi trồng thủy sản lớn nhất 

nước với diện tích chiếm 70%, sản lượng chiếm 58%, tôm chiếm 80% và đóng góp 

trên 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước. Riêng cá tra, chỉ với 5.000 ha 

mặt nước nuôi, cho sản lượng khoảng 1,2 triệu tấn/năm. Nhiều năm qua, khi mà 

KHCN được đưa vào thì công nghệ sản xuất giống đã phát triển vượt bậc, nghề nuôi 

cá tra của ĐBSCL đã có bước tiến nhảy vọt, diện tích nuôi tăng khoảng 8 lần, sản 

lượng nuôi tăng 45 lần, sản lượng fillet xuất khẩu tăng 55 lần và kim ngạch xuất khẩu 

tăng 50 lần. Ở ĐBSCL đã hình thành các cụm nhà máy chế biến phát triển ở Sóc 

Trăng, Cà Mau, Hậu Giang, An Giang và Cần Thơ, đã hình thành mối liên kết giữa 

nghiên cứu KHCN – vùng nguyên liệu (chủ động khoảng 40% nguồn nguyên liệu) - 

chế biến – và xuất khẩu. 

ĐBSCL còn là vùng có truyền thống trồng cây ăn trái với diện tích hơn 400 

ngàn ha, chiếm 38%, cho sản lượng hơn 7 triệu tấn/năm, chiếm 70% sản lượng cây ăn 

trái cả nước. Đã hình thành các vùng chuyên canh cây ăn trái ở các tỉnh Tiền Giang, 

Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ; các HTX, nhà vườn đã ứng dụng ngày 

càng nhiều VietGap, GlobalGap. Nhiều giống cây ăn trái chất lượng cao phát triển 

nhanh, một số giống cây trồng có thương hiệu và được thị trường ưa chuộng như xoài 

cát Hòa Lộc, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim (Tiền Giang), sầu riêng, bưởi da xanh, chôm 

chôm (Bến Tre), bưởi năm roi, cam sành (tỉnh Vĩnh Long). Viện Cây ăn quả Miền 

Nam cùng các Trung tâm giống đã có nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu, chuyển 

giao giống, kỹ thuật canh tác, phòng trị bệnh cây trồng; đã hình thành bước đầu mối 

liên kết giữa nhà vườn – nhà khoa học – thương lái (chủ vựa, chành), doanh nghiệp, 

hiệp hội trái cây … trong các khâu nghiên cứu, sản xuất, tiêu thụ. 

II. KẾT LUẬN 

Các đề tài nêu trên thuộc Chương trình đã đáp ứng được mục tiêu của Quyết 

định số 172/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 01 năm 2016. Cụ thể: Ứng dụng có hiệu quả 

công cụ, mô hình tiên tiến trong giám sát biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí 

nhà kính, đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn 

do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; cung cấp luận chứng khoa học 

cho việc đánh giá tiềm năng, giá trị của một số tài nguyên quan trọng trên đất liền và 

biển như tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, nguồn thủy hải sản, đồng thời đề xuất 

các định hướng quy hoạch, quản lý và khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và 

bền vững các nguồn tài nguyên; lượng giá biến đổi khí hậu - tài nguyên - hệ sinh thái, 

theo đó đề xuất các giải pháp phát triển bền vững. 

Sản phẩm của các đề tài bước đầu đề xuất được chính sách, công nghệ, giải 

pháp trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường đặc biệt là 
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công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; thử nghiệm mô hình trình diễn lồng ghép ứng 

phó với biến đổi khí hậu như mô hình cộng đồng làng xã các-bon thấp, chống chịu cao 

đã xác lập được cơ sở khoa học phát triển bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu phù 

hợp cho các tiểu vùng sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long), đề xuất được các giải 

pháp đảm bảo an ninh nguồn nước nội địa và liên quốc gia, mô hình phát triển kinh tế 

ứng phó với xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƢỚC BIỂN DÂNG 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP  

 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gồm 13 tỉnh và thành phố với tổng diện 

tích khoảng 40.000km², chiếm 12,3% diện tích của cả nước. Dân số vùng ĐBSCL là 

18 triệu người, chiếm20% dân số cả nước, trong đó có trên 80% dân số sống ở vùng 

nông thôn. ĐBSCL có địa hình thấp và bằng phẳng, phần lớn có cao độ trung bình từ 

0,7-1,2m so với mực nước biển và là vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi BĐKH, chịu ảnh 

hưởng trực tiếp bởi triều và xâm nhập mặn. Hàng năm, 50% diện tích vùng ĐBSCL bị 

ngập lũ từ 3-4 tháng, 40% diện tích bị ảnh hưởng xâm nhập mặn. Trước những biểu 

hiện của BĐKH như nhiệt độ, mực nước biển tăng, thay đổi lượng mưa, khu vực 

ĐBSCL được coi là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của BĐKH như 

bị nhiễm mặn, ngập úng,… dẫn tới thiếu nước, mất an ninh lương thực,… do đó cần 

sớm triển khai các giải pháp đồng bộ để chủ động ứng phó với BĐKH. 

I. XU THẾ VÀ KỊCH BẢN BĐKH VÙNG ĐBSCL 

1. Xu thế biến đổi khí hậu theo số liệu quan trắc 

Trên cơ sở số liệu quan trắc được cập nhật đến năm 2014 cho thấy, các yếu tố 

khí hậu đã có những biến đổi khá rõ ràng và có tính đồng nhất khá cao giữa các địa 

phương. Tuy nhiên, so với các vùng khí hậu khác, khu vực đồng bằng sông Cửu Long 

có mức tăng của nhiệt độ thấp hơn.  

Về nhiệt độ: Trong những năm qua, nhiệt độ quan trắc được có xu thế gia tăng 

ở các trạm trên khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mức tăng phổ biến của nhiệt độ 

trung bình năm trên khu vực vào khoảng từ 0,25 đến 0,7
o
C trong 50 năm gần đây. 

Nhiệt độ ở các tỉnh ở phía Tây Nam tăng nhanh hơn so với các tỉnh ở phía Đông Bắc 

khu vực. Mức tăng nhiệt độ ở các mùa trong năm (mùa khô và mùa mưa) là khá tương 

đồng nhau. Tuy nhiên, nhiệt độ trong các tháng mùa khô tăng nhanh hơn so với nhiệt 

độ các tháng mùa mưa. 

Về lượng mưa: Trong 50 năm gần đây, lượng mưa năm có xu thế tăng ở hầu hết 

khu vực, với mức tăng phổ biến 2,5 đến 20%. Bên cạnh đó, một số trạm có quan trắc 

lượng mưa không biến đổi nhiều hoặc giảm nhẹ như Cà Mau, Cần Thơ, với mức giảm 

dưới 2%.  

Cực trị và hiện tượng cực đoan liên quan đến nhiệt độ: Trong 50 năm gần đây, 

nhiệt độ tối cao có xu thế giảm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngược lại, nền 

nhiệt độ tối thấp có xu thế gia tăng rất rõ ràng. Cùng với xu thế giảm nhiệt độ tối cao, 

số ngày nắng nóng ở khu vực có xu thế giảm nhẹ trong những năm qua. 

Cực trị và hiện tượng cực đoan liên quan đến lượng mưa: Cùng với xu thế tăng 

của lượng mưa năm, một số hiện tượng cực đoan liên quan đến lượng mưa cũng có xu 

thế gia tăng khá rõ ràng. Trong đó, lượng mưa một ngày lớn nhất, năm ngày lớn nhất 

và số ngày mưa lớn có xu thế gi tăng ở hầu hết các địa phương, đặc biệt là ở phía 



94 

 

Đông của khu vực. Hạn hán không có xu thế biến đổi rõ ràng, mức độ hạn nặng - hạn 

nghiêm trọng có xu thế gia tăng trong thời gian gần đây. 

2. Kịch bản biến đổi khí hậu 

(1) Nhiệt độ và các hiện tượng cực đoan liên quan: 

Nhiệt độ trung bình:Theo RCP4.5, nhiệt độ trung bình năm khu vực Đồng bằng 

Sông Cửu Long tăng khoảng 1,3÷1,5
o
C vào giữa thế kỷ và 1,8÷1,9

o
Cvào cuối thế kỷ. 

Theo RCP 8.5, tăng khoảng 1,7÷1,9
o
C vào giữa thế kỷ và tăng khoảng 3,3÷3,5

o
C vào 

cuối thế kỷ 21. 

Nhiệt độ cực trị: Theo RCP4.5, đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ tối cao và tối thấp 

trung bình năm có xu thế tăng từ 1,62,7
o
C. Theo cao RCP8.5, mức tăng có thể đến 

4,5
o
C. 

Số ngày nắng nóng:Theo RCP4.5, vào giữa thế kỷ 21, số ngày nắng nóng tăng 10 

đến 20 ngày. Đến cuối thế kỷ 21, tăng từ 20 đến 40 ngày. 

(2) Lượng mưa và mưa cực trị:  

 Lượng mưa mùa hè (6-8), theo RCP4.5, tăng 3÷9% vào giữa thế kỷ và tăng 

khoảng 5,0÷10% vào cuối thế kỷ. Theo RCP8.5, giữa thế kỷ tăng 8,0÷13,%; đến cuối 

thế kỷ 21 tăng khoảng 10÷15%. 

 Lượng mưa mùa đông (12-2), theo RCP4.5, tăng 25÷40% vào giữa thế kỷ và 

tăng khoảng 60÷100% vào cuối thế kỷ. Theo RCP8.5, giữa thế kỷ tăng 40÷70%; đến 

cuối thế kỷ 21 tăng khoảng 50÷80%. 

 Lượng mưa mùa xuân (3-5), theo RCP4.5, giảm 1÷8% vào giữa thế kỷ và tăng 

khoảng 5÷10% vào cuối thế kỷ. Theo RCP8.5, giữa thế kỷ giảm nhẹ dưới 5% trên phần 

diện tích phía Đông và tăng 2÷10% ở phần diện tích phía Tây; đến cuối thế kỷ lượng 

mưa giảm dưới 5% ở phần diện tích phía cực Nam và tăng khoảng 2÷8% trên các phần 

diện tích còn lại. 

 Lượng mưa một ngày lớn nhất và năm ngày lớn nhất đến cuối thể kỷ 21, theo 

RCP 4.5, mức tăng của lượng mưa 1 ngày lớn nhất có thể tăng từ 40 đến 50%; lượng 

mưa 5 ngày liên tiếp lớn nhất có thể tăng từ 30 đến 40% . 

 Hạn hán: Nguy cơ hạn hán sẽ nghiêm trọng hơn vào các tháng mùa xuân ở khu 

vực. 

3. Xu thế biến đổi mực nƣớc biển 

Tại khu vực ven biển Đồng bằng sông Cửu Long có một số trạm hải vănnhư 

Vũng Tàu, Côn Đảo, Thổ Chu và Phú Quốc.Kết quả tính toán cho thấy, mực nước 

trung bình tại tất cả các trạm ven biển đồng bằng sông Cửu Long đều có xu thế tăng và 

đều thỏa mãn kiểm nghiệm thống kê về xu thế, với mức tăng từ 3,19 mm/năm đến 

5,28mm/năm, trung bình cho toàn khu vực, mực nước biển trung bình có xu thế tăng 

khoảng 4,17mm/năm (Bảng 1).  
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Bảng 1. Danh sách các trạm hải văn và xu thế biến đổi mực nƣớc biển trung bình 

tại khu vực ven biển đồng bằng sông Cửu Long 

TT Tên trạm 
Thời gian 

quan trắc 

Xu thế 

biến đổi 

Chỉ số  

kiểm nghiệm 

r 

Đánh giá 

1 Vũng Tàu 1978 - 2014 3,19 0,60 Tăng 

2 Côn Đảo 1986 - 2014 4,79 0,86 Tăng 

3 Thổ Chu 1995-2014 5,28 0,79 Tăng 

4 Phú Quốc 1986-2014 3,40 0,76 Tăng 

 Trung bình  4,17   

 

 

Hình 1. Xu thế thay đổi mực nƣớc biển toàn Biển Đông theo số liệu vệ tinh 

Tại khu vực ven biển đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng khoảng 

4,90mm/năm, cao hơn so với khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế 

(2,5,mm/năm) và thấp hơn so với khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bà Rịa – Vũng 

Tàu (5,6 mm/năm) (Hình 1). 

4. Kịch bản nƣớc biển dâng cho khu vực ven biển đồng bằng sông Cửu 

Long  

Các kịch bản nước biển dâng được xây dựng cho các tỉnh ven biển đồng bằng 

sông Cửu Long và được tổng hợp thành 2 khu vực: 1) Khu vực ven biển phía đông 

đồng bằng sông Cửu Long (từ nam Bình Thuận đến mũi Cà Mau) và 2) Khu vực ven 
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biển phía tây đồng bằng sông Cửu Long (từ Mũi Cà Mau đến Kiên Giang). Nhìn 

chung, trong những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, xu thế tăng của mực nước biển 

trong các kịch bản RCP không có sự sai khác. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể từ 

năm 2040 trở đi với sự tăng lên rõ rệt về mực nước biển trung bình của kịch bản 

RCP8.5 so với các kịch bản khác. Kịch bản tại khu vực ven biển phía Tây đồng bằng 

sông Cửu Long cao hơn một ít so với khu vực phía Đông (Bảng 2, 3).  

Theo kịch bản RCP2.6: Vào cuối thế kỷ 21, mực nước biển dâng cao nhất khu 

vực ven biển phía Đông đồng bằng sông Cửu Long có giá trị tương ứng là 45cm 

(27cm ÷ 68cm); khu vực phía Tây đồng bằng sông Cửu Long có mực nước biển dâng 

cao hơn một ít là 44cm (27cm ÷ 65cm). 

Theo kịch bản RCP4.5: Vào cuối thế kỷ 21, mực nước biển dâng cao nhất khu 

vực ven biển phía Đông đồng bằng sông Cửu Long có giá trị tương ứng là 53cm 

(32cm ÷ 77cm); khu vực phía Tây đồng bằng sông Cửu Long có mực nước biển dâng 

cao hơn một ít là 55cm (33cm ÷ 78cm). 

Theo kịch bản RCP6.0: Vào cuối thế kỷ 21, mực nước biển dâng cao nhất khu 

vực ven biển phía Đông đồng bằng sông Cửu Long có giá trị tương ứng là 56cm 

(37cm ÷ 81cm); khu vực phía Tây đồng bằng sông Cửu Long có mực nước biển dâng 

cao hơn một ít là 58cm (39cm ÷ 82cm). 

Theo kịch bản RCP8.5: Vào cuối thế kỷ 21, mực nước biển dâng cao nhất khu 

vực ven biển phía đông đồng bằng sông Cửu Long có giá trị tương ứng là 73cm (48cm 

÷ 105cm); khu vực phía Tây đồng bằng sông Cửu Long có mực nước biển dâng cao 

hơn một ít là 75cm (52cm ÷ 106cm). 

Bảng 2. Mực nƣớc biển dâng tại khu vực ven biển phía Đông ĐBSCL 

Đơn vị: cm 

Khu vực 

Các mốc thời gian của thế kỷ 21 

2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

RCP 2.6 
12 

 (7 ÷ 19) 

17 

(10 ÷ 25) 

21 

(12 ÷ 32) 

26 

(15 ÷ 39) 

30 

(18 ÷ 46) 

35 

(20 ÷ 52) 

39 

(23 ÷ 59) 

44 

(26 ÷ 66) 

RCP 4.5 
12 

 (7 ÷ 18) 

17 

(10 ÷ 25) 

22 

(13 ÷ 32) 

28 

(17 ÷ 40) 

33 

(20 ÷ 49) 

40 

(24 ÷ 58) 

46 

(28 ÷ 67) 

53 

(32 ÷ 77) 

RCP 6.0 
11 

 (7 ÷ 16) 

16 

(10 ÷ 23) 

21 

(14 ÷ 31) 

27 

(18 ÷ 39) 

34 

(22 ÷ 48) 

41 

(27 ÷ 58) 

48 

(32 ÷ 69) 

56 

(37 ÷ 81) 

RCP 8.5 
12 

 (8 ÷ 17) 

18 

(12 ÷ 26) 

25 

(16 ÷ 35) 

32 

(21 ÷ 46) 

41 

(27 ÷ 59) 

51 

(33 ÷ 73) 

61 

(41 ÷ 88) 

73 

(48 ÷ 105) 
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Bảng 3. Mực nƣớc biển dâng tại khu vực ven biển phía Tây ĐBSCL 

Đơn vị: cm 

Khu vực 

Các mốc thời gian của thế kỷ 21 

2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

RCP 2.6 
13 

 (8 ÷ 19) 

17 

(10 ÷ 26) 

22 

(13 ÷ 33) 

27 

(16 ÷ 40) 

31 

(19 ÷ 47) 

36 

(22 ÷ 54) 

41 

(25 ÷ 61) 

45 

(27 ÷ 68) 

RCP 4.5 
12 

 (7 ÷ 18) 

17 

(10 ÷ 25) 

23 

(14 ÷ 32) 

28 

(17 ÷ 40) 

34 

(21 ÷ 49) 

41 

(25 ÷ 58) 

48 

(29 ÷ 68) 

55 

(33 ÷ 78) 

RCP 6.0 
11 

 (8 ÷ 16) 

16 

(11 ÷ 23) 

22 

(15 ÷ 31) 

28 

(19 ÷ 40) 

35 

(23 ÷ 49) 

42 

(28 ÷ 59) 

50 

(33 ÷ 70) 

58 

(39 ÷ 82) 

RCP 8.5 
12 

 (9 ÷ 17) 

18 

(13 ÷ 26) 

25 

(17 ÷ 35) 

33 

(23 ÷ 47) 

42 

(29 ÷ 59) 

52 

(36 ÷ 73) 

63 

(44 ÷ 89) 

75 

(52 ÷ 106) 

a) b) 

Hình 2. Kịch bản nƣớc biển dâng cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long:  

a) khu vực ven biển phía đông; b) khu vực ven biển phía tây 

Về n uy cơ n ập vì nước biển dâng do biến đổi khí hậu: Nếu mực nước biển dâng 

100 cm sẽ ảnh hưởng 38,9% diện tích đất của Đồng bằng Sông Cửu Long (Hình 3), 

các tỉnh bị ảnh hưởng nhiều nhất là Hậu Giang (80,62%), Kiên Giang (76,9%). 

 

Hình 3. Nguy cơ ngập ứng với mức nƣớc biển dâng 100cm 
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II. TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH ĐẾN ĐBSCL TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY 

Vài chục năm trở lại đây, tình trạng BĐKH trên toàn cầu ngày càng tăng rõ nét 

và những tác động xấu nghiêm trọng là rất lớn, biểu hiện như: Mực nước biển dâng, 

băng tan, tình trạng nắng nóng, bão lụt, hạn hán, dịch bệnh, thiệt hại kinh tế, giảm đa 

dạng sinh học, hủy diệt hệ sinh thái,… Cùng với nhiệt độ gia tăng, BĐKH phá vỡ quy 

luật tự nhiên của các mùa, gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết, 

khí hậu cực đoan như nắng nóng, hạn hán và lũ lụt. Thế giới đã chứng kiến mỗi thập 

kỷ sau lại nóng hơn thập kỷ trước; thời kỳ 2011 - 2015, là giai đoạn nóng nhất theo số 

liệu quan trắc được và năm 2015 với tác động của hiện tượng El Nino, đã trở thành 

năm nóng nhất trong lịch sử, kể từ khi có quan trắc khí tượng thủy văn. Hạn hán dẫn 

tới xâm nhập mặn, riêng vùng ĐBSCL diện tích đất canh tác thường xuyên bị xâm 

nhập mặn là 676.000ha, chiếm khoảng 40% trong tổng số 1,7 triệu ha đất nông nghiệp. 

Vào mùa khô, diện tích đất ở ĐBSCL bị tác động của thuỷ triều gây xâm nhập mặn có 

thể chiếm đến gần 1 triệu ha. 

Hạn hán và xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong năm 

2015 - 2016 là do ảnh hưởng của El Nino mạnh và kéo dài liên tục từ năm 2014 (kéo 

dài hơn và mạnh tương đương với El Nino năm 1997 - 1998). Đáng chú ý, năm 2015 

mùa mưa ở đồng bằng sông Cửu Long kết thúc sớm, dẫn đến tổng lượng mưa thiếu hụt 

nhiều so với trung bình nhiều năm. Bên cạnh đó, tổng lượng dòng chảy sông Mê Công 

về đồng bằng sông Cửu Long cũng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, dòng chảy 

từ thượng lưu về đồng bằng sông Cửu Long hạn chế và mực nước sông thấp dẫn đến 

xâm nhập mặn, với độ mặn cao lấn sâu vào nội địa. Điển hình như những tháng đầu 

năm 2016, lượng dòng chảy về sông Cửu Long giảm mạnh, dẫn đến hầu hết các cửa 

sông mặn xâm nhập sâu từ 50 km đến 70 km, trong đó sông Vàm Cỏ xâm nhập mặn 

sâu hơn 90 km (sâu hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ, khoảng từ 15 km đến 25 km). 

Ngoài ra, do BĐKH làm nước biển dâng cao hơn, kết hợp với triều cường và 

ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mạnh trên Biển Đông, khiến cho nước mặn đi sâu 

hơn vào các cửa sông. Độ mặn từ đầu năm 2016 đến nay, hầu hết tại các trạm đo được 

luôn ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2015 và trung bình nhiều năm. Đáng lo ngại, có 

những nơi nằm sâu trong đất liền trước đây gần như không bị ảnh hưởng bởi mặn như 

tỉnh Vĩnh Long, thì từ đầu tháng 2-2016 cũng đã có những số liệu báo cáo về mặn, 

trong đó có những nơi trong tỉnh độ mặn lên tới 9g/lít. Đây được coi là những nguyên 

nhân chính dẫn đến tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông 

Cửu Long hiện nay. 

Diễn biến mặn trong khu vực khá phức tạp. Độ mặn lớn nhất thường xuất hiện 

chủ yếu vào tháng 4 hoặc tháng 5 do ảnh hưởng của thủy triều ở biển Đông, biển Tây 

hoặc cả hai. Ngoài ra, do lưu lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công đổ về ít 

cũng là nhân tố chính ảnh hưởng đến tình hình xâm nhập mặn ở vùng cửa sông ven 

biển của ĐBSCL, trong đó thủy triều là nhân tố động lực, mang nước biển kèm theo 

độ mặn đi sâu vào nội đồng, trong khi lượng nước từ thượng lưu đổ về còn hạn chế. 

Bên cạnh đó, lượng mưa giảm, lượng nước bị bốc hơi cao cũng là những yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình xâm nhập mặn. Ngoài những yếu tố tự nhiên thì yếu tố con người 

cũng góp phần không nhỏ gây ra xâm nhập mặn như khai thác và sử dụng nước ngầm 

quá mức để đáp ứng nhu cầu phát triển, sản xuất và đời sống ở địa phương, thay đổi 

mục đích sử dụng đất cũng có ảnh hưởng nhất định đến tình hình xâm nhập mặn.  
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Xâm nhập mặn gây ra những hậu quả hết sức nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống 

sinh hoạt, sản xuất của cả vùng ĐBSCL. Đặc biệt, cuối năm 2015 và những tháng đầu 

năm 2016, diễn biến xâm nhập mặn tại ĐBSCL được đánh giá nặng nề nhất trong 100 

năm qua. Ngay từ tháng 2, độ mặn đã duy trì ở mức cao và nghiêm trọng. Trên sông 

Tiền và sông Hậu, độ mặn là trên 45‰, xâm nhập sâu tới 70 km tính từ cửa sông, thậm 

chí có nơi lên đến 85km (trong khi theo Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai 

thì độ mặn bằng 4‰ đã được coi là bị xâm nhập mặn).  

Tính từ cuối năm 2015 đến nay, cả 13 địa phương thuộc ĐBSCL đều đã bị 

nhiễm mặn, trong đó đã có 11/13 tỉnh/thành công bố tình trạng thiên tai hạn hán, xâm 

nhập mặn là: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, 

Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Ninh Thuận. Mặc dù đã có một số giải pháp được 

áp dụng để kiểm soát xâm nhập mặn ở địa phương như: Xây dựng hệ thống kênh rạch 

dẫn nước ở ĐBSCL (khoảng 5000km kênh được đào khắp các tỉnh, 45 công trình thủy 

lợi với mục đích giảm thiểu lũ lụt và ngăn mặn); Các công trình ngăn mặn lớn tại 

ĐBSCL gồm hệ thống thủy nông Quản Lộ - Phụng Hiệp, hệ thống thủy lợi ngọt hóa và 

ngăn mặn ở tỉnh Bến Tre, cống đập Ba Lai và hệ thống đê biển cho toàn bộ hệ thống 

ven biển ĐBSCL, tuy nhiên, tình hình xâm nhập mặn vẫn diễn biến phức tạp.  

Do ảnh hưởng của xâm nhập mặn, từ cuối năm 2015 đến nay, nhiều diện tích 

cây trồng đã bị ảnh hưởng. Ở vụ Mùa và Thu Đông năm 2015, có khoảng 90.000 ha 

lúa bị ảnh hưởng đến năng suất, trong đó thiệt hại nặng khoảng 50.000 ha (Kiên Giang 

34.000 ha, Sóc Trăng 6.300 ha, Bạc Liêu 5.800 ha,...). Vụ Đông Xuân 2015 - 2016, có 

104.000 ha lúa bị ảnh hưởng nặng đến năng suất (chiếm 11% diện tích gieo trồng 8 

tỉnh ven biểnđang bị ảnh hưởng nặng của xâm nhập mặn). Dự kiến, trong thời gian tới, 

diện tích bị ảnh hưởng khoảng 340.000 ha (chiếm 35,5% diện tích 8 tỉnh ven biển). 

III. CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG 

Đối với ĐBSCL, ảnh hưởng trước mắt và trầm trọng nhất của BĐKH là nước 

biển dâng (NBD) cùng các hệ quả đi kèm trực tiếp (như xâm nhập mặn, nhiễm mặn 

nước mặt và nước ngầm trong mùa kiệt, thoái hoá đất (phèn mặn hoá), triều cường, 

ngập úng ven bờ và sạt lở bờ biển v.v.) và gián tiếp (suy thoái đa dạng sinh học và các 

hệ sinh thái ven bờ, giảm năng suất trồng lúa và cây ăn trái, đe doạ sinh kế người 

nghèo v.v.). Do đó, các phương án thích ứng phải ưu tiên các vấn đề do NBD, bảo vệ 

vùng ven bờ, ven sông (ví dụ: bảo vệ và trồng rừng ngập mặn, quy hoạch vùng ven 

bờ), khai thác một số tiềm năng tích cực như nuôi trồng thuỷ sản, đảm bảo an ninh 

lương thực và dân sinh. 

Tác động của BĐKH và NBD luôn đi kèm và làm trầm trọng hóa tác động của 

thay đổi dòng chảy thượng nguồn, của các hoạt động phát triển thượng nguồn và 

xuyên biên giới vì vậy cần xem xét vấn đề tổng thể, có tính đến các kịch bản phát triển 

KTXH và thay đổi môi trường trong tương lai để lồng ghép với BĐKH.Trong Quy 

hoạch Tổng thể ĐBSCL một số vấn đề chưa được chú trọng thoả đáng, gồm: a) tác 

động xuyên biên giới, liên vùng của BĐKH, NBD và các hoạt động phát triển; b) phối 

kết hợp giữa các địa phương cùng thích ứng, ảnh hưởng của chính các hoạt động thích 

ứng từ vùng này tới vùng khác; c) tài nguyên sinh học và vai trò của các hệ sinh thái 

trong thích ứng với BĐKH; d) nguồn lực con người và tri thức bản địa trong thích ứng 

cấp địa phương, cộng đồng. 

Bên cạnh đó, trong khu vực còn thiếu các công trình nghiên cứu chi tiết về hiện 

trạng, diễn biến và xu thế xâm nhập mặn, thoái hoá tài nguyên đất và nước do mặn và 
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phèn hoá, thiếu mạng lưới quan trắc và cảnh báo mặn (đặc biệt trong mùa kiệt), nghiên 

cứu ảnh hưởng mặn hoá đến canh tác lúa, hoa màu và cây trồng, …; Thiếu các nghiên 

cứu về thay đổi dòng phù sa, bùn cát và thay đổi lòng sông và mức độ lún/sạt lở của 

đất ven bờ và ven sông. Ngoài ra, vấn đề thay đổi lòng sông và sạt lở bờ do hiện tượng 

đói phù sa cũng cần được quan tâm. 

Một số biện pháp cần triển khai nhằm thích ứng với BĐKH: 

Các biện pháp mềm phi công trình: 

Nhóm chính sách:  

 Đưa các yếu tố, ảnh hưởng xuyên biên giới và giữa các vùng vào tính toán, quy 

hoạch tổng thể BDSCL để tăng hiệu quả các giải pháp thích ứng, tăng phối hợp 

giữa các địa phương; xây dựng và tổ chức các hoạt động, dự án liên vùng, liên 

ngành. 

 Lồng ghép thích ứng và giảm nhẹ BĐKH vào các quy hoạch, kế hoạch phát 

triển địa phương, đặc biệt là quy hoạch tổng thể ĐBSCL. 

 Xây dựng khung/công cụ đánh giá chi phí lợi ích và hiệu quả kinh tế tiềm năng 

của các biện pháp thích ứng/giảm nhẹ BĐKH để lựa chọn và tối ưu hóa các 

biện pháp. 

 Tích hợp thích ứng BĐKH với phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, tăng cường sức 

chống chịu và sẵn sàng chuẩn bị của cộng đồng (do khả năng thay đổi/xu hướng 

bão di chuyển về phía nam và tăng cường độ, tần suất các hiện tượng thời tiết 

cực đoạn). 

 Đào tạo tích cực, các hoạt động truyền thông và tăng cường nhận thức có sự 

tham gia của cộng đồng và cán bộ địa phương; đưa BĐKH và phòng chống 

giảm nhẹ thiên tai vào các chương trình, giáo trình của các trường học. 

 Tăng cường nhận thức và sự tham gia của khối tư nhân, doanh nghiệp và các tổ 

chức xã hội vào thích ứng BĐKH. 

 Kết hợp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH để đề xuất và chọn lọc các biện pháp 

không hối tiếc (non-regret). 

 Đào tạo, hỗ trợ xây dựng các đề cương dự án, đề xuất liên quan đến thích ứng 

và giảm nhẹ BĐKH cấp địa phương. 

Nhóm kỹ thuật:  

 Xây dựng cơ sở dữ liệu về BĐKH và các dự án, chương trình, hoạt động liên 

quan BĐKH ở ĐBSCL; các bộ bản đồ ngập lụt và XN mặn. 

 Nghiên cứu ảnh hưởng BĐKH đến canh tác lúa, cây ăn quả và an ninh lương 

thực ở ĐBSCL; Tiềm năng và các thách thức để phát triển nuôi trồng thủy sản 

và các mô hình sinh kế mới trong điều kiện BĐKH và nước biển dâng. 

 Nghiên cứu/kiểm kê nguồn tài nguyên đất ngập nước và đa dạng sinh học ở 

toàn vùng ĐBSCL trong điều kiện BĐKH. 

 Xây dựng và đánh giá các mô hình thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EBA) và 

dựa vào cộng đồng. 
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 Khảo sát, kiểm kê hiện trạng rừng ngập mặn của vùng ven bờ ĐBSCL kết hợp 

với củng cố hệ thống đê biển 

 Nghiên cứu động lực học các dòng chảy ven bờ để ngăn chặn sạt lở bờ biển mất 

đất. 

Các biện pháp công trình: 

 Quy hoạch lại và tối ưu hóa vận hành hệ thống kênh thủy lợi, cống ngăn mặn. 

 Củng cố và xây mới đê biển ở một số vùng ảnh hưởng nặng như Kiên Giang, 

Cà Mau. 

IV. KẾT LUẬN 

BĐKH sẽ có những tác động tiềm tàng đến tài nguyên nước vùng ĐBSCL, do 

đó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Để giảm thiểu các tác động 

bất lợi của BĐKH vùng ĐBSCL, cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp chủ 

động thích ứng với BĐKH bao gồm các giải pháp công trình và phi công trình. Bên 

cạnh đó, xây dựng quy hoạch tổng thể lưu vực sông mang tính liên vùng, liên ngành là 

rất cần thiết để có thể huy động tất cả các nguồn nhân lực trong ứng phó hiệu quả với 

BĐKH của vùng. 

Bên cạnh đó, Bộ TNMT năm 2017 đã ban hành Kịch bản Biến đổi khí hậu và 

Nước biển dâng cập nhật. Do đó, cần tiếp tục nghiên cứu đánh giá tác động của biến 

đổi khí hậu đến tài nguyên nước theo kịch bản mới (RCP) để điều chỉnh các giải pháp 

phù hợp và hiệu quả.  
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG 

DỤNG CÔNG NGHỆ CAO GẮN KẾT VỚI LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

1. Thực tiễn tình hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao liên 

kết theo chuỗi giá trị tại Tp. Hồ Chí Minh 

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, 

khoa học công nghệ của các tỉnh phía Nam, được kết nối các vùng nông nghiệp lớn 

bằng hệ thống giao thông thuận lợi, thành phố có điều kiện phát huy những lợi thế về 

dịch vụ khoa học và công nghệ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, liên kết 

sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa và là độnglực quan trọng để phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Do quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh, trong khi diện tích canh tác thành phố 

không thể mở rộng và đang có xu hướng giảm dần, nhu cầu nông nghiệp thành phố 

không chỉ đủ sản lượng cung cấp cho trên12 triệu người mà còn phải có chất lượng, 

phong phú và đa dạng. Do đó việc khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong sản 

xuất và liên kết các khâu sản xuất đến tiêu dung nhằm tạo nguồn nguyên liệu ổn định 

và chất lượng cho người dân thành phố luôn là giải pháp hàng đầu mà thành phố quan 

tâm. 

Hiện nay thành phố có diện tích đất nông nghiệp gần 114 ngàn ha, chiếm hơn 

50% tổng diện tích toàn thành phố, trong đó đất sản xuất nông nghiệp khoảng 66.000 

ha, đất lâm nghiệp 35.684 ha, đất nuôi trồng thuỷ sản 10.798 ha. Với trên 25.300 hộ 

đang đang sản xuất nông nghiệp, trình độ lao động ngày càng được tăng cao, tỷ lệ lao 

động nông nghiệp được đào tạo hơn 70%. 

Tốc độ tăng trưởng nông lâm ngư nghiệp khá cao, năm 2018 GRDP đạt 9.610 

tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Cơ cấu nông nghiệp với trồng trọt chiếm tỉ trọng 

25,1%, chăn nuôi 36,6%, dịch vụ 7,9%, thuỷ sản 29,7%. 

Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã được xác định nông nghiệp đô thị ứng 

dụng công nghệ cao (CNC) là hướng đi chủ yếu của ngành nông nghiệp thành phố 

trong thời gian tới. Thành phố đã ban hành Quyết định số 6150/QĐ-UBND về phê 

duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn 

Thành phố giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025. Chính điều này đã 

dẫn đến tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp phát triển trong thời gian qua 

gia tăng. Thông qua các chương trình đề án của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh ban hành ngành nông nghiệp thành phố đã hình thành mối liên kết giữa các khâu 

sản xuất với nhau tạo cho giá trị sản xuất ngành nông nghiệp không ngừng gia tăng thể 

hiện qua giá trị sản xuất năm 2018 đạt 21.402 tỷ đồng, tăng 6,2% so năm 2017. Trong 

đó, trồng trọt đạt 5.379 tỷ đồng, tăng 5,7%; chăn nuôi đạt 7.822 tỷ đồng, tăng 4,2%;  

thủy sản đạt 6.354 tỷ đồng, tăng 7,1%; dịch vụ nông nghiệp đạt 1.698 tỷ đồng, tăng 

16,7%. Chính vì vậy, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp gắn liền với liên kết 

chuỗi giá trị là tất yếu. Trong đó, vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã rất quan trọng 
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phải được triển khai trong sản xuất nông nghiệpđặc biệt là nền nông nghiệp đô thị như 

thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Công tác chỉ đạo, ban hành và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ 

trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi 

Thành phố Hồ Chí Minh đề ra mục tiêu:“Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, 

hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học Thực 

hiện mạnh mẽ cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; tập trung 

nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất giống cây, giống con chất lượng 

và năng suất cao, từng bước hình thành trung tâm giống cây, giống con của khu vực; 

phát triển khoa học công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với đào tạo nguồn 

nhân lực để tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng 4.0; phát triển sản xuất kết hợp du 

lịch sinh thái, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề cho 

khu vực nông thôn; hình thành các cơ sở giết mổ chuyên nghiệp hiện đại, bảo vệ môi 

trường” 

Đẩy mạnh các hoạt động tổ chức sản xuất, sơ chế, chế biến, xúc tiến thương 

mại, phát triển thị trường; tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho phát triển doanh nghiệp, 

nâng cao khả năng hội nhập CPTPP; xây dựng chương trình hỗ trợ, phát triển nhóm 

sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp thành phố; phát huy vai trò trung tâm của 

Hợp tác xã giúp sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định bền vững, nâng cao thu nhập 

cho người dân nông thôn, ngoại thành… 

Nhận thức được vai trò quan trọng của công nghệ cao và liên kết chuỗi đối với 

sản xuất nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng và ưu tiên chỉ đạo phát 

triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng chuỗi liên kết 

bằng nhiều giải pháp thiết thực và cụ thể, đã nêu rõ những nội dung và giải pháp của 

việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn chuỗi liên kếttại một số 

chương trình, kế hoạch cụ thể: Quyết định số 6150/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của 

Uỷ ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến 

năm 2025; Quyết định 323/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về phê duyệt Chương trình xây dựng chuỗi liên kết và cung ứng trong 

nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 – 2020; Quyết định số 655/QĐ-

UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 về Quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu 

nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 – 2020; Kế hoạch số 

159/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2019 về phát triển nhóm sản phẩm chủ lực của 

ngành nông nghiệp; Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 27 tháng4năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình Phát triển nông nghiệp giai đoạn 

2019 - 2025 theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp…. 

3. Kết quả thực hiện 

3.1. Về triển khai thực hiện cơ chế, chính sách h  trợ sản xuất nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao gắn với chu i 

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ khuyến khích chuyển đổi từ sản xuất lúa và các loại 

cây trồng vật nuôi khác kém hiệu quả sang sản xuất rau an toàn, hoa kiểng, cá kiểng, 

bò sữa, bò thịt, thủy sản, sản xuất giống cây con chất lượng cao… đặc biệt khuyến 

khích đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Sở Nông nghiệp - Phát 

triển nông thôn đã chủ trì và phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tham mưu UBND 
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thành phố ban hành chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp (Quyết 

định số 36/2011, Quyết định số 04/2016, Quyết định số 655), cụ thể: 

- Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị (là chính 

sách hỗ trợ lãi vay), theo đó quy định: đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng đô thị 

được ngân sách thành phố hỗ trợ từ 60-100% lãi suất khi tham gia vay vốn ngân hàng, 

đặc biệt đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ được hỗ trợ 100% lãi 

suất.  

- Kết quả thực hiện: từ năm 2011 đến nay, đã có24.221lượt tổ chức, hộ dân vay 

vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, với tổng vốn đầu tư 13.138 tỷ đồng, trong 

đó vốn vay được hỗ trợ lãi vay 4.277 tỷ đồng,ngân sách đã giải ngân hỗ trợ lãi vay 

668tỷ đồng. Kết quả thực hiện cho thấy với 1 đồng vốn ngân sách hỗ trợ lãi vay (668 

tỷ đồng), sẽ huy động được 20 đồng vốn xã hội (13.138 tỷ đồng), trong đó huy động từ 

tổ chức tín dụng là 12 đồng (7.976 tỷ đồng), huy động trong dân là 8 đồng (5.161 tỷ 

đồng). Tổng số lao động (việc làm) tạo ra thông qua các phương án sản xuất được hỗ 

trợ lãi vay khoảng 60.349 lao động. 

- Đa số các tổ chức, cá nhân vay vốn từ chính sách của thành phố đã đầu tư 

trong đó có ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao như trồng rau trong trong 

nhà màng, trồng rau thủy canh, hệ thống tưới nhỏ giọt, sản xuất giống bằng phương 

pháp cấy mô, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao,… Việc ứng dụng kỹ thuật, công 

nghệ tiên tiến vào sản xuất được chú trọng trong thời gian qua đã hình thành nhiều loại 

hình và vùng NNCNC ở khu vực nông thôn ngoại thành như: trồng rau thủy canh, dưa 

lưới, trồng ớt ngọt, hoa chuông... trong nhà màng, trên giá thể với hệ thống tưới nhỏ 

giọt. Tỷ lệ ứng dụng NNCNC đã tăng khá cao giai đoạn 2015 - 2020; nếu như năm 

2010, tỷ lệ này khoảng 10%, năm 2016 là 35,8%, thì năm 2018 là 38,2%. Xu thế này 

sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tiếp theo.  

3.2. Về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và tình hình liên kết sản xuất, 

xây dựng chu i của hợp tác xã 

a.  Tình hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của hợp tác xã 

Tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2019, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 

112 hợp tác xã (HTX) đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong số 112 

HTX thì có 89 HTX đang hoạt động nông nghiệp với 2.502 thành viên, bình quân 28 

thành viên/HTX, tổng vốn điều lệ là 387.103 triệu đồng, bình quân 4.349 triệu 

đồng/HTX.  

Thông qua các hoạt động giới thiệu, hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và các tổ chức khoa học công nghệ, các hợp tác xã nông nghiệp đã từng 

bước ứng dụng công nghệ cao trong việc sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt trong các lĩnh 

vực như sản xuất rau an toàn, chăn nuôi heo, chăn nuôi bò sữa, sản xuất hoa lan và 

nuôi trồng thủy sản. 

- Lĩnh vực cây trồng: Có 4 hợp tác xã rau an toàn đã ứng dụng các công nghệ về 

sản xuất rau trong nhà lưới, nhà màng, sử dụng công nghệ tưới tự động, trồng rau thủy 

canh đều đang hoạt động ổn định, có sản lượng sản xuất, tiêu thụ 3-10 tấn/ngày. Hiện 

có HTX Hoa lan Huyền Thoại ứng dụng công nghệ sinh học để nuôi cấy mô, sản xuất 

giống hoa lan, ứng dụng công nghệ tự động hóa và HTX Nấm Việt ứng dụng công 

nghệ sinh học trong sản xuất phôi nấm 
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- Lĩnh vực chăn nuôi: Có 01 hợp tác xã chăn nuôi bò sữa đã ứng dụng công 

nghệ cao như máy vắt sữa bò, hệ thống làm mát chuồng trại, máy trộn thức ăn TMR, 

máy phân tích chất lượng sữa và hệ thống bảo quản sữa hiện đại, đặc biệt HTX cũng 

đã xây dựng nhà máy chế biến sữa với công suất 5 tấn/ngày. Đối với hợp tác xã chăn 

nuôi heo ứng dụng các công nghệ về xử lý phân bằng hầm biogas, hệ thống làm mát 

bằng không khí, HTX cũng đầu tư máy móc để tự sản xuất thức ăn chăn nuôi. 

- Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản: 02 hợp tác xã ứng dụng công nghệ sinh học 

trong nuôi cá cảnh, nuôi tôm và công nghệ tự động hóa khâu tạo thành phẩm 

- Ngoài ra trên còn có HTX Làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông ứng dụng 

công nghệ tự động vào sản xuất bánh tráng, sử dụng liếp nhựa thay liếp tre truyền 

thống.  

b. Tình hình liên kết sản xuất và xây dựng chuỗi của hợp tác xã 

- Về tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho hộ thành viên HTX: Có 26/89 

HTX đã thực hiện tốt việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho hộ thành viên, 

bao gồm các HTX hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt (rau an toàn, hoa kiểng), chăn 

nuôi (bò sữa, heo), thủy sản, bánh tráng.  

+ Về tổ chức sản xuất: Có 21/26 HTX đang trực tiếp tổ chức sản xuất; 05/26 

HTX còn lại không trực tiếp tổ chức sản xuất, chỉ tổ chức thu mua sản phẩm của thành 

viên HTX và các hộ vệ tinh. Tổng số diện tích đất sản xuất là 380 ha, bình quân 12 

ha/HTX, cao nhất là HTX Phú Lộc với 80 ha sản xuất rau an toàn, thấp nhất HTX 

Ngọc Điểm với 0,85 ha sản xuất hoa kiểng. 

+ Về tiêu thụ sản phẩm: Có 12/26 HTX ký kết hợp đồng kinh tế với  

thành viên; 02 HTX thực hiện tổ chức sản xuất với doanh nghiệp lớn, bao gồm: HTX 

Tân Thông Hội (có hơn 300 hộ sản xuất, tổng đàn bò sữa là 5.000 con, cung cấp sản 

phẩm cho Công ty Bò sữa Long Thành, với sản lượng 12 tấn sữa/ngày), HTX Phước 

An (có hơn 100 hộ sản xuất, tổng diện tích trồng rau an toàn là 25 ha, trong đó có 20 

ha đạt VietGAP, cung cấp sản phẩm cho Co.opmart) trở thành 02 trong tổng số hơn 

100 HTX nông nghiệp tiêu biểu của 63 tỉnh thành cả nước do Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn bình chọn. Ngoài ra, còn có 08 HTX đã tổ chức tiêu thụ sản phẩm tại 

các hệ thống siêu thị, điển hình như HTX Bánh tráng Phú Hòa Đông, HTX Thỏ Việt, 

HTX Nhuận Đức, HTX Phú Lộc, HTX Phước Bình, HTX Phước An, HTX Ngã Ba 

Giòng, HTX Nấm Việt. 

- Về tham gia vào chuỗi cung cấp sản phẩm vệ sinh an toàn thực phẩm 

VietGAP: 07/89 HTX đã tham gia Hội nghị Kết nối sản xuất và tiêu thụ hàng nông sản 

theo hướng VietGAP và ký kết 34/51 hợp đồng kinh tế
12

, bao gồm: HTX Thỏ Việt (04 

hợp đồng với 670 tấn rau/tháng), HTX Phú Lộc (09 hợp đồng với 357 tấn rau/tháng), 

HTX Phước An (12 hợp đồng với 143,8 tấn rau/tháng), HTX Nhuận Đức (01 hợp đồng 

với 60 tấn rau/tháng), HTX Nấm Việt (04 hợp đồng với 2,5 tấn nấm ăn/tháng), HTX 

Ngã Ba Giòng (03 hợp đồng với 162 tấn rau/tháng), HTX Phú Hòa Đông (01 hợp đồng 

với 4 tấn bánh tráng/tháng). Bên cạnh đó, 07 HTX này cùng với HTX Tiên Phong, 

HTX Long Hòa còn tham gia cung cấp sản phẩm cho 308 điểm bán các sản phẩm đạt 

                                              
12

 51 hợp đồng kinh tế được ký tại Hội nghị do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Công 

Thương tổ chức vào ngày 29/11/2013 tại Hội trường Thành ủy. Kết quả: có 48 hợp đồng ghi nhớ được ký kết 

giữa các đơn vị sản xuất với đơn vị tiêu thụ. Sau đó, có 22/48 hợp đồng ghi nhớ được chuyển thành hợp đồng 

kinh tế và 29 hợp đồng kinh tế ký phát sinh.  
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chuẩn an toàn (chủ yếu là sản phẩm VietGAP) với các sản phẩm: rau quả, thịt heo, 

bánh tráng, cá dứa, nấm ăn. 

4. Đánh giá  

- Đặc thù của sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là quy mô lớn, cần 

nhiều vốn, thời gian thực hiện kéo dài, thời gian thu hồi vốn lâu. Nhờ có chính sách hỗ 

trợ lãi vay của thành phố, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố chủ động tham 

gia thực hiện chính sách; đồng thời các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao do được hỗ trợ đã an tâm, chủ động đầu tư sản xuất. 

- Qua quá trình cho vay sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa 

bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất lại hiệu quả cao như: mô hình công 

nghệ cao trong trồng hoa nhiệt đới Mokara ở Củ Chi, trồng dưa lưới ở Hóc Môn, nuôi 

tôm nước lợ ở Cần Giờ, chế biến sữa bò ở Củ Chi…, phù hợp với định hướng của một 

nền nông nghiệp đô thị của thành phố.  

5. Định hƣớng, giải pháp trong thời gian tới 

5.1. Định hướng 

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp cùng các Sở ngành, quận – huyện còn 

sản xuất nông nghiệp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi: 

- Tổ chức, tham mưu thực hiện có hiệu quả các chương trình đề án cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp thành phố theo hướng nông nghiệp đô thị hiệu quả bền vững, ứng 

dụng mạnh mẽ nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, sớm trở thành một 

trong những trung tâm sản xuất giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao. 
 

- Tập trung phát triển hình thức tổ chức sản xuất hộ nông dân – hợp tác xã – 

doanh nghiệp, trong đó hợp tác xã là trung tâm để liên kết người nông dân trong sản 

xuất,liên kết doanh nghiệp làm tốt dịch vụ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm với mục tiêu 

nâng cao hiệu quả sản xuất của người nông dân.  

- Đồng thời, để đáp ứng đầu tư của người dân doanh nghiệp có nhu cầu xây 

dựng các công trình để phục vụ nuôi, trồng, sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố là rất lớn sẽ không được xây dựng. 

Do đó cần xem xét cho tổ chức, cá nhân được đầu tư xây dựng công trình trên đất 

nông nghiệp (không bao gồm đất nông nghiệp khác) đã được quy hoạch sang mục đích 

sử dụng đất khác trong thời gian chưa chuyển đổi. Kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi 

Luật Xây dựng để cho phép tổ chức, cá nhân được đầu tư xây dựng tạm công trình phụ 

trợ trên đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất nông nghiệp đồng thời góp phần sử dụng 

hiệu quả hơn tài nguyên đất. 

5.2. Giải pháp 

 - Thực hiện chính sách ưu đãi của thành phố theo Chương trình nghiên cứu 

khoa học- phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ thành phố 

giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu ban hành thêm các 
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chính sách ưu đãi hơn để thu hút nguồn nhân lực và đầu tư, nhất là chính sách đất đai 

và thuế phù hợp với điều kiện cụ thể từng thời kỳ
13

 

- Tiếp tục hoàn thiện về tổ chức, chuyển giao công nghệ sản xuất cho từng loại 

cây trồng, vật nuôi; đặc biệt mở rộng thị trường xuất khẩu theo mô hình liên kết chuỗi 

giá trị hàng hóa để phát huy lợi thế sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao cho hợp tác xã nhằm nâng cao chuỗi giá trị nông 

sảnqua từng công đoạn như: Công đoạn sản xuất, bảo quản chế biến, thương mại sản 

phẩm nhằm đáp ứng theo nhu cầu thị trường. Tổ chức tiếp nhận việc chuyển giao một 

số công nghệ cao từ nước ngoài phù hợp với điều kiện ứng dụng tại thành phố Hồ Chí 

Minh. Áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý chất lượng sản 

phẩm nông nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, tính năng vượt 

trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và đảm bảo sức khỏe cộng đồng. 

- Đào tạo nâng cao kỹ thuật, kỹ năng quản lý, kỹ năng sử dụng vận hành công 

nghệ và làm chủ công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; cập nhật thông tin 

kiến thức về tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ năng thực hành ứng dụng công nghệ cao 

trong lĩnh vực nông nghiệp cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ, cán bộ nghiên 

cứu, cán bộ kỹ thuật, nhân lực của doanh nghiệp, người quản lý, kỹ thuật viên hợp tác 

xã, tổ hợp tác. 

- Khuyến khích thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã hình thành mạng lưới sản 

xuất cung ứng sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.Liên kết các tỉnh thành 

trong cả nước hình thành chuỗi sản xuất đồng bộ từ khâu giống- quy trình sản xuất- sơ 

chế- sản phẩm an toàn- tiêu thụ. Thường xuyên cập nhật thông tin và dự báo, phân tích 

thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng cơ sở dữ liệu cho từng chủng loại sản 

phẩm và từng thị trường cụ thể để bảo hộ và nâng cao giá trị gia tăng  

 - Tăng cường công tác xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm chủ 

lực của thành phố không ngừng đổi mới sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản 

xuất, chế biến, tiêu thụ an toàn, dựa trên nền tảng nông nghiệp công nghệ cao, nông 

nghiệp sản xuất sạch, nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. 

 

 

 

  

                                              
13
Được Nhà nước ưu đãi, hỗ trợ cao nhất theo khoản 1 Điều 12 của Luật Công nghệ cao; Mục 1, 2, 4 Phần III 

Điều 1 Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác của pháp 

luật; được hỗ trợ mức cao nhất kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các dự án sản xuất thử nghiệm các công nghệ 

cao mới tạo ra trong nước hoặc các công nghệ cao nhập từ nước ngoài trong 2 năm đầu áp dụng, không thu hồi 

kinh phí hỗ trợ; chủ đầu tư dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong nông 

nghiệp được ưu đãi cao nhất về thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất 

đai;được hỗ trợ chi phí thiết kế đồng ruộng, cơ sở hạ tầng, tạo vùng sản xuất tập trung chuyên canh sản xuất 

hàng hóa, thuận tiện cho áp dụng cơ giới hóa để sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chi phí đo đạc, 

lập hồ sơ, chuyển đổi đất đai giữa các tổ chức, hộ nông dân, doanh nghiệp tham gia đầu tư trong vùng sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 
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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

 

KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO VÀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC  

XÃ HỘI ĐỂ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

 

Đồng Nai có tổng diện tích tự nhiên hơn 5.900 km
2
; dân số trên 03 triệu người, 

trong đó hơn 60% dân cư sống vùng nông thôn; 11 đơn vị hành chính cấp huyện, 171 

đơn vị hành chính cấp xã (có 133 xã xây dựng nông thôn mới). Tuy là tỉnh công nghiệp, 

cơ cấu ngành nông nghiệp chỉ chiếm tỉ trọng chưa tới 6%, nhưng Đồng Nai luôn đặt nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn ở vị trí chiến lược trong phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh. 

Đồng Nai xây dựng nông thôn mới với tinh thần “Chủ động, quyết tâm, quyết liệt” 

kể cả trước và trong thực hiện. Trước khi có Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, tỉnh đã chủ động xây dựng nông thôn 4 có (có đời sống kinh tế được 

cải thiện; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; có đời sống văn hóa tốt - an ninh, 

an toàn đảm bảo; có môi trường sinh thái phát triển bền vững), đã tạo được những tiền 

đề, điều kiện thuận lợi ban đầu cho thực hiện Chương trình. Sau khi Trung ương ban 

hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh kịp thời cụ thể hóa 

bằng Kế hoạch, Chương trình và Bộ tiêu chí nông thôn mới các giai đoạn 2011-2015 

và 2016-2020 của tỉnh để tổ chức thực hiện; sau đạt chuẩn, ngay năm 2013, sau khi có 

15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh đã chủ động chủ trương ban hành Bộ tiêu chí 

nông thôn mới nâng cao, để nông thôn mới được tiếp tục phát triển, tránh tình trạng 

bằng lòng, thỏa mãn sau đạt chuẩn. Vì nếu không kịp thời chỉ đạo đối với công tác 

này, thì nông thôn mới sẽ có nguy cơ chững lại và tụt hậu. 

Sau 08 năm thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh, đã đạt được những thành 

quả tích cực, rất đáng khích lệ, diện mạo nông thôn có sự chuyển biến rõ nét, đời sống 

vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên một bước: thu nhập bình quân đầu 

người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 51,59 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2,8 lần; 

tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,11%, giảm 6,51% so với năm 2011, năm đầu thực hiện Chươn 

trình. Đến nay, Đồng Nai đã hoàn thành 133/133 xã (100%) đạt chuẩn nông thôn mới, 

trong đó có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí của tỉnh. 11/11 

(100%) đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn, hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, về trước 2 năm so với mục tiêu ban đầu tỉnh xác 

định. Đồng thời, hiện tỉnh đang thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, thí điểm xây 

dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất 

hàng hóa nông nghiệp bền vững. Và trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã ban 

hành 02 Bộ tiêu chí: xã nông thôn mới kiểu mẫu và khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu. Dự kiến, trong năm nay, tỉnh phấn đấu hoàn thành 01 xã nông thôn mới kiểu 

mẫu. 

Về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Nguồn lực được tỉnh xác định 

có vị trí đặc biệt quan trọng, nhất là nguồn lực con người, trong thực hiện các nhiệm 

vụ đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và Chương trình xây 

dựng nông thôn mới nói riêng. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tỉnh đã ban hành Nghị quyết 

chuyên đề về huy động nguồn lực cho đầu tư xây dựng nông thôn mới (Nghị quyết số 

05-NQ/TU ngày 05/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X)). Nghị quyết 

xác định rõ về quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, giải pháp huy động, bố trí sử dụng đối 
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với 02 nguồn lực chủ yếu (nguồn tài lực, nguồn nhân lực) và tổ chức triển khai thực 

hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt. Qua hơn 8 năm thực hiện Chương trình, công 

tác huy động nguồn lực đã đạt được thành quả tích cực, là một trong những yếu tố 

quan trọng, quyết định sự thành công của Chương trình. Tổng nguồn vốn huy động 

thực hiện Chương trình giai đoạn 2011-2018 là hơn 306,757 ngàn tỷ đồng. Trong đó: 

nguồn vốn ngân sách 34,329 ngàn tỷ đồng, chiếm 11,33%; nguồn vốn tín dụng hơn 

182,498 ngàn tỷ đồng, chiếm 59,49%; vốn doanh nghiệp là hơn 46,621 ngàn tỷ đồng, 

chiếm 15,20%; vốn nhân dân đóng góp là hơn 42,887 ngàn tỷ đồng, chiếm 13,98%. 

Nguồn nhân lực: tỷ lệ lao động qua đào tạo được nâng cao rõ rệt, đến nay đạt 64,66%, 

tăng 17,66% so với năm 2011. Cán bộ, công chức các cấp đều được đạt chuẩn 100%. 

Trong đó có nhiều cán bộ, công chức được đào tạo có trình độ sau đại học. 

Từ những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức huy động nguồn lực thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới 8 năm qua, tỉnh Đồng Nai rút ra một số bài học, 

trong đó 03 bài học có tính cốt lõi: 

Trước hết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải chủ động, nhất là việc cụ thể hóa kịp 

thời các cơ chế, chính sách của Trung ương, phù hợp và sát thực tế của địa phương. 

Vừa qua, ngoài việc thực hiện cụ thể các chính sách huy động của Trung ương, tỉnh 

cũng kịp thời điều chỉnh các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh, theo hướng 

khuyến khích các địa phương, cơ sở, khai thác và huy động tốt các nguồn thu (điều 

chỉnh tỷ lệ điều tiết tiền thu sử dụng đất giữa tỉnh và huyện). Chú trọng công tác kiểm 

tra giám sát, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. 

Hai là, phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động, để mọi tầng lớp nhân dân 

thấy rõ vai trò, ý nghĩa của Chương trình, là cuộc cách mạng sâu sắc và toàn diện đối 

với vùng nông thôn; hiểu và nắm chắc các cơ chế chính sách huy động và sử dụng các 

nguồn lực; phát huy vai trò chủ thể của người dân, người dân thấy rõ được trách nhiệm 

và tự giác, tích cực đóng góp tiền, vật chất, ngày công để chung tay cùng Nhà nước 

xây dựng nông thôn mới. Nội dung tuyên truyền  ngắn gọn, dễ hiểu, phương thức phải 

phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, từng khu vực. Như, đối với khu vực 

đông đồng bào công giáo, cần tranh thủ tốt vai trò của các vị linh mục để tuyên truyền 

giáo dân. Với phương thức này, vừa qua Đồng Nai thực hiện đạt hiệu quả rất cao 

(Huyện Thống Nhất là huyện có tỷ lệ đông đồng bào công giáo (chiếm 72%), đã được 

Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015). Tương tự một 

số khu vực khác, các công trình đồng bào công giáo tham gia xây dựng nông thôn mới, 

cũng với chất lượng tốt (Trường mẫu giáo Hoa Hồng – xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom 

được đoàn Trung ương đáng giá rất cao trong quá trình thẩm định đối với huyện Trảng 

Bom). 

Ba là, bố trí sử dụng hiệu quả đối với các nguồn lực, để vừa đáp ứng hiệu quả 

trước mắt, vừa kích thích trở lại, huy động đối với các nguồn lực tiếp theo. Thực tế 

trong thực hiện Chương trình, tỉnh Đồng Nai xác định rõ đối với từng nguồn lực: (1) 

Về tài lực: tỉnh xác định rõ yêu cầu mục đích sử dụng cho từng nguồn vốn, phù hợp 

với thực tế địa phương và yêu cầu đặt ra của Chương trình: Nguồn ngân sách là nguồn 

vốn dẫn dắt, kích thích huy động đối với nguồn vốn các thành phần kinh tế khác; 

nguồn vốn tín dụng là nguồn vốn lớn để tập trung phát triển sản xuất; nguồn vốn 

doanh nghiệp là nguồn vốn quan trọng cho đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; 

nguồn huy động đóng góp của người dân thực hiện với vai trò, người dân vừa là chủ 

thể, vừa là người thụ hưởng Chương trình; việc đầu tư được tỉnh cân đối, bố trí chặt 

chẽ, phù hợp với khả năng huy động. Những năm qua, trong xây dựng nông thôn mới, 



113 

 

tỉnh không có tình trạng huy động quá sức dân, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ 

bản. (2) Về nguồn nhân lực: tỉnh xác định là nguyên nhân cuối cùng của sự thành công 

Chương trình. Ngoài thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, khuyến khích, thu hút, phát 

huy nguồn nhân lực nói chung, tỉnh đặc biệt chú ý đến lực lượng cán bộ khoa học kỹ 

thuật, đến công tác cán bộ, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu, đánh giá đúng 

mức đối với cán bộ làm tốt, cũng như kiên quyết, kịp thời, xử lý, bố trí, sắp xếp đối 

với những cán bộ không đủ khả năng đảm nhận nhiệm vụ. Huyện Xuân Lộc là huyện 

đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, trong 04 năm từ năm 2011-2014, huyện đã 

sắp xếp, thay thế 08 bí thư, chủ tịch xã, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới của huyện. 

Trên đây là tham luận của UBND tỉnh Đồng Nai về Kinh nghiệm chỉ đạo và 

phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. 
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UBND TỈNH BẾN TRE 

 

THÖC ĐẨY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, NÂNG CAO THU NHẬP TỪ  

CHƢƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM 

 

 

Trước tiên, thay mặt UBND tỉnh Bến Tre, xin kính chúc đồng chí Phó Thủ 

tướng Chính phủ, quý lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và toàn thể quý đại biểu tham 

dự Hội nghị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Đồng thời, xin trân trọng cảm 

ơn Ban Tổ chức đã quan tâm, tạo điều kiện để Bến Tre được chia sẻ một số nội dung 

chủ yếu về vấn đề "Thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập từ Chươn  

trình M i xã một sản phẩm-OCOP trên địa bàn tỉnh". 

Thông qua tham luận này, tỉnh Bến Tre thông tin sơ lược quá trình triển khai 

thực hiện Chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua, 

cũng như những tác động của Chương trình đối với phát triển sản xuất và xúc tiến 

thương mại các sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đồng thời, Bến Tre cũng xin 

được chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn để quý đại biểu cùng nghiên cứu, tham 

khảo và đóng góp ý kiến; giúp Bến Tre và các tỉnh khu vực ĐBSCL có định hướng 

phát triển hài hòa, hợp lý và xây dựng được các sản phẩm OCOP tốt hơn, chất lượng 

hơn trong thời gian tới. 

Bến Tre có diện tích đất nông nghiệp chiếm khoảng 75% tổng diện tích đất tự 

nhiên, sản xuất nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong tạo ra giá trị kinh tế và việc làm 

cho người lao động. Vì vậy, phát triển kinh tế nông thôn trên cơ sở khai thác hiệu quả 

giá trị tài nguyên bản địa và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân luôn 

được các cấp, các ngành quan tâm và chú trọng trong quá trình lãnh đạo, điều hành và 

quản lý chung nền kinh tế tỉnh nhà. Quán triệt sâu sắc nội dung và ý nghĩa của Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới nói chung và Chương trình Mỗi xã một sản 

phẩm nói riêng, thời gian qua, tỉnh Bến Tre đã tích cực triển khai thực hiện các hoạt 

động để Chương trình thực sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực cho 

người dân. 

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có có 43 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới, 12 xã đạt 15-18 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí; trung bình đạt tiêu chí 

trên xã là 13,37 tiêu chí. Mặc dù, kết quả xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

còn nhiều khiêm tốn, nhưng diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất 

và tinh thần của người dân được cải thiện, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn 

ngày càng được thu hẹp; nếp sống văn minh, tình làng nghĩa xóm được gắn kết và phát 

huy sức mạnh cộng đồng; đặc biệt là quá trình quán triệt chủ trương, thay đổi nhận 

thức đến chuyển biến thành hành động cụ thể của nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, do 

tập quán sản xuất liền canh, liên cư và tính đa dạng của sản phẩm nông nghiệp tỉnh 

nhà nên hoạt động sản xuất của tỉnh còn mang tính nhỏ lẻ, chưa phát triển sản xuất 

theo quy mô lớn và liên kết chặt chẽ giữa sản xuất với tiêu thụ.  

Qua tiếp cận và quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chương trình 

Mỗi xã một sản phẩm đã giúp tỉnh Bến Tre định hướng chiến lược phát triển sản xuất 

nông nghiệp theo tư duy mới, với sự thay đổi dần tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, 

hình thành các liên kết sản xuất, mở rộng quy mô và xây dựng các hệ thống sản phẩm 
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chủ lực của địa phương; kinh tế hộ nông thôn chuyển dịch theo hướng phát triển sản 

xuất nông nghiệp hàng hóa. Sản phẩm nông nghiệp tỉnh nhà được định hướng sản 

xuất, phát triển và hoàn thiện theo tiêu chuẩn của Chương trình. Từ đó, bước đầu đã 

hình thành các sản phẩm có chất lượng, thương hiệu và mang nét đặc trưng riêng.  

Tỉnh đã xây dựng và hoàn thành Đề án thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản 

phẩm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030 và tổ chức các hoạt 

động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm thế mạnh phát triển theo định hướng 

OCOP của tỉnh tiếp cận các thị trường tiêu thụ tiềm năng; đặc biệt Bến Tre tích cực 

tham gia trưng bày các sản phẩm tại các Hội chợ OCOP trong và ngoài tỉnh. Thông 

qua Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình 

Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre, các chủ thể sản xuất sẽ được cung cấp thông tin về 

các tiêu chuẩn cần đạt, từ đó so sánh với hiện trạng sản phẩm để có kế hoạch tổ chức 

sản xuất kinh doanh hợp lý, khoa học và hiệu quả; xác định điểm mạnh, điểm yếu, khắc 

phục những khó khăn, tháo gỡ những nút thắt làm trì trệ và kéo giảm sự phát triển của 

sản phẩm.  

Các sản phẩm dần được hoàn thiện theo hướng phát huy các giá trị truyền 

thống, nâng cao chất lượng mẫu mã, bao bì, đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất 

nguồn gốc gắn với cải tiến dây chuyền sản xuất thân thiện với môi trường,… Từ đó, 

góp phần đưa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh vào các thị trường tiềm năng, đủ sức 

cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại. Đến nay, tỉnh Bến Tre đã tổ chức đánh giá và 

xếp hạng sản phẩm OCOP lần 1 với 31 sản phẩm đạt 4 sao và 14 sản phẩm đạt 03 sao. 

Các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu trong các kỳ Hội chợ trong và ngoài tỉnh cũng 

như các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá ứng dụng công nghệ thông tin như 

Lazada,... 

Đặc biệt được sự hỗ trợ tích cực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và các đối tác, tỉnh Bến Tre đã tổ chức 

một số Hội chợ chuyên đề về sản phẩm OCOP để giới thiệu, quảng bá sản phẩm như: 

Hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre tại Siêu thị Big C An Lạc - TP Hồ Chí 

Minh; Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

lần thứ nhất năm 2019 với sự tham gia của 23 tỉnh/thành phố thuộc khu vực Đồng bằng 

sông Cửu Long, khu vực Đông Nam bộ, miền Trung và miền Bắc. Trong khuôn khổ 

Hội chợ, đã có 25 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa các nhà phân phối là các 

siêu thị lớn ngoài tỉnh với một số doanh nghiệp tại Bến Tre. 

Hiện nay, nhiều sản phẩm đặc trưng, có chất lượng tốt từ chương trình OCOP 

không chỉ được tiêu thụ ở địa phương mà còn được phân phối ở các chuỗi siêu thị trong 

nước, có mặt trên một số chuyến bay quốc tế, giúp giá trị sản xuất nông nghiệp, kinh tế 

nông thôn gia tăng đáng kể, đóng góp quan trọng vào việc nâng kim ngạch xuất khẩu 

nông sản tỉnh nhà trong năm 2019. Song song đó, Bến Tre tập trung thực hiện phong 

trào Đồng khởi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; hỗ 

trợ người dân hình thành tư duy, ý tưởng và phát triển các sản phẩm theo hướng chất 

lượng, đạt tiêu chuẩn sao của Bộ tiêu chí để hướng đến việc phát triển bền vững trong 

tương lai, góp phần tạo việc làm mới, ổn định thu nhập và ngày càng nâng cao chất 

lượng sống của người dân nông thôn. Bên cạnh phát triển sản xuất và xúc tiến thương 

mại các sản phẩm, thông qua chương trình OCOP, Bến Tre đã nhìn nhận và định hướng 

chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh dựa trên nền tảng nông nghiệp thông minh, hiện 

đại, xanh - sạch - an toàn kết hợp với du lịch. Tỉnh đang khẩn trương xây dựng các mô 

hình liên kết phát triển du lịch nông thôn, xây dựng Làng văn hóa du lịch huyện Chợ 
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Lách cấp quốc gia để khai thác, phát huy hiệu quả thế mạnh đặc thù của tỉnh nhà; tạo 

dấu ấn đậm nét về sự khác biệt và điểm nhấn nổi bật để phát triển toàn diện kinh tế - xã 

hội của địa phương. 

Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm là hoạt động phát triển nông thôn 

theo hướng phát triển nội sinh. Do đó, việc triển khai và lan tỏa Chương trình trong 

bước đầu triển khai thực hiện vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là 

xây dựng, bảo vệ, giữ gìn thương hiệu và ngăn chặn hàng giả, hàng nhái đối với các 

sản phẩm này còn rất khó khăn. Tại Hội nghị này, Bến Tre xin chia sẻ một số kinh 

nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình được đúc kết từ thực tiễn trên 

địa bàn tỉnh, với những nội dung cốt lõi như sau: 

Thứ nhất, xác định OCOP là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện Chươn  trình MTQG  ây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp 

 Hệ thống chính trị địa phương quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung 

ương trong thực hiện chủ trương phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn; tập trung cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, chuyên canh, 

quy mô lớn và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra nền sản 

xuất nông nghiệp hàng hóa có chất lượng tốt và sức cạnh tranh cao. Thành công của 

Chương trình phụ thuộc rất lớn vào quá trình chuyển biến từ nhận thức thành hành 

động cụ thể, cũng như trách nhiệm trong điều hành, chỉ đạo của các cấp, các ngành, 

nhất là người đứng đầu cấp ủy và chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Vì vậy, công tác chỉ 

đạo, điều hành triển khai thực hiện Chương trình OCOP phải có trọng tâm, trọng điểm, 

trong đó lãnh đạo địa phương và người dân phải nhìn nhận rõ nét về thế mạnh, đặc 

trưng của sản phẩm chủ lực để định hướng chiến lược phát triển đúng đắn, phù hợp và 

khả thi. 

Thứ hai, Tập trung thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Chươn  

trình OCOP  

Các ngành, các cấp tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về 

Chương trình OCOP, giúp người dân hiểu rõ về lợi ích, sự cần thiết khi tham gia 

Chương trình, tạo động lực để người dân thực hiện theo định hướng chung của tỉnh. 

Qua đó, thay đổi dần tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, hợp tác và phát huy lợi thế 

đặc trưng của địa phương. Việc tuyên truyền cần phải thực hiện thường xuyên, liên 

tục, với nhiều hình thức phong phú gắn với câu chuyện các cá nhân, tổ chức điển hình, 

tiêu biểu, với cách thức truyền tải dễ hiểu, dễ tiếp cận. Đồng thời, cần đa dạng hóa 

hình thức tuyên truyền thông qua lồng ghép các nội dung của Chương trình vào các 

hội nghị chuyên đề, hội thảo, diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các lĩnh vực 

có liên quan. Tại Bến Tre, chúng tôi đã xây dựng chuyên mục OCOP trên trang Thông 

tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Bến Tre để tất cả người dân và doanh nghiệp tìm hiểu 

về Chương trình OCOP và các hoạt động phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.  

Thứ ba, quan tâm củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức OCOP 

Thường xuyên tổ chức các buổi làm việc chuyên đề hoặc lồng ghép về Chương 

trình OCOP để theo dõi công tác triển khai, thực hiện Chương trình, nắm bắt kịp thời 

những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết, đẩy nhanh tiến độ triển 

khai thực hiện. Bến Tre đã bố trí cán bộ chuyên trách cấp tỉnh để theo dõi, hướng dẫn 

và hỗ trợ công tác triển khai thực hiện tại địa phương; đồng thời, củng cố, hoàn thiện 
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hệ thống tổ chức OCOP các cấp với quy chế hoạt động cụ thể, các nhân sự tại mỗi vị 

trí công tác sẽ xây dựng bản mô tả công việc và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công 

việc. Song song đó, Bến Tre thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP 

và tổ chức đánh giá sản phẩm OCOP từng cấp, đảm bảo xác định được điểm mạnh, 

điểm yếu của sản phẩm tham gia Chương trình để có định hướng phát triển phù hợp, 

đồng bộ và có hiệu quả. 

Thứ tư, đẩy mạnh công tác xúc tiến thươn  mại các sản phẩm OCOP; Tăn  

cường phát triển các sản phẩm và nghiên cứu, nâng cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu 

thị trường 

Tạo điều kiện cho các chủ thể sản xuất tham gia Chương trình OCOP được trưng 

bày, giới thiệu các sản phẩm tại các Hội chợ trong và ngoài nước, nhằm tìm kiếm đầu ra 

và thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP của tỉnh kết hợp với triển khai xây dựng 

điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, Bến Tre đang 

nghiên cứu, đưa các sản phẩm OCOP lên sàn giao dịch thương mại điện tử của Bưu điện 

Việt Nam, nhằm thông tin, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc sản của tỉnh đến người 

tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc; đẩy mạnh hoạt động giao thương thông qua kết nối, 

trao đổi thông tin và mua bán trực tiếp tại sàn giao dịch thương mại điện tử. 

Để hoàn thiện hơn các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, Bến Tre gắn kết với 

các chuyên gia, các đơn vị tư vấn để tập huấn, đào tạo cho chủ doanh nghiệp, quản lý 

hợp tác xã, cán bộ phụ trách kinh doanh của các chủ thể sản xuất tham gia Chương trình 

OCOP trong phát triển sản phẩm; hướng dẫn quy trình thực hiện hoàn thiện bao bì, nhãn 

mác sản phẩm thông qua ghi nhãn hàng hóa, dán logo/tem nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu 

chứng nhận, chỉ dẫn địa lý đúng quy định và khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm để người tiêu dùng dễ dàng nhận biết thông tin sản phẩm, 

từ đó xây dựng uy tín và tạo niềm tin, sự an tâm của nguời tiêu dùng. Hiện nay, Bến Tre 

đã xây dựng chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm ”Bưởi Da xanh” và ”Dừa xiêm xanh” - đây 

là hai sản phẩm thế mạnh của tỉnh đã được xuất khẩu qua thị trường một số nước.  

Thứ năm, lồng ghép và triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách ưu đãi, huy 

động nguồn lực.  

Gắn kết chương trình OCOP với các chương trình khác như: Đề án cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp, Đề án phát triển 15.000 HTX, Chương trình Đồng khởi, khởi 

nghiệp,... để hỗ trợ các chủ thể sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực quản lý tổ chức 

sản xuất, hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm dịch vụ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Đồng 

thời, sử dụng lồng ghép các nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, nguồn vốn khuyến công, ngân sách địa phương, 

vốn tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí nguồn lực cho công tác tổ chức 

triển khai thực hiện Chương trình OCOP.  

Để đạt mục tiêu đề ra, chúng tôi nhận định việc triển khai thực hiện Chương trình 

OCOP không thể nóng vội, phải bền bỉ và thực hiện thường xuyên, liên tục để huy động 

sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân, trong đó xác định vai trò của đội ngũ 

cán bộ, chuyên gia hướng dẫn là trọng tâm, vai trò của các tổ chức kinh tế, chủ thể sản 

xuất là nồng cốt. Khi kết hợp hài hòa, thống nhất và thông suốt giữa các bên với quyết 

tâm và nỗ lực cao nhất, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm sẽ phát triển theo đúng định 

hướng, mang lại giá trị thiết thực và nâng cao hơn nữa đời sống của người dân, hướng 

đến phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. 
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Sản xuất và phát triển sản phẩm theo định hướng của Chương trình OCOP là 

một trong những giải pháp phù hợp, khả thi mà Bến Tre đã vận dụng sáng tạo, hiệu 

quả để từng bước cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đẩy nhanh tiến trình thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát 

triển doanh nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, xét về tổng thể chung, sản phẩm OCOP của 

tỉnh chưa có sự bứt phá và lan tỏa rộng khắp, quy mô sản xuất và sản lượng cung ứng 

chưa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng,... 

Vì vậy, với mong muốn cung cấp cho thị trường những sản phẩm có chất lượng 

cao, tỉnh Bến Tre rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phản ánh nhiều chiều, 

từ nhiều góc độ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về các sản phẩm OCOP của tỉnh để 

chúng tôi cải tiến và hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Đồng thời, tạo điều kiện để 

Bến Tre, cũng như các tỉnh đang triển khai thực hiện Chương trình đẩy mạnh hoạt 

động xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường và đa dạng hóa 

chủng loại sản phẩm. Tỉnh Bến Tre rất mong đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng 

lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ để tỉnh Bến Tre 

và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long triển khai thực hiện có hiệu quả hơn 

Chương trình OCOP trong thời gian tới.  
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UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ ĐỂ THÖC ĐẦY 

LIÊN KẾT SẢN XUẤT GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM 

 

 

Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, để 

đảm bảo thực hiện thành công tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất, cần phải tập trung xây 

dựng và phát triển kinh tế tập thể (mà trọng tâm là việc hình thành các HTX) đồng thời 

tăng cường liên kết sản xuất nông nghiệp, với mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp 

bền vững, nâng cao giá trị gia tăng của nông sản, chuyển dịch một phần lao động nông 

nghiệp sang ngành nghề khác, nâng cao thu nhập người dân nông. Đó cũng là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Đồng Tháp đã xác định trong quá trình thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Đề án Tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp. 

Những năm gần đây, kinh tế tập thể nói chung và HTX NN của tỉnh nói riêng 

đã có nhiều cố gắng trong việc điều hành sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường 

tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên và nông dân, ngày càng khẳng định được vị thế 

trên thị trường. Về lúa gạo: Đến vụ hè thu năm 2019, tổng diện tích liên kết là 12.350 

ha, tổng sản lượng 47.224 tấn. Trong đó, có hơn 40 công ty doanh nghiệp, 26 Hợp tác 

xã, 34 THT cùng hộ nông dân tham gia liên kết (Công ty TNHH MTV Hiếu Nhân, 

Công ty TNHH MTV SaTra, Công ty Lương thực Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời,...). 

Về thủy sản: Diện tích liên kết là 470ha, tổng sản lượng 165 ngàn tấn với 20 Doanh 

nghiệp, HTX và nông dân tham gia. Tương tự lĩnh vực trái cây (xoài, nhãn, cây có 

múi,…) cũng thực hiện hiệu quả việc liên kết với các Doanh nghiệp (VinEco, Công ty 

TNHH XNK Chánh Thu, Công ty Cổ phần Đầu tư VIS, Công ty TNHH MTV 

VietFarm Goods,...), đặc biệt chanh, quýt, cam, mận, ổi,…của các HTX đã liên kết bền 

vững với Tập đoàn VinEco để cung cấp vào hệ thống siêu thị VinMax,…Qua đó đã 

xây dựng được một số thương hiệu như: Gạo “Ruộng nhà mình”, “Ngọc đỏ Hương 

dứa”; “Xoài Cao Lãnh”; “Quýt Hồng Lai Vung”,”Sen Tháp Mười”… 

 Từ việc tham gia vào các HTX, THT, Hội quán…., đã giúp các hộ thành viên 

giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng nông sản, từ đó giúp tiêu thụ sản phẩm 

với giá ổn định. Qua đó giúp thành viên thay đổi phương thức sản xuất, từng bước 

thực hiện sản xuất gắn với truy suất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu thị trường, giảm giá 

thành, tăng tính cạnh tranh, nâng cao thu nhập cho hộ thành viên, đồng thời kích thích 

tính sáng tạo, tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các hộ thành viên.  

 Ngoài ra, thông qua HTX là cầu nối giữa các thành viên để tiếp cận với các chủ 

trương, đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp của Đảng và Nhà nước; đồng thời 

là nơi tổ chức, giúp đỡ, tư vấn, hướng dẫn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm, giúpthành viên yên tâm sản xuất, từng bước cải thiện đời sống. 

Tuy nhiên, Bên cạnh những kết quả mang lại, việc thực hiện mô hình HTX thúc 

đẩy liên kết tiêu thụ còn gặp một số khó khăn,tồn tại cụ thể như sau: 

+ Một số HTX chưa liên kết được với các doanh nghiệp lâu dài do tính liên kết 

trong nông dân chưa cao, việc ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng giữa HTX và 

doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, khi có tranh chấp thì các bên ngại giải quyết bằng 



122 

 

pháp lý,… nên đa số sản phẩm của thành viên phải tiêu thụ qua thương lái, giá cả bấp 

bênh, không ổn định và lợi nhuận không cao. 

+ Công tác vận động nông dân tham gia liên kết tiêu thụ một số HTX, THT… 

còn hạn chế. Một bộ phận nông dân còn tập quán thích bán lúa tươi qua thương lái (trả 

tiền tại ruộng, không hợp đồng, không chuyển khoản) nên chưa quen với hình thức 

liên kết cùng công ty. HTX đa phần thiếu cơ sở vật chất, phương tiện nên chưa đáp 

ứng được yêu cầu vận chuyển lúa đến nhà máy theo yêu cầu của các doanh nghiệp quy 

mô lớn.  

+ Chính sách của một số công ty, doanh nghiệp chưa phù hợp nhu cầu của nông 

dân khi tham gia liên kết, như giá bán vật tư của công ty còn cao hơn so với giá thị 

trường, vật tư do các công ty cung ứng đôi lúc không phù hợp với yêu cầu sử dụng của 

nông dân..., một số công ty, doanh nghiệp không đầu tư vật tư đầu vào (giống, phân, 

thuốc BVTV) hoặc hỗ trợ vốn trong sản xuất mà chỉ thu mua lúa của nông dân vào 

thời điểm thu hoạch.  

Trước thực trạng trên, để phát triển hợp tác xã nhằm thúc đẩy quá trình Sản xuất và 

tiêu thụ vận hành tốt theo cơ chế thị trường đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới và 

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp,tỉnh Đồng Tháp đã đút kết một số bài học kinh nghiệm 

vàthời gian tới sẽ triển khai thực hiệncác nội dung sau: 

Thứ nhất: Nâng cao nhận thức và trình độ của người nông dân 

- Tuyên truyền cho nông dân hiểu và biết được tầm quan trọng và lợi ích khi 

tham gia HTX, cũng như việc hợp tác, liên kết trong sản xuất nông nghiệp ngày nay.  

- Thay đổi tư duy, cách nghĩ từ ”sản xuất nông nghiệp” sang ”kinh tế nông 

nghiệp”. Tổ chức các lớp tập huấn để trang bị cho nông dân những kiến thức cơ bản về 

kỹ thuật sản xuất, các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, chất lượngtheo các 

tiêu chuẩn như SRP, VietGap, LocalGap, LobalGap, sản xuất gắn truy suất nguồn 

gốc...Những kiến thức trong kinh doanh như kiến thức về tiếp cận thị trường, 

maketing, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu,... 

- Phát huy hiệu quả của mô hình ”Hội quán nông dân”, xây dựng tinh thần tự 

lực, tự chủ, tự quản của người dân, cùng hợp tác với nhau trong cuộc sống hằng ngày 

tiến tới hợp tác với nhau trong sản xuất, kinh doanh, thông tin thị trường, hình thành 

chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ. 

Thứ hai: Nâng cao chất lượng của đội ngũ quản lý HTX 

Tổ chức các khóa đào tạo các cán bộ trẻ về làm việc ở các HTX; triển khai kế 

hoạch đào tạo cán bộ nguồn tại địa phương chuẩn bị làm HĐQT, Ban Giám đốc HTX; 

thành lập Tổ chuyên gia để chuyên tư vấn hỗ trợ các HTX trên địa bàn; xây dựng lộ 

trình phát triển HTX kiểu mẫu để nhân rộng,....  

Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản trị của HTX, tập trung 

vào các nội dung như định hướng phát triển HT; kiến thức, kỹ năng về lập phương án, 

kế hoạch sản xuất kinh doanh; kỹ năng về quản trị doanh nghiệp, quản trị HTX; thông 

tin về thị trường, kinh nghiệm về xây dựng các phương án, hợp đồng liên kết theo 

chuỗi giá trị. 

Thứ ba: Đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa HTX 

với các Doanh nghiệp 
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Từng bước xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị ngành hàng trên các lĩnh vực: lúa 

gạo, cây ăn trái, thủy sản,... Trong đó, chú ý phối hợp với Doanh nghiệp xây dựng chỉ 

dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm nông sản, góp phần hướng đến việc sản 

xuất an toàn và quảng bá sản phẩm. 

Thứtư: Thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ HTX 

- Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị (thực hiện 

theo sổ tay nông thôn mới). Các chính sách đặc thù của tỉnh như Nghị quyết số 

138/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai được thí điểm áp dụng trong 

lĩnh vực trồng lúa, trồng cây ăn trái, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; nghị 

quyết 199/2018/NQ-HĐND về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng tháp; Nghị quyết 176/2018/NQ-

HĐND quy định chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc 

có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng tháp giai đoạn 2018 – 

2020,… 

- Triển khai các chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp có tham gia chuỗi liên kết đối 

với từng ngành hàng liên quan lĩnh vực nông nghiệp.Khuyến khích phát triển các 

doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia vào mô hình sản xuất - tiêu thụ nông sản thông 

qua hợp đồng.  

Thứ năm: Chính quyền là đầu mối thúc đẩy, hỗ trợ liên kết giữa nông dân 

(HTX) và doanh nghiệp 

Để thúc đẩy, hỗ trợchuỗi  liên kết  tiêu thụ giữa HTX và doanh nghiệp một cách 

bền vững, hiệu quả hơn, sự hỗ trợ của các cấp chính quyền là cực kỳ quan trọng. Vì 

thế, Tỉnh chỉ đạo các Sở ngành chuyên môn thường xuyên Tổ chức các buổi Tọa đàm 

kết nối cung - cầu giữa HTX với doanh nghiệp, đồng thời tham gia có chọn lọc các 

hoạt động xúc tiến thương mại ngoài tỉnh để giới thiệu các mặt hàng lúa gạo, thủy sản, 

trái cây kết nối giữa vùng sản xuất với các hệ thống phân phối. 

Thu thập thông tin cụ thể từ các HTX (về loại giống, thời gian xuống giống 

diện tích, sản lượng, quy trình sản xuất, phương thức vận chuyển...) và các Doanh 

nghiệp tiêu thụ lúa gạo (nhu cầu, phương thức liên kết,...). Trên cơ sở đó, Sở Nông 

nghiệp & PTNT phối hợp với các Sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương làm 

trung gian, cầu nối để kết nối cung - cầu giữa hợp tác xã và doanh nghiệp. 

Thứ sáu:Thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới, đáp ứng yêu cầu của nền sản 

xuất hiện đại: 

Tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành nông nghiệp xây dựng chương trình, kế hoạch tổ 

chức tập huấn nhằm thực hiện chủ trương tri thức hoá nông dân, thay đổi tư duy sản 

xuất nông nghiệp sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp. Đây được xem là giải pháp căn 

cơ để đưa nông nghiệp tỉnh nhà phát triển bền vững, nông sản đủ sức cạnh tranh trên thị 

trường. 

Tóm lại với những việc làm cụ thể ban đầu, Tỉnh Đồng Tháp xin chia sẽ cùng Hội 

nghị với tinh thần học hỏi trao đổi. Tin tưởng rằng, tại Hội nghị hôm nay sẽ có nhiều kinh 

nghiệm được trình bày chia sẽ hữu ích giúp cho HTX ngày càng phát triển, thúc đẩy chuỗi 

liên kết sản xuất và tiêu thụ ngày càng được hoàn thiện và phát triển bền vững tại các tỉnh 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long góp phần thực hiện thành công Chương trình xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020. 
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UBND TỈNH HẬU GIANG 

 

KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2010-2020 

 

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang 

mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực, điều kiện tự nhiên, thời tiết, cơ chế 

quản lý,... Nhưng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia các cấp đã triển 

khai quyết liệt, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự nỗ lực của 

các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể quần chúng và nhân 

dân trong tỉnh. Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới đã đạt được một số 

kết quả nhất định. 

Qua gần 10 năm thực hiện đến nay tỉnh Hậu Giang đã có 29/53 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, đạt 54,72% (Nếu tính luôn xã Vĩnh Viễn là 30/54 xã, vì Vĩnh Viễn đã 

lên thị trấn tháng 5 năm 2019); so với xuất phát điểm năm 2011 là tăng 29 xã, so với 

kết thúc giai đoạn 1 (năm 2015) là tăng 16 xã, 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới (thị xã Ngã Bảy), số tiêu chí bình quân là 15,6 tiêu chí/xã, tăng 1,56 tiêu chí 

so với giai đoạn 2011-2015 là 14,04 tiêu chí/xã và các xã còn lại hiện đạt từ 8 tiêu chí 

trở lên, hiện có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tăng 100% so với giai đoạn 

2011-2015. Riêng đối với chỉ tiêu Trung ương giao thì đối với số xã được công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới (30 xã): Đến nay có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 

96,67% so với kế hoạch. Khả năng cuối năm 2020, tỉnh có 31 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới, đạt vượt 103% chỉ tiêu giao; đối với số huyện đạt chuẩn nông thôn mới (02 đơn vị 

cấp huyện): Hiện tỉnh có 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 50% kế 

hoạch. Khả năng đến năm 2020 công nhận thêm 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới, đạt 150% chỉ tiêu được giao; số tiêu chí bình quân/xã (17,04), hiện đạt 15,6 

tiêu chí/xã đạt 91,54% chỉ tiêu Trung ương giao đến năm 2020. Dự kiến đến năm 2020 

là 17,04 tiêu chí/xã. Đặc biệt đối với Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND 

tỉnh giai đoạn 2016-2020, có 50% số đạt chuẩn (27 xã): đến nay có 29 xã đạt chuẩn, 

đạt 107,4% và về sớm hơn 01 năm so với chỉ tiêu của Nghị Quyết của Tỉnh ủy và Kế 

hoạch của UBND tỉnh. Ngoài ra tỉnh còn được Tổ chức Quỹ Toàn cầu hóa nông 

thôn mới SGF đã hỗ trợ thực hiện 2 làng nông thôn mới, mỗi làng được đầu tư các 

công trình nhà văn hóa, trang trại và các trang thiết bị phục vụ sản xuất nông 

nghiệp .v.v. với tổng kinh phí khoảng 8 tỷ đồng. 

Với kết quả trên, nông thôn Hậu Giang có sự chuyển biến tích cực, đổi mới rõ 

nét, có ý nghĩa lớn tạo dấu ấn mới trong cuộc cách mạng về nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Trung ương, với nhiều kết quả nổi bật, 

góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của tỉnh như: Thu nhập bình quân đầu người 

toàn tỉnh tăng từ 13,18 triệu đồng năm 2010 lên 37,887 triệu 2018 và dự kiến cuối năm 

2019 đạt trên 41 triệu đồng, riêng các xã nông thôn mới đều đạt trên 41 triệu đồng; Tỷ 

lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 8,92% năm 2010, năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo 7,18% đánh 

giá theo chuẩn nghèo đa chiều, đối với các xã nông thôn mới đều dưới 4%; Tỷ lệ lao 

động có việc làm sau đào tạo nghề tăng từ 40,1% năm 2010 lên 49,18% năm 2018; Tỷ 

lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn tỉnh trên 83,6% tính đến ngày 30/7/2019, 

riêng các xã nông thôn mới đều đạt trên 85%; Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh 

theo quy chuẩn Quốc gia tăng từ 81,8% lên 96,6%. 



126 

 

Trong giai đoạn 2010-2019 đã thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và bê tông 

hóa trên 651,1 km đường, 357 cây cầu, tổng kinh phí 2.213,39 tỷ đồng trong đó vốn 

ngân sách 740,62 tỷ đồng. Nguồn ngân sách trung ương phân bổ trực tiếp để đầu tư 

tiêu chí giao thông là 93,14 tỷ đồng thực hiện. Ngoài ra toàn tỉnh có 52/53 xã có đường 

ô tô về đến trung tâm xã, đạt 98,1% và 407/407 ấp có đường xe 2 bánh đi lại được 

trong 2 mùa mưa nắng, đạt 100%. 

Người dân nhận thức tương đối đầy đủ, rõ ràng về quyền lợi, nghĩa vụ, trách 

nhiệm, vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tích cực đóng 

góp ngày công lao động, vật chất, tự nguyện hiến đất tham gia xây dựng nông thôn 

mới, Nhân dân đã hiến đất, đóng góp ngày công lao .v.v. để làm đường giao thông, 

nhà văn hóa ấp và các công trình khác thuộc Chương trình MTQG xây dựng Nông 

thôn mới. 

Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư cùng với việc 

thực hiện các chương trình, dự án về nông nghiệp, đặc biệt là Đề án tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp đã giúp sản xuất nông nghiệp có những bước phát triển mới, đã tạo ra 

những vùng sản xuất chuyên canh, có một số sản phẩm đặc trưng, mô hình liên kết gắn 

sản xuất với tiêu thụ sản phẩm được chú trọng góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, 

nhờ đó đời sống nhân dân từng bước được nâng cao.  

Ngoài ra, nhằm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 

một cách hiệu quả, chất lượng cũng như đẩy mạnh các phong trào xây dựng Nông 

thôn mới tại các địa phương, tỉnh đã ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua 

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” 

giai đoạn 2011–2020, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2020, thực hiện cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp, các 

ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội từ cấp tỉnh đến cơ sở tích cực thực hiện, từ đó 

xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả như: “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm 

nghèo và bảo vệ môi trường“, “Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu“, “5 không - 3 sạch”, mô 

hình “6 không - 3 sạch”, Sở Công Thương phát động kế hoạch “Ngành Công thương 

chung sức xây dựng nông thôn mới”. Song song đó, cuộc vận động phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn 

mới” luôn được Ban chỉ đạo Phong trào tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức cuộc thi “Mô 

hình có cảnh quang, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”, hiện đã thực hiện lần thứ 6 

giai đoạn 2017-2018 và đang triển khai 7 giai đoạn 2019-2020. Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh có phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn 

mới”, mô hình “Trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị 

động viên trong xây dựng nông thôn mới tại gia đình”,... Qua đó, nhận thức của cán bộ 

và người dân về xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến rõ rệt, xây dựng nông thôn 

mới đang trở thành phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh. 

Bên cạnh những thuận lợi để đạt được kết quả trên thì Hậu Giang cũng gặp 

không ít những khó khăn trong thời gian qua, cụ thể như sau: 

- Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 với nhiều tiêu chí được bổ 

sung nội dung, điều chỉnh nâng cao, đòi hỏi mức độ hoàn thành phải cao hơn. Đây là 

nhu cầu khách quan phục vụ nhu cầu phát triển của xã hội nhưng cũng là thách thức 

lớn đối với nhiều địa phương, đặc biệt trong thực hiện các tiêu chí: Hộ nghèo, Tổ chức 

sản xuất, Y tế. Do đó có rất nhiều xã bị rớt tiêu chí đã đạt, và không hoàn thành các 
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tiêu chí đã đăng ký thực hiện, dẫn đến tiêu chí bình quân toàn tỉnh còn thấp. 

- Mặc dù công tác tuyên truyền đã hiệu quả, thu hút và tạo ý thức cao đối với cả hệ 

thống chính trị và quần chúng nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, 

vẫn còn số ít cán bộ và người dân chưa thấu hiểu hết mục đích, nội dung Chương trình nên 

trong tham gia thực hiện còn hời hợt, thiếu chủ động. 

- Xây dựng nông thôn mới thì vai trò địa phương cơ sở là quyết định, nhưng hiện 

tại vẫn còn một số địa phương chưa quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

Chương trình. Một số địa phương, nhất ở cơ sở còn lúng túng; một bộ phận cán bộ 

lãnh đạo địa phương chưa thật sự vào cuộc, thiếu sự năng động, sáng tạo, có tâm lý 

trông chờ cấp trên.  

- Việc xã hội hóa nguồn lực xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương còn khó 

khăn do thu nhập người dân nông thôn còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, vốn huy động từ 

các doanh nghiệp hạn chế, đặc biệt khó khăn ở các huyện vùng sâu. 

- Mặc dù hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhất là về giao thông và cơ sở vật chất 

văn hóa đã được đầu tư xây dựng nhưng trong quản lý và khai thác sử dụng còn nhiều 

bất cập, chưa chặt chẽ và thiếu tinh thần trách nhiệm, một số công trình cơ sở hạ tầng 

trên địa bàn các xã nông thôn mới xuống cấp. 

- Bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp thiếu cán bộ chuyên trách nên công tác 

tham mưu chưa được phát huy tốt nhất, các sở, ngành chưa phân công rõ cán bộ tham 

mưu cho lãnh đạo ngành phụ trách các tiêu chí, thường xuyên thay đổi. Nên chế độ 

thông tin, báo cáo định kỳ của các các sở, ngành và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, 

thành phố thiếu tính thường xuyên, thiếu tính kịp thời và chưa đầy đủ, chưa phản ánh 

được tình hình triển khai thực hiện của địa phương. 

- Vấn đề vệ sinh môi trường bước đầu được quan tâm tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn 

đề bức xúc, các khu vực nông thôn chưa được bố trí tuyến thu gom nên phần lớn là do các 

hộ gia đình tự thu gom và xử lý bằng phương pháp đốt hoặc chôn lấp tại gia đình, còn lại 

một phần được thu gom bởi công ty Công trình đô thị. Do đó vẫn còn tình trạng người dân 

khu vực nông thôn vứt rác bừa bãi vào môi trường công cộng.  

- Hướng dẫn theo tiêu chí phân bổ vốn của Trung ương còn mang tính dàn trải, rất 

khó khăn cho địa phương trong việc bố trí vốn để thực hiện đạt được các mục tiêu, 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. 

Để thời gian tới và nhất là giai đoạn 2021-2030 thực hiện Chương trình thuận lợi 

và hiệu quả hơn, Hậu Giang có một vài đề xuất như sau: 

1. Đối với tổ chức bộ máy 

Để đảm bảo đi vào hoạt động một các có hiệu quả theo các chức năng, nhiệm vụ 

thì cần phải có cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp có 

vị trí tương xứng, đủ tầm để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, nhất 

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

tổng hợp của nhiều nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu quốc gia khác trước đây 

lồng ghép vào. Vì vậy đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tham 

mưu Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, quy định và ban hành một số nội 

dung sau: 

- Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp tỉnh là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, 

tương đương cấp sở. 
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- Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp tỉnh cần có cơ cấu tổ chức bộ máy các 

phòng, bộ phận chuyên môn trực thuộc. 

- Quy định rõ số lượng biên chế công chức chuyên trách và kiêm nhiệm theo 

từng cấp (tỉnh, huyện) của Văn phòng điều phối nông thôn mới làm cơ sở để tỉnh chỉ 

đạo bố trí đảm bảo đủ nhân lực tối thiểu để thực hiện Chương trình. 

- Đối với chế độ kiêm nhiệm cần quy định chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho công 

chức kiêm nhiệm thành viên Văn phòng Điều nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện), để 

có cơ sở thực hiện.  

2. Đối với nguồn lực  

- Hậu Giang triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

đến cuối nhiệm kỳ sẽ vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, nguồn vốn của tỉnh có hạn, 

trong khi nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 

của tỉnh còn lớn nhưng chưa được trung ương bổ sung. Để đảm bảo tiến độ thực hiện 

cũng như giải ngân vốn theo kế hoạch, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét bổ 

sung cho tỉnh trong năm 2019: 70.000 triệu đồng và sớm phân bổ phần còn lại vào 

năm 2020. 

- Do đặc thù của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nên hệ thống sông ngòi chằng 

chịt, giao thông nông thôn, cơ sở vật chất trường học, văn hóa xuống cấp, phát triển 

nông nghiệp còn nhỏ lẻ chưa được tập trung, giai đoạn 2021-2030 đề nghị Trung ương 

phân bổ vốn nhiều hơn để tạo điều kiện cho Hậu Giang phát triển và hoàn thành các 

mục tiêu, chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. 

Trên đây là tham luận của Hậu Giang, cuối lời thay mặt tỉnh Hậu Giang kính 

chúc đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng 

lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, Lãnh đạo các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu 

Long, Nam Trung Bộ và các quý vị đại biểu, các vị khách quý đã về dự Hội nghị lời 

chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp./. 
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UBND TỈNH LONG AN 

 

ĐÁNH GIÁ 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ NHỮNG TỒN TẠI, 

THÁCH THỨC TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA TỈNH LONG AN 

 

I. ĐÁNH GIÁ 10 NĂM THỰC HIỆN XÂY DỰNG NTM 

Long An là tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), với tổng 

diện tích tự nhiên 449.194 ha. Toàn tỉnh có 192 xã, phường, thị trấn; trong đó, có 166 

xã tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), với tổng diện tích tự nhiên là 

436.302 ha, chiếm 97% diện tích toàn tỉnh. 

Năm 2010, toàn tỉnh chưa có xã đạt trên 13 tiêu chí, đặc biệt là còn 67/166 xã 

đạt từ 2-5 tiêu chí; số tiêu chí đạt bình quân/xã là khoảng 6 tiêu chí. Đến cuối năm 

2015, số tiêu chí đạt bình quân/xã là 14,1 tiêu chí, toàn tỉnh đã có 43/166 xã đạt chuẩn 

NTM, không còn xã dưới 6 tiêu chí. Đến tháng 9/2019, số tiêu chí đạt bình quân/xã là 

15,5 tiêu chí, toàn tỉnh đã có 77/166 xã đạt chuẩn NTM, chỉ còn 5 xã đạt dưới 10 tiêu 

chí. 

Về xây dựng xã NTM nâng cao: Tỉnh Long An đã ban hành Bộ tiêu chí xã NTM 

nâng cao và năm 2019 và đã tổ chức triển khai xây dựng điểm tại xã Phước Hậu 

(huyện Cần Giuộc) và xã Hòa Phú (huyện Châu Thành). Đến tháng 9/2019, xã Hòa 

Phú đã cơ bản đạt 4/5 tiêu chí NTM nâng cao; xã Phước Hậu cơ bản đạt 2/5 tiêu chí 

NTM nâng cao. Dự kiến cuối năm 2019, hai xã trên sẽ trình UBND tỉnh công nhận đạt 

chuẩn NTM nâng cao. 

Về xây dựng huyện NTM:Đến tháng 9/2019, tỉnh đã thẩm tra và hoàn chỉnh hồ 

sơ trình Trung ương thẩm định, công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM. Theo 

lộ trình Trung ương sẽ xem xét công nhận vào cuối năm 2019.  

Việc công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao và huyện NTM là bước phát triển 

quan trọng về chất lượng trong xây dựng NTM của tỉnh, thể hiện quan điểm xây dựng 

NTM là một quá trình liên tục và không có điểm kết thúc. 

Vềhuy động nguồn lực cho xây dựng NTM: Từ năm 2010 đến năm 2019, toàn 

tỉnh đã huy động được 75.289 tỷ đồng, gồm có: Ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp 

999,7 tỷ đồng, chiếm 1,3%; ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp 573 tỷ đồng, chiếm 0,8%; 

vốn lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn 10.835 tỷ đồng, chiếm 14,4%; vốn 

huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác 550 tỷ đồng, chiếm 0,7%; vốn 

huy động cộng đồng dân cư 6.673 tỷ đồng, chiếm 8,9%; vốn tín dụng 54.657,8 tỷ 

đồng, chiếm 72,6%. 

Nhìn chung, việc huy động người dân và cộng đồng dân cư đóng góp xây dựng 

NTM được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và không có tình trạng huy động 

quá sức dân, nên được nhân dân đồng tình hưởng ứng. 

Có thể nói, kết quả lớn nhất của tỉnh qua 10 năm xây dựng NTM là: Bộ mặt 

nông thôn có nhiều đổi mới rõ rệt; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư theo 

hướng hiện đại; đời sống vật chất tinh thần nhân dân không ngừng nâng cao, thu nhập 

bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn tăng từ 15,6 triệu đồng năm 2010 lên 45 

triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 7,37% năm 2010 xuống còn 2,22%. Trong 

sản xuất nông nghiệp đã xây dựng được các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung, ứng 
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dụng công nghệ cao có hiệu quả; chất lượng nông sản ngày càng tăng, đáp ứng yêu cầu 

xuất khẩu. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục thể thao ngày càng 

được chú trọng, mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Hệ thống 

chính trịở nông thôn hoạt động ngày càng tiến bộ, có nhiều đổi mới; trật tự an toàn xã 

hội ở nông thôn được giữ vững, quốc phòng được củng cố. 

Trong xây dựng NTM, quan điểm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân 

thụ hưởng” đã được các cấp, nhất là xã, ấp quán triệt sâu sắc, do đó dân chủở nông 

thôn được cải thiện rõ rệt, nhiều vấn đề bức xúc ở nông thôn được giải quyết kịp thời. 

II. NHỮNG TỒN TẠI, THÁCH THỨC TRONG XÂY DỰNG NTM 

Bên cạnh những kết quả đạt được, xây dựng NTM của tỉnh Long An vẫn còn 

những tồn tại, thách thức sau: 

1. Chất lượng tăng trưởng ngành nông nghiệp chưa ổn định, khả năng cạnh 

tranh của nhiều loại nông sản phẩm còn thấp; sản xuất nông nghiệp một số vùng còn 

phát triển tự phát, kém hiệu quả; các cơ sở công nghiệp chế biến nông sản chưa gắn 

kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu; tình trạng “được mùa mất giá” vẫn còn diễn ra; việc 

quản lý chất lượng nông sản hàng hóa vẫn còn nhiều bất cập.  

2. Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ chậm phát triển và thiếu 

bền vững; phần lớn các hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả, chưa tương xứng với vai 

trò chủ đạo để hỗ trợ kinh tế hộ phát triển, mức độứng dụng công nghệ cao và khả 

năng liên kết với thị trường còn nhiều hạn chế. 

3. Tình trạng ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp; chất thải trong chăn nuôi 

chưa được giải quyết triệt để; việc sử dụng quá nhiều phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ 

thực vật, chất kích thích sinh trưởng,... làm ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra ở nhiều 

nơi. 

4. Việc huy động nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn nhiều khó 

khăn, ngân sách nhà nước đầu tư còn thấp so với nhu cầu; vốn huy động trong nhân 

dân có nơi chưa tương xứng với khả năng. Một số nơi, nhất là các xã vùng kinh tế 

trọng điểm của tỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội xuống cấp nhanh, áp lực để đạt và 

giữ vững tiêu chí trường học không nhỏ, do số lượng học sinh tăng nhanh. 

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên là:  

(1) Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM ở một số địa phương chỉ 

dừng lại ở diện rộng, thiếu chiều sâu, có nơi còn hình thức, do đó vẫn còn tư tưởng 

trông chờ, ỷ lại vào ngân sách nhà nước trong việc xây dựng NTM. 

(2) Công tác đầu tư của một số địa phương còn dàn trải, công tác phối hợp, lồng 

ghép nguồn vốn chưa chặt chẽ. Tiến độ đầu tư cho vùng sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao chậm; đưa công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó 

khăn. 

(3) Sự quan tâm của một số địa phương, sở, ngành chưa sâu sát; vai trò tham 

mưu của Ban Chỉ đạo chương trình các cấp chưa toàn diện, người đứng đầu các cấp 

chưa dành thời gian nhiều cho công tác kiểm tra, chỉ đạo. 

(4) Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn còn 

nhiều bất cập. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
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Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình xây dựng NTM sau năm 2020, 

tỉnh Long An đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương một số nội dung sau: 

1. Ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình ngay trong 

năm 2020, để các địa phương triển khai thực hiện ngay từ năm 2021, nhất là các cơ 

chế, chính sách liên quan đến Bộ tiêu chí xã, huyện NTM; huy động, quản lý, sử dụng 

các nguồn vốn,... 

2. Ban hành chính sách đặc thù cho vùng biên giới, vùng khó khăn, vùng có mật 

độ dân cư thấp để có điều kiện phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. 

3. Có chủ trương thống nhất trên địa bàn nông thôn chỉ có một Chương trình 

mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu là nâng cao đời sống vật 

chất tinh thần của nhân dân, giảm nghèo, có kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại, môi 

trường đảm bảo; hệ thống chính trị vững mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

quốc phòng đảm bảo. 

4. Thống nhất cơ quan chủ quản của Văn phòng Điều phối NTM cấp tỉnh, 

huyện. Về chức năng của Văn phòng Điều phối NTM cấp tỉnh, huyện cần quy định cụ 

thể Văn phòng Điều phối NTM là cơ quan hành chính nhà nước thì mới có đủ tư cách 

pháp lý để chủ trì tham mưu, đề xuất Đảng và chính quyền ban hành các cơ chế, chính 

sách, giải pháp thực hiện Chương trình, cũng như việc kiểm tra, giám sát thực hiện các 

cơ chế, chính sách đã ban hành. 
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UBND TỈNH TIỀN GIANG 

 

ĐÁNH GIÁ THÀNH TỰU 10 NĂM THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

TIỀN GIANG - NHỮNG KINH NGHIỆM, CÁCH LÀM HIỆU QUẢ 

 

 

1. Đặc điểm tình hình: 

Tiền Giang là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm dọc theo bờ bắc 

sông Tiền, dòng sông bao đời mang nặng phù sa vun bồi cho những vườn cây ăn trái 

xanh tươi, bốn mùa trĩu quả, là tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên các trục giao thông 

thủy, bộ quan trọng của khu vực, nối liền các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với thành 

phố Hồ Chí Minh và là cửa ngõ ra biển Đông của các tỉnh ven sông Tiền và Campuchia. 

Đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, Tiền Giang được xem là cầu nối du lịch giữa thành phố 

Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây Nam Bộ.  

Tiếp tục kế thừa những thành quả từ lãnh đạo, điều hành và công sức lao động 

của nhân dân tỉnh nhà trong suốt quá trình phát triển, bằng sự nổ lực vươn lên mạnh mẽ 

với tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị và sự miệt mài lao động của từng 

người dân và doanh nghiệp tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh trong những năm qua phát 

triển theo xu thế năm sau cao hơn năm trước và luôn ở nhóm những tỉnh phát triển khá 

cao của vùng Đồng bằng sông Cửu long; năm 2018 đạt kết quả tốt nhất trong 3 năm qua: 

tăng trưởng GRDP ở mức 7,24%, đạt 46,9 triệu đồng/ người/ năm; thu nội địa của thu 

ngân sách đạt hơn 8.700 tỷ đồng, tăng gần 1.400 tỷ đồng, tương đương 19% so với năm 

2017; xuất khẩu đạt 2,86 tỉ USD; số doanh nghiệp đang hoạt động trên 5.000 doanh 

nghiệp; độ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 82,5%, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,41%; tội phạm 

về trật tự xã hội giảm gần 18%; tai nạn giao thông được kéo giảm cả ba tiêu chí gần 

20%; 

2. Những kết quả đạt đƣợc đối với Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới: 

Cũng như các tỉnh khác ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Tiền Giang 

khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với 

nhiều khó khăn, xuất phát điểm của các xã trong tỉnh thấp. Tuy nhiên, với sự vào 

cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ 

tỉnh đến cơ sở và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân nên sau hơn 09 năm 

thực hiện kết quả đạt được đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh là rất đáng trân trọng. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh 

có 72 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới (chiếm 50% số xã trên 

địa bàn tỉnh; tăng thêm 60 xã so với thời điểm cuối năm 2015); Số tiêu chí đạt bình 

quân toàn tỉnh là 15,7 tiêu chí/xã (tăng thêm 10 tiêu chí so với thời điểm năm 2010 và 

tăng thêm 4,2 tiêu chí so với thời điểm cuối năm 2015); không còn xã nào đạt dưới 05 

tiêu chí; không có phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới; 

kết quả đạt được của các xã đã được công nhận nông thôn mới đảm bảo đúng thực chất 

(không có tình trạng cho nợ tiêu chí khi thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới). 
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Với những kết quả trên tỉnh Tiền Giang đã thực hiện đạt chỉ tiêu nghị quyết của 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra đến năm 2020 và và vượt chỉ tiêu của Trung 

ương giao tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-

2020 (chỉ tiêu giao đến năm 2020 tỉnh Tiền Giang phải đạt 70 xã); các nội dung xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã ngày càng đi vào chiều sâu, hướng tới sự bền 

vững.  

3. Một số chủ trƣơng, chính sách; những quyết định, chỉ đạo mang tính đột 

phá góp phần thực hiện thành công Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh: 

Về quan điểm chỉ đạo chung: trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang 

luôn xác định con người là nhân tố quyết định; đặc biệt là vai trò của người đứng đầu 

ở cấp xã (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã); đòi hỏi người đứng đầu phải 

có tâm, có tầm; đồng thời xác định xây dựng nông thôn mới là để đáp ứng nhu cầu, 

nguyện vọng của người dân, góp phần nâng cao đời sống và tinh thần của người dân ở 

nông thôn; một khi người dân đồng thuận, đồng lòng và mong muốn xây dựng xây 

dựng nông thôn mới thì cấp ủy, chính quyền địa phương đó phải có trách nhiệm và 

quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nếu Lãnh đạo không có đủ khả năng 

và không quyết tâm thực hiện thì sẽ thay thế. 

Về bố trí, hỗ trợ và huy động nguồn lực nguồn lực: 

Công tác rà soát, đánh giá thực trạng, đánh giá khả năng phấn đấu đạt chuẩn 

nông thôn mới của các xã tại các được thực hiện rất nghiêm túc; Việc đánh giá, lựa 

chọn các xã có khả năng phấn đấu đạt chuẩn qua từng năm rất rõ ràng, cụ thể. Trên cơ 

sở đó, việc xác định danh mục các công trình hạ tầng kỹ thuật để đưa vào kế hoạch 

đầu tư công trung hạn làm cơ sở huy động, bố trí nguồn lực để thực hiện theo quy 

định; góp phần quan trọng trong việc thực hiện các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng tại các 

xã theo kế hoạch, lộ trình đề ra (nhất là đối với tiêu chí cần vốn đầu tư lớn như Trường 

học). 

Để khắc phục tư tưởng, tâm lý trông chờ và ỷ lại sự hỗ trợ từ ngân sách cấp trên 

và chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, lộ trình, huy động các nguồn lực để thực 

hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo 

cáo và đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 

14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chi phân bổ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

xây dựng nông thôn mới cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020. 

Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ cho các địa phương ít nhất 13 tỷ đồng/xã để thực hiện đầu tư cơ 

sở hạ tầng thuộc 04 tiêu chí: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng 

thương mại nông thôn (đối với các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn trong giai đoạn 

2018-2020); trách nhiệm của địa phương (cấp huyện, xã và cộng đồng dân cư) phải 

huy động nguồn lực của mình để đảm bảo thực hiện các tiêu chí trên theo quy định. 

Đây là một trong những chính sách, chủ trương mang tính đột phá và tạo được động 

lực, tính năng động, sáng tạo và huy động nguồn lực của địa phương trong việc thực 

hiện Chương trình; góp phần hoàn thành chỉ tiêu về số xã đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh 

sớm hơn 01 năm (đến nay đã có 67 xã được hưởng chính sách này 34 xã được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới và các xã còn lại sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm 

2020). 
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Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, tỉnh Tiền Giang gặp 

rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện tiêu chí điện do kinh phí để đầu tư lưới 

điện trung và hạ thế để các xã đạt tiêu chí điện phụ thuộc vào kế hoạch đầu tư và khả 

năng bố trí vốn đầu tư của ngành điện. Do đó, để đảm bảo tiến độ và mục tiêu đối với 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã thỏa thuận với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tam ứng vốn từ 

ngân sách địa phương để Công ty Điện lực Tiền Giang triển khai thi công lưới điện 

trung và hạ thế tại các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn theo kế hoạch, lộ trình đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt sau đó ngành điện có trách nhiệm hoàn trả dần trong thời 

gian 5 năm (mỗi năm 20%). Đây là một trong những quyết định, giải pháp mang tính 

đột phá góp phần để tỉnh Tiền Giang thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch trước hơn 

01 năm. 

Đối với việc duy trì và nâng chất tiêu chí đạt đƣợc tại các xã nông thôn 

mới: Xác định xây dựng nông thôn mới có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc. 

Do đó, để đảm bảo các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tự hài 

lòng với kết quả đạt được; việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và có kế hoạch duy trì, nâng 

chất các tiêu chí đã đạt được ít được quan tâm. Tỉnh Tiền Giang đã và đang thực hiện 

cộng điểm thưởng, điểm trừ vào kết quả tổng điểm thực hiện chỉ tiêu thi đua kinh tế xã 

hội đối với việc duy trì, cũng cố và nâng chất các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (cụ 

thể: trên cơ sở kết quả thẩm định, đánh giá đối với các xã đã được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới của Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và các sở, ngành tỉnh được 

phân công phụ trách tiêu chí; nếu mỗi xã không duy trì và giữ vững 19 tiêu chí theo 

quy định sẽ bị trừ 02 điểm, nếu duy trì và nâng chất so với mức độ so với quy định thì 

mỗi xã sẽ được cộng 01 điểm thưởng. Đối với các xã nếu không giữ vững 19 tiêu chí 

thì Ủy ban nhân dân tỉnh không khen thưởng: Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 

đối với thành tích kinh tế xã hội của năm đó). 

4. Những tồn tại, hạn chế: 

Mặc dù đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhưng quá trình xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục trong 

giai đoạn tới, đó là: 

- Kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các huyện, thành, thị chưa thật sự đồng 

đều nhau và có sự chênh lệch khá lớn; có đơn vị cấp huyện chưa có xã đạt chuẩn nông 

thôn mới (huyện Tân Phú Đông), có nhiều đơn vị cấp huyện có số xã và tỷ lệ xã đạt 

chuẩn thấp so với các địa phương khác (Châu Thành, Cái Bè, Tân Phước). 

- Vẫn còn địa phương nặng về hình thức, mới quan tâm đến việc đạt được các mục 

tiêu, chưa quan tâm đến chất lượng của việc đạt chuẩn; nhiều tiêu chí, kết quả thực hiện 

còn chưa thật sự bền vững (môi trường, an ninh trật tự,…); một số nơi mức thu nhập bình 

quân còn hạn chế, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững và vẫn còn để xảy ra tình 

trạng tái nghèo.  

- Tình hình an ninh trật tự xã hội chưa thực sự bền vững, trong đó, các vụ trọng 

án phức tạp có xu hướng gia tăng và chưa được kiềm chế triệt để, làm ảnh hưởng 

không nhỏ đến đời sống của người dân, cũng như kết quả xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn.  

- Một số địa phương có biểu hiện hài lòng với kết quả đã đạt được, phong trào 
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xây dựng nông thôn mới có dấu hiệu chững lại đối với các xã đã được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới; vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn lực của cấp trên. 

5. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế: 

- Những địa phương có tỷ lệ số xã đạt chuẩn còn thấp, nguyên nhân chủ yếu là do 

địa bàn rộng, địa hình phức tạp, kênh rạch nhiều, nền đất yếu, nên việc đầu tư xây dựng 

các công trình hạ tầng rất khó khăn, suất đầu tư lớn. Bên cạnh đó, nhận thức của một số 

cán bộ, đảng viên và nhân dân ở một số nơi chưa cao, chưa thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, 

còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của ngân sách Nhà nước. 

- Trong những năm gần đây, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, thiên tai, bão, 

lũ lụt xảy ra nhiều; tình trạng xâm nhập mặn; dịch bệnh ở gia súc, gia cầm xảy ra và diễn 

biến phức tạp,… ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân, làm cho 

việc xây dựng nông thôn mới có nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thiếu bền vững. 

- Giai đoạn trước năm 2016, nhiều Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai 

đồng thời ở trên địa bàn, làm cho nhiều địa phương lúng túng trong việc lồng ghép các 

nguồn lực, dẫn đến mạnh chương trình nào, chương trình đó làm, đầu tư phân tán, thiếu 

đồng bộ. 

6. Những bài học kinh nghiệm: 

Trên cơ sở kết quả thành công trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại có thể rút ra 

một số bài học kinh nghiệm sau: 

- Để thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới, việc xây 

dựng, triển khai các mô hình điểm có vai trò rất quan trọng, giúp đúc kết, phát hiện 

cách làm hay, ý tưởng sáng tạo, làm cơ sở nhân rộng, tạo sự lan tỏa tới các địa bàn 

khác. Song song với việc xây dựng mô hình điểm, phải có hệ thống chính sách đủ 

mạnh để hỗ trợ chính quyền, nhân dân các địa phương, đồng thời, thu hút được sự 

tham gia, hưởng ứng của các cấp, các ngành và toàn xã hội. 

- Vai trò của cán bộ chủ chốt là hết sức quan trọng, nhất là trong công tác luân 

chuyển và bố trí cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Thực tiễn cho thấy,ở những nơi nào, người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thực sự tâm huyết, trách nhiệm, vào cuộc 

thường xuyên, quyết liệt, sẽ tạo ra sự chuyển biến rõ nét. 

- Việc phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới 

là hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định chính đến kết quả xây dựng nông thôn 

mới. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ 

hưởng” là kim chỉ nam cho quá trình xây dựng nông thôn mới bền vững. Đặc biệt, việc 

lấy ý kiến hài lòng của người dân khi xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đã tạo 

ra hiệu ứng rất tốt trong xã hội, giúp chính quyền các cấp có cơ sở khi quyết định công 

nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; bên cạnh đó, những 

vấn đề người dân chưa hài lòng, chính là kênh thông tin quan trọng để cấp ủy, chính 

quyền các cấp đưa ra giải pháp, cam kết tiến độ xử lý để đảm bảo xây dựng nông thôn 

mới bền vững. 

- Trong công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng nông thôn mới, phải phân công 

trách nhiệm rõ ràng cho từng cấp, từng ngành; đồng thời, nếu nhịp nhàng trong công 

tác điều phối chung, sẽ tạo sức mạnh tổng hợp. Bên cạnh đó, việc phân cấp mạnh mẽ 

cho chính quyền các cấp đã tạo ra sức sáng tạo ở mỗi địa phương, trong đó, vai trò chỉ 
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đạo, vào cuộc của chính quyền cấp huyện có ý nghĩa quan trọng góp phần đẩy nhanh 

tiến độ xây dựng nông thôn mới. 

- Việc xây dựng nông thôn mới không chỉ máy móc thực hiện theo quy định và 

hướng dẫn chung, mà cần có sự linh hoạt, vận dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện 

thực tiễn của từng địa phương. 

- Trong điều kiện nguồn lực hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước có hạn, 

phải đa dạng hóa việc huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế (doanh nghiệp, 

tín dụng, đóng góp của nhân dân,....); đồng thời, mỗi địa phương cần chủ động lồng 

ghép có hiệu quả nguồn lực từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn để phục vụ 

xây dựng nông thôn mới. 

- Đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới,việc chú trọng kiện toàn, củng 

cố tổ chức bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp là một giải pháp quan 

trọng tạo nên thành công. Chính việc có bộ máy chuyên trách, chuyên nghiệp mạnh 

dạn nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách đủ mạnh đã góp phần đẩy 

nhanh tiến độ, chất lượng và hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. 

7. Một số đề xuất, kiến nghị: 

- Đề nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn thêm về việc điều chỉnh tổng thể quy 

hoạch xây dựng nông thôn mới do các đồ án hiện nay lập đã đến hết giai đoạn thực 

hiện (2010-2020) trong khi các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới được thực 

hiện theo Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 

28/10/2011 (có nội dung “Quy hoạch sản xuất”, “quy hoạch Đối với trung tâm xã”), 

giai đoạn hiện nay tổ chức lập theo Luật Xây dựng năm 2014 và Thông tư 

02/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng (bao gồm 02 cấp độ quy hoạch là quy hoạch 

chung xây dựng xã quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn).  

- Kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực miền Nam bố trí 

vốn và thực hiện đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện nông thôn đạt tiêu chí số 4 về điện 

cho 36 xã còn lại của tỉnh Tiền Giang. 

- Đề nghị các cơ quan Trung ương hoàn tất công tác tổng kết Chương trình vào 

cuối năm 2019 đồng thời ban hành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 cùng với các văn bản hướng dẫn có liên quan ngay trong quý 2/2020 

làm cơ sở để các địa phương ban hành các nghị quyết, Chương trình, kế hoạch thực 

hiện (gắn với việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn gia đoạn 2021-2025) 

nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu năm 2021./. 
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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

 

KẾT QUẢ 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

VÀ NHỮNG TỒN TẠI, THÁCH THỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG 

 

Về đặc điểm tình hình 

Sóc Trăng là tỉnh ven biển thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, được tái 

lập vào tháng 4/1992, phía Bắc và Tây Bắc giáp tỉnh Hậu Giang, phía Nam và Tây 

Nam giáp tỉnh Bạc Liêu, phía Đông Bắc giáp tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long; phía Đông 

Nam giáp biển Đông. Tỉnh Sóc Trăng có 08 huyện, 02 thị xã và 01 thành phố, với 109 

xã, phường, thị trấn và 775 ấp, khóm, trong đó có 80 xã thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Dân số của tỉnh gần 1,3 triệu người; trong đó, 

dân tộc Kinh là 64,24%, dân tộc Khmer là 30,71%, dân tộc Hoa là 5,02% và dân tộc 

khác là 0,03%. Tỉnh Sóc Trăng có diện tích tự nhiên là 3.311 km
2
, với chiều dài bờ 

biển 72 km.  

Một số kết quả nổi bật qua 10 năm thực hiện Chươn  trình nông thôn mới 

 Trước hết, có thể nói, cho đến nay chưa có Chương trình nào hợp lòng dân, 

được nhân dân đồng tình hưởng ứng như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới do đây là Chương trình có sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Do đó, 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng xác định Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, 

trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tập trung chỉ đạo và triển khai 

thực hiện. 

Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, số tiêu chí đạt được bình quân 

của tỉnh Sóc Trăng là 15,69 tiêu chí/xã, tăng 12,09 tiêu chí so với trước khi triển khai 

thực hiện Chương trình; cụ thể, có 37 (42,25%) xã đạt chuẩn nông thôn mới; 11 xã đạt 

15 - 18 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 12 -14 tiêu chí. Thị xã Ngã Năm đang hoàn tất hồ 

sơ trình công nhận thị xã hoàn thành nhiệm nông thôn mới và huyện Mỹ Xuyên đã 

hoàn tất 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đang tổ chức triển khai những tiêu chí 

huyện nông thôn mới, phấn đấu quý I/2020 sẽ trình Trung ương công nhận. 

Thành quả đạt được đó là nhờ huy động nguồn lực của địa phương kết hợp với 

sự đầu tư của Trung ương lựa chọn các mục tiêu một cách rõ ràng để tập trung đầu tư 

cho các công trình trọng điểm, mang tính đột phá,… Tính chung sau gần 10 năm triển 

khai thực hiện Chương trình, tỉnh Sóc Trăng đã huy động 14.246.884 triệu đồng; trong 

đó, ngân sách Trung ương 707.568 triệu đồng, ngân sách địa phương 999.646 triệu 

đồng, vốn lồng ghép 5.002.554 triệu đồng, vốn tín dụng 5.682.148 triệu đồng, vốn 

doanh nghiệp 5.682.148 triệu đồng, vốn dân 1.139.211 triệu đồng. Riêng giai đoạn 

2016 - 2018, đối với những địa phương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, ngoài 

nguồn vốn Trung ương, lồng ghép các nguồn khác thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập 

trung đầu tư thêm gần 210 tỷ đồng đảm bảo các địa phương đạt chuẩn theo quy định 

của Bộ tiêu chí nông thôn mới. Ngoài ra, để huy động nguồn lực của dân, Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 

07/7/2017; cụ thể “Hàng năm, Ngân sách tỉnh bố trí 30 tỷ đồng (mỗi huyện, thị xã 03 

tỷ đồng) để hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã. Nếu các địa phương huy 

động được từ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, và nhân dân,... đóng góp trên 50% 
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giá trị công trình thì được sử dụng khoản kinh phí 03 tỷ đồng nêu trên để thực hiện”. 

Tính riêng hai năm 2018 - 2019, toàn tỉnh đã triển khai 49 công trình giao thông, dài 

61,17 km, với tổng kinh phí 186.050 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 

91.766 triệu đồng, nhân dân đóng góp đất đai, hoa màu, ngày công, tiền mặt với giá trị 

94.283 triệu đồng. 

Xây dựng nông thôn mới phải xuất phát từ người dân, “dân đóng vai trò chủ 

thể”, do đó ngay từ mới khi bắt đầu thực hiện Chương trình, Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc 

Trăng đã nghiên cứu và thiết kế 11 nội dung thực hiện Chương trình. Đây là 11 công 

việc mà nhân dân cần thực hiện để tham gia xây dựng nông thôn mới. Sang giai đoạn 

2, trên cơ sở 11 nội dung, Ủy ban nhân dân đã bổ sung và ban hành Quyết định số 

217/QĐ-UBND quy định và vận động nhân dân đăng ký và thực hiện 15 tiêu chí hộ 

nông thôn mới, các ấp thực hiện 07 tiêu chí ấp nông thôn mới. Những tiêu chí này tập 

trung vào những công việc hàng ngày của gia đình như nhà cửa ngăn nắp có hàng rào, 

cột cờ, ảnh Bác, hố xí hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, tham gia bảo hiểm y tế, sản 

xuất, vươn lên thoát nghèo,… Từ đó, xây dựng nông thôn mới đã thật sự trở thành 

phong trào rộng khắp. Nhân dân tích cực góp công lao động, hiến đất làm cầu, đường, 

đóng góp tiền, vật liệu xây dựng, đóng góp tinh thần và động viên người thân có điều 

kiện tham gia,…; cụ thể, người dân đã đóng góp 8% trong tổng nguồn lực thực hiện 

Chương trình. Có những doanh nghiệp đóng góp trên 05 tỷ đồng, hoặc cũng có hộ dân 

hiến đất trên 8.000 m
2
, đóng góp trên 200 triệu đồng,… Những thành tích này đã được 

ghi nhận và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 cá nhân. 

Thành tựu này, trước hết là sự chỉ đạo sâu sắc, quyết liệt và thường xuyên của 

đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự tích cực 

trong triển khai thực hiện của đội ngũ tham mưu. Đặc biệt nhất là những chính sách 

đặc thù của tỉnh để khơi dậy phong trào, tạo thành khí thế sôi nổi để tạo động lực tích 

cực tham gia, đối ứng của nhân dân trong quá trình thực hiện Chương trình. 

Về nông thôn ngày nay, hạ tầng cơ sở điện, đường, trường, trạm,… cơ bản đã 

phủ khắp; văn hóa, xã hội phát triển; hệ thống chính trị được củng cố, chất lượng hoạt 

động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở xã, ấp được nâng cao. Đội ngũ cán bộ ở cơ 

sở trưởng thành hơn nhiều trong quá trình xây dựng nông thôn mới từ nhận thức, năng 

lực, trách nhiệm tới sự sâu sát, gắn bó với nhân dân. Đời sống của người dân nông 

thôn phát triển một cách rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 7%, phấn đấu đến cuối 

năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4%. Thu nhập đạt 38,2 triệu đồng/người/năm, trong 

đó giá trị sản xuất trên 01 ha đất trồng trọt và thủy sản đạt 170 triệu đồng. 

 Tồn tại, hạn chế 

Thứ nhất, thu nhập và đời sống của người dân nông thôn còn gặp nhiều khó 

khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, sinh kế thiếu bền vững trước những rủi ro do thiên 

tai, dịch bệnh, biến động giá cả thị trường, biến đổi khí hậu,… Kết quả giảm nghèo 

chưa bền vững, tỷ lệ hộ tái nghèo và hộ cận nghèo cao. Lao động nông nghiệp vẫn 

chiếm tỷ lệ lớn, chủ yếu làm thủ công nên năng suất lao động thấp. Xu hướng người 

lao động rời bỏ nông thôn đi làm ăn tại các đô thị ngày càng nhiều 

 Thứ hai, kết quả xây dựng nông thôn mới chưa thật sự bền vững. Tỷ lệ xã 

chuyển sang giai đoạn nâng cao rất thấp và chưa có xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chất 

lượng đạt chuẩn và công tác duy trì bền vững kết quả sau đạt chuẩn còn nhiều hạn chế. 

Một số công trình hạ tầng chưa thật sự được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên 

đang xuống cấp. Đa số các địa phương mới chú trọng phát triển hạ tầng, chưa quan 
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tâm đúng mức tới phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa, nâng 

cao đời sống của người dân. 

 Thứ ba, nông nghiệp có phát triển nhưng chưa bền vững, chất lượng và khả 

năng cạnh tranh của nhiều loại nông sản chưa cao, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực 

phẩm chậm được khắc phục. Công tác xúc tiến thương mại, dịch vụ, thị trường còn 

nhiều yếu kém, phần lớn nông sản bán ra không có thương hiệu, giá trị gia tăng thấp. 

Thị trường tiêu thụ diễn biến khó lường, giá cả không ổn định. Ứng dụng công nghệ 

còn hạn chế, chưa thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ. Năng lực, trình độ mọi mặt của 

người dân vẫn còn bảo thủ, đa số chưa vươn tới tầm của sản xuất hàng hóa lớn. Đổi 

mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất còn chậm; kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn 

chiếm tỷ trọng cao. Quá ít chuỗi giá trị hoàn chỉnh, thiếu gắn kết giữa doanh nghiệp 

lớn với doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương, và với tổ chức của nông dân. 

Thứ tư, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, ưu tiên cho phát triển hạ tầng nông thôn 

nhưng hạ tầng giao thông, điện, nước sạch, cơ sở văn hóa,… một số nơi còn chậm phát 

triển, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa quy mô lớn.  

Thứ năm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn xã hội ở một số nơi gia tăng. Tệ nạn ma 

túy, tín dụng đen, trộm cắp,… ngày càng trở thành vấn đề nổi cộm trong nông thôn.  

Thứ sáu, trong khi biến đổi khí hậu diễn biến nhanh và phức tạp hơn, thì việc 

thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ 

môi trường, gìn giữ cảnh quan, bảo vệ tài nguyên còn nhiều hạn chế. Vấn đề ô nhiễm 

môi trường ngày càng có dấu hiệu nghiêm trọng ở một số địa bàn, phức tạp và khó xử 

lý. 

Thứ bảy, việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách trong những năm qua rất 

được quan tâm, chú trọng bằng các chính sách cụ thể như Nghị quyết số 12/2017/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định số 217/QĐ-UBNd của Ủy ban nhân 

dân tỉnh,…; tuy nhiên, trong điều kiện cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và nhất là ở vùng nông thôn của tỉnh rất ít doanh nghiệp 

nên việc huy động còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu đề ra. 

Cuối cùng, vai trò chủ thể của nông dân ở một số nơi chưa được đề cao. Một bộ 

phận người dân chưa thấy được vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới và chưa 

chủ động thực hiện các phần việc của mình, có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự đầu tư, 

dẫn dắt của Nhà nước. 
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UBND TỈNH KIÊN GIANG 

 

ĐÁNH GIÁ 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

TỈNH KIÊN GIANG VÀ NHỮNG TỒN TẠI, THÁCH THỨC 

 

Kiên Giang là tỉnh có diện tích tự nhiên 634.878ha, được chia thành 15 đơn vị 

hành chính, với 13 huyện, 02 thành phố, với 117 đơn vị hành chính cấp xã; Dân số có 

hơn 1,723 triệu người; Kiên Giang là tỉnh tiếp giáp với biển Tây, Phía Tây Nam là biển 

với 150 hòn đảo lớn nhỏ và bờ biển dài hơn 200km; giáp với vùng biển của các nước 

Campuchia, Malaysia, Inđônêxia. Phía Bắc giáp Campuchia, với đường biên giới trên 

đất liền dài 56,8 km. Tiếp giáp với biển Tây, với chiều dài bờ biển hơn 200km nên Kiên 

Giang là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Biến đổi khí hậu, nước 

biển dâng. Giao thông liên huyện, liên xã và trục thôn-ấp trên đất liền được tỉnh quan 

tâm đầu tư trong thời gian vừa qua, đảm bảo nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của 

người dân.  

- Hệ thống Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Kiên Giang gồm: Quốc lộ 80, Quốc lộ 61, 

Quốc lộ 63 và Quốc lộ N1. Đây là hệ thống giao thông đối ngoại quan trọng của tỉnh, 

kết nối tỉnh với các tỉnh lân cận, thúc đẩy giao lưu và trao đổi kinh tế. Sân bay Rạch Giá: 

là một trong 4 sân bay chính của Vùng ĐBSCL, đóng góp tích cực vào nhu cầu đi lại, hỗ 

trợ tốt cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sân bay Quốc tế Phú Quốc: tại Cửa Lấp, 

xã Dương Tơ, kết nối Phú Quốc với 03 trung tâm kinh tế lớn trong nước là Hà Nội, Tp. 

HCM, Cần Thơ và kết nối với quốc tế như Nga, Singapore, Campuchia để thúc đẩy du 

lịch Phú Quốc phát triển. Ngoài diện tích trong đất liền, Kiên Giang có 02 huyện đảo với 

nhiều đảo có cảnh quan thiên nhiên thúc đẩy phát triển du lịch, nhất là đảo Phú Quốc. 

Phát huy những tiềm năng lợi thế, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh, các địa phương và sự nỗ lực của nhân dân, những năm qua kinh tế 

xã hội tỉnh Kiên Giang đã có bước phát triển khá.  

Về xây dựng nông thôn mới, năm 2009, tỉnh Kiên Giang được Ban Bí thư 

Trung ương Đảng chọn xã Định Hòa, huyện Gò Quao làm mô hình thí điểm xây dựng 

xã nông thôn mới. Trước khi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (năm 

2011), thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 23,1 triệu đồng (1.086 

USD), tỷ lệ hộ nghèo còn 7,2%. Cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn còn nhiều yếu 

kém, nhất là giao thông nông thôn (năm 2011 toàn tỉnh có 26,6% đường giao thông 

nông thôn được bê tông hóa),... Đối chiếu với Bộ tiêu chí quốc gia về NTM, bình quân 

toàn tỉnh đạt 5,5 tiêu chí/xã, 100% số xã không đạt 4 tiêu chí là: Quy hoạch, trường 

học, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường. Thực hiện Quyết định 491/2009/QĐ-TTg 

và Quyết định 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Kiên Giang ban 

hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2011 triển khai Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020, đề ra mục tiêu đến 

năm 2015 có 18 xã và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới; giai đoạn 2016-2020 

có thêm ít nhất 02 huyện, nâng tổng số tòan tỉnh có 59 xã đạt chuẩn và tiêu chí bình 

quân đạt 16,6 tiêu chí/xã. 

Đến nay toàn tỉnh có 64/117 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 54,7%; tiêu chí bình quân 

toàn tỉnh đạt 16,7 tiêu chí/xã. Bình quân thu nhập khu vực nông thôn đến nay là 42,7 

triệu đồng/người/năm (năm 2015: 29,5 triệu đồng), mức đạt cao nhất trên 60 triệu 
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đồng, trung bình mức có thu nhập khá (43-53 triệu đồng). So với chỉ tiêu Nghị quyết 

đến năm 2020, toàn tỉnh cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết về xã đạt chuẩn và chỉ tiêu 

bình quân/xã. Riêng chỉ tiêu 02 huyện nông thôn thôn mới, Kiên Giang có khả năng 

đạt vào năm 2020, cụ thể, Ban chỉ đạo tỉnh đã chọn 04 huyện Vĩnh Thuận, Gò Quao, 

Giồng Riềng và Kiên Lương trong kế hoạch thực hiện huyện nông thôn mới đến năm 

2020.  

Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ góp phần 

tích cực vào thực hiện đạt các nội dung và 19 tiêu chí nông thôn mới, thúc đẩy phát 

triển kinh tế xã hội cuả tỉnh đạt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2016-2020 đề 

ra. Hệ thống thủy lợi cơ bản phục vụ tưới tiêu, kiểm soát lũ, mặn để sản xuất lúa nuôi 

tôm công nghiệp, bán công nghiệp, phục vụ đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trên biển, 

ven biển, đảo có hiệu quả. Hệ thống giao thông nông thôn được tỉnh ưu tiên đầu tư xây 

có 100% xã trong đất liền có đường ô tô đến trung tâm; 60% đường ấp- liên ấp được 

nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Hệ thống đường nội xã, liên ấp đã hoàn thành cứng hóa 

5.582/7.084 km. Riêng giai đoạn 2016-2018 toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng được 998,44 

km, với tổng vốn đầu tư 939,54 tỷ đồng, góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông các 

xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (kế hoạch đến năm 2020 đạt 80%). Toàn tình có 

107/117 xã đạt tiêu chí chiếm 91,5%. Hệ thống điện được đầu tư xây dựng mở rộng, 

nâng cấp, giai đoạn 2010-2019 tổng vốn đầu tư là 2.317,98 tỷ đồng, đã có điện lưới 

quốc gia phục vụ sinh hoạt cho vùng lõm, vùng sâu, vùng xa, nâng số xã có điện sinh 

hoạt đạt 100%, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 98,6%  và có 110/117 xã đạt chuẩn tiêu 

chí số 4 về điện.  

Hệ thống giáo dục - đào tạo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây mới, sửa chữa 

nâng cấp nhiều trường, lớp học. Tổng vốn giai đoạn 2011- 2020 là 2.008,521 tỷ đồng, 

đã triển khai đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới phòng học các loại, toàn tỉnh 

có 87/117 xã đạt tiêu chí.  

Cơ sở vật chất y tế tuyến cơ sở được quan tâm đầu tư, chất lượng khám, chữa 

bệnh tại các trạm y tế được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp 

tục được chú trọng. Toàn tỉnh có 105/117 xã đạt tiêu chí, cuối năm 2018 tỷ lệ hộ 

nghèo toàn tỉnh là 4,14%; có 83/117 xã đạt tiêu chí. Hệ thống chợ nông thôn được đầu 

tư theo quy hoạch và huy động xã hội hóa đạt nhiều kết quả, có tỉnh có 110/117 xã đạt 

tiêu chí xã đạt tiêu chí về chợ. Cơ sở vật chất văn hóa, toàn tỉnh có 80/117 xã đạt tiêu 

chí. Công tác rà soát đội ngũ cán bộ theo chuẩn và tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, tập 

huấn đội ngũ cán bộ xã ấp được quan tâm, cán bộ xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc thực hiện Chương trình xây 

dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 96/117 xã đạt tiêu chí chiếm 81%,công tác quốc 

phòng, an ninh tiếp tục được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm, tình hình an ninh, 

chính trị trên địa bàn được giữ vững, ổn định, tội phạm, tệ nạn xã hội được kềm chế, 

toàn tỉnh có 102/117 xã (86%) đạt tiêu chí. 

 Cùng với kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tỉnh Kien Giang cũng thẳng 

thắn nhìn nhận những tồn tại, thách thức đặt ra, trong đó nổi lên một số vấn đề như 

tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, trường học, hộ nghèo, môi trường… đạt thấp, bộ mặt 

nông thôn và đời sống của một bộ phận dân cư ở vùng sâu vùng xa, bãi ngang ven 

biển, biên giới hải đảo chậm đổi mới và còn khó khăn, chất lượng môi trường ngày 

càng chuyển biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của 

người dân nông thôn, sự phát triển giữa các địa phương còn thiếu liên kết và phối hợp.  
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Sự quan tâm thực hiện Chương trình có nơi, có lúc thiếu sâu sát, thiếu thường 

xuyên và chặt chẽ, có nơi trách nhiệm chưa cao; nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng được 

yêu cầu. Kết quả xây dựng nông thôn mới còn chưa đồng đều, còn khoảng cách 

lớn giữa các địa phương; xuất phát điểm của nhiều xã còn thấp nhưng phải thực hiện 

khối lượng công việc rất lớn, đa dạng, kết quả đạt được của Chương trình còn chưa 

đồng đều, vùng khó khăn mức độ đạt còn thấp.  

Nhiều mô hình phát động xây dựng cảnh quan môi trường đã được thực hiện 

nhưng nhìn chung chưa tạo khí thế phong trào, thi đua rộng khắp giữa các ấp, các xã, 

còn do phong tục, tập quán và thói quen của một bộ phận dân cư, thị trường có nhiều 

biến động, biến đổi khí hậu ảnh hưởng mạnh và tiêu cực đến nông nghiệp, nông thôn. 

Tiêu chí thu nhập và môi trường đạt thấp và thiếu vững chắc… các tiêu chí thiết yếu 

phản ánh chất lượng cuộc sống của người dân và điều kiện hạ tầng, y tế, văn hóa, giáo 

dục chưa đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, sinh kế thiếu bền vững, dễ bị tổn thương 

trước những tác động của môi trường và biến đổi khí hậu… 

Để khắc phục những tồn tại hạn chế thời gian qua cũng như trong thực hiện 

Chương trình có hiệu quả hơn trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung thực hiện những 

giải pháp sau: 

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 

Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Việc thực hiện Nghị 

quyết là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của toàn Đảng, 

toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên 

truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, gắn với các chương trình, hành động 

cụ thể của các ngành, các cấp.   

- Tiếp tục thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển nông nghiệp, 

nông thôn giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030. Xây dựng nền nông nghiệp toàn 

diện theo hướng hiện đại, đồng thời phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 

dịch vụ nông thôn. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch; tổ chức lại sản xuất 

phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng, địa phương; bố trí cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi theo hướng ổn định diện tích lúa vừa bảo đảm an ninh lượng thực vừa phục vụ 

xuất khẩu; hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh lúa chất lượng cao, 

nuôi trồng thủy sản, hình thành các trang trại chăn nuôi tập trung, an toàn dịch bệnh.  

- Tích cực thực hiện chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ, đào 

tạo, thu hút nguồn nhân lực phục vụ quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng công tác khuyến nông, 

khuyến ngư, chuyển giao và ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất, nhất là công 

tác giống, kỹ thuật sản xuất tiên tiến, cơ giới hóa... nhằm nâng cao năng suất, chất 

lượng, khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập của 

người dân. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ làm khoa học-kỹ thuật có 

trình độ cao. Tập trung  nghiên cứu các biện pháp phát triển nông nghiệp bền vững, 

nâng cao năng lực thích ứng, chống chịu với biến đổi khí hậu, nhất là ở những vùng có 

nguy cơ bị tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.  

- Tăng cường đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phục 

vụ phát triển sản xuất, vận chuyển hàng hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh 

hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe người dân.  
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- Tập trung huy động nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện chương trình, 

nhất là nguồn vốn hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, vốn nhân dân, kết 

hợp với nguồn vốn tài trợ từ các doanh nghiệp, cá nhân... sử dụng có hiệu quả các 

nguồn vốn đầu tư để đạt mục tiêu. Ưu tiên đầu tư các công trình có trọng tâm, trọng 

điểm vừa phục vụ thiết thực cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, vừa đảm bảo theo 

tiêu chí xã nông thôn mới.  

- Đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở 

nông thôn. Khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân tham gia phát triển các loại 

hình hợp tác trong sản xuất kinh doanh; xây dựng mô hình doanh nghiệp nông nghiệp 

thích hợp gắn với liên kết hình thành vùng sản xuất hàng hóa, tạo điều kiện đưa công 

nghiệp vào phục vụ nông nghiệp. Tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ phục vụ nông 

nghiệp, nông thôn và tiêu thụ nông sản; khuyến khích mở rộng các hình thức liên kết 

sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa.  

-Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Trung ương, đồng 

thời xây dựng một số chính sách của địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

phát triển và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

Tăng đầu tư từ ngân sách cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, cân đối nguồn thu 

để đầu tư xây dựng giao thông nông thôn; chú trọng lồng ghép các chương trình mục 

tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.  

- Nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn. Tiếp tục thực 

hiện chương trình giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng thực 

hiện các phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn 

mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào văn hóa, 

thể thao ở nông thôn. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề cho lao động 

nông thôn, cung cấp lao động cho các khu công nghiệp, các làng nghề và xuất khẩu lao 

động./.  
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UBND TP CẦN THƠ 

 

KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC 

GIA XÂY DỰNG NTM TRÊN ĐỊA BÀN TP. CẦN THƠ 

 

1. Đặc điểm chung 

Thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, nằm ở vị trí trung tâm 

của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Có tổng diện tích tự nhiên trên 1.401km
2
, dân số 

trên trên 1 triệu dân, thành phố Cần Thơ được chia làm 9 đơn vị hành chính, gồm 5 

quận (Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt) và 4 huyện: Phong Điền, 

Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh với tổng số thị trấn, xã, phường là 85, trong đó có 5 thị 

trấn, 44 phường và 36 xã (Tính thời điểm ban hành Nghị định số 12/NĐ-CP). 

Được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương, sự phối hợp hiệu quả với các Bộ - 

Ban – Ngành và các địa phương, kế thừa thành tựu phát triển nông nghiệp, xây dựng 

nông thôn, chăm lo đời sống nhân dân.Qua 9 năm thực hiện Chương trình, thành phố 

Cần Thơ đã đẩy mạnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước, phát huy 

sức mạnh của các đoàn thể chính trị-xã hội; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế 

- xã hội nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nền nông nghiệp đô thị theo hướng hiện 

đại, hiệu quả bền vững; phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn.  

Đến nay, theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới Thành phố Cần Thơ có 

35/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ước đến tháng 12/2019 hoàn thành xây dựng 36/36 

xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 100% số xã trên địa bàn thành phố. Có 02/04 huyện 

đạt chuẩn huyện nông thôn mới (huyện Phong Điền đạt chuẩn năm 2015 và huyện 

Vĩnh Thạnh đạt chuẩn năm 2018) hoàn thành 100% kế hoạch của Trung ương giao 

năm 2020.  

2. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 

a. Hạ tầng kinh tế - xã hội 

- Tiêu chí Giao thông nông thôn: Năm 2015 có 17/36 xã đạt tiêu chí số 2 về 

giao thông nông thôn (đạt 47,22%, tăng 30% so với năm 2011). Thực hiện Chương 

trình xây dựng NTM, thành phố đã tập trung đầu tư xây dựng hệ thống giao thông ở 

các xã, huyện. Đến tháng 8/2019, thành phố có 35/36 xã đạt tiêu chí Giao thông nông 

thôn, tăng 18 xã so với năm 2015.  

- Tiêu chí Thủy lợi: Năm 2015 thành phố có 35/36 xã đạt tiêu chí Thủy lợi, tăng 

69,44% so với năm 2011. Hệ thống kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp của 36 xã có 

tổng chiều dài 1.670 km. Hệ thống kênh mương, thủy lợi được đầu tư nạo vét kiên cố 

hóa đạt chuẩn, xây dựng đồng bộ và cải tạo, nâng cấp đê bao khép kín. Đến nay, thành 

phố có 36/36 xã hoàn thành tiêu chí Thủy lợi. 

- Tiêu chí Điện: Đến nay, điện lưới quốc gia đã phủ đến 100% các xã, ấp trên 

địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

trong nhân dân về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, duy trì nâng chất và hiệu quả sử 

dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất – kinh doanh – dịch vụ. Thành phố có 36/36 xã 

hoàn thành tiêu chí về Điện. 
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- Tiêu chí Trường học: Tính đến năm 2015 có 14/36 đạt (chiếm tỷ lệ 38,89%), 

tăng 25% so với năm 2011 với 55/192 trường đạt chuẩn quốc gia.Cơ sở vật chất 

trường học luôn được đầu tư, phát triển theo hướng kiên cố hóa và đạt chuẩn quốc gia; 

đến tháng 8/2019, có 36/36 xã đạt tiêu chí về Trường học. 

- Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa: Cuối năm 2015 có 14/36 xã đạt (38,89%), 

tăng 33,33% so với năm 2011. Đến nay có 35/36 xã có trung tâm văn hóa xã; 282/291 

ấp có nhà văn hóa ấp. Tiêu chí số 6 có 35/36 xã đạt chuẩn. 

- Tiêu chí Nhà ở dân cư: Kết quả cuối năm 2015, toàn thành phố có 24/36 xã 

(66,67%) đạt tiêu chí nhà ở dân cư, tăng 50,56% so với năm 2011. Từ năm 2011-2019 

thành phố đã huy động sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức xây mới, sửa chữa và 

nâng cấp được 3.464 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người dân nông thôn. 

Đến cuối tháng 8/2019 có 35/36 xã đạt chuẩn tiêu chí Nhà ở dân cư. 

b. Kinh tế và tổ chức sản xuất: 

- Tiêu chí Thu nhập: Thu nhập bình quân trên đầu người/năm của người dân 

nông thôn đến năm 2018: 45.500.000 đồng/người/năm tăng 14.500.000 

đồng/người/năm so với năm 2015 là 31.000.000 đồng/người/năm. 

- Tiêu chí Hộ nghèo: Năm 2015, có 34/36 xã đạt tiêu chí hộ nghèo (theo chuẩn 

nghèo cũ), tăng 33,33% so với năm 2011. Đến năm 2016, hộ nghèo được xét theo 

chuẩn đa chiều, số xã đạt còn 23/36 xã. Đến tháng 8/2019 có 36/36 xã đạt tiêu chí hộ 

nghèo theo chuẩn đa chiều, với tỷ lệ hộ nghèo nông thôn là 2,06%.  

c. Văn hóa - Xã hội - M i trường 

- Tiêu chí Giáo dục: Năm 2015, có 30/36 xã đạt tiêu chí giáo dục, tăng 47,22% 

so với năm 2011.Đến thời điểm hiện nay tất cả các xã trên địa bàn 04 huyện đều đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ. Ngành giáo dục tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan tập 

trung thực hiện các giải pháp nhằm duy trì bền vững và nâng cao chất lượng công tác 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Kết quả cụ thể: 

36/36 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 36/36 xã đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; 36/36 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung 

học cơ sở mức độ; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học phổ 

thông, bổ túc trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề đạt trên 

80%.  

- Tiêu chí Văn hóa:Đến nay hầu hết các Trung tâm văn hóa – thể thao xã đều 

được trang bị các trang thiết bị như: bàn, ghế hội trường, phòng chức năng, thiết bị âm 

thanh, truyền thanh, tủ, sách, báo, tạp chí… để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 

phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động chống đuối nước và một 

số các hoạt động khác của địa phương. Toàn thành phố có 36/36 xã đạt chuẩn tiêu chí 

số 16 về Văn hóa. 

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia: 

Trong giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn thành phố đã tăng từ 76% năm 2011 

lên 99% vào cuối năm 2015, tỷ lệ hộ sử dụng nước HVS đã vượt so với định mức quy 

định tại Bộ tiêu chí nông thôn mới. 
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Đến tháng 6/2019, tại các xã của 04 huyện của thành phố (Phong Điền, Thới 

Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh) được đầu tư 17 hệ thống cấp nước nông thôn tập trung với 

công suất 500m
3
/ngày đêm đến 1.000m

3
/ngày đêm, chất lượng nước đạt QCVN 01-

BYT, Quy chuẩn chất lượng nước ăn uống của Bộ Y tế quy định. Vì vậy kết quả đến 

tháng 8/2019 trên địa bàn thành phố tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch 

theo tiêu chuẩn Quốc gia đạt 75%, (tương ứng 124.412 hộ); Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước 

hợp vệ sinh là 99% đạt và vượt so với quy định. 

Các công trình cung cấp nước sinh hoạt tập trung cho người dân thường xuyên 

được đầu tư mới, mở rộng, nâng cấp, sửa chữa,… đảm bảo 100% các trường mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trạm y tế xã ở nông thôn 

có đủ nước sạch. Tỷ lệ hộ gia đình có đủ 3 công trình vệ sinh theo chuẩn (hố xí, nhà 

tắm, bể nước hoặc nước máy) cơ bản đạt yêu cầu. Toàn thành phố có 36/36 xã đạt tiêu 

chí môi trường và an toàn thực phẩm. 

d. Hệ thống chính trị 

- Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn 

thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng 

các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho 

người dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ đảm bảo về trình độ chính trị,chuyên 

môn nghiệp vụ theo quy định và làm tốt công tác quy hoạch cán bộ,đào tạo chuyên 

môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức xã. Đến nay đã có 36/36 xã đạt tiêu chí số 18 

về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 

e. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn 

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực nông 

thôn được ổn định giữ vững. Duy trì hiệu quả mô hình, điển hình tiên tiến về an ninh, 

trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Thành phố có 36/36 xã đạt tiêu chí số 19 về 

quốc phòng và an ninh. 

3. Những kết quả đạt đƣợc 

Để sát hợp với tình hình thực tiễn XDNTM tại địa phương, UBND TP Cần Thơ  

ban hành Bộ Tiêu chí TP Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn: 2011-2015 và giai 

đoạn 2016-2020. Sau thời gian triển khai thực hiện bộ tiêu chí mới này cho thấy: So 

với Bộ Tiêu chí TP Cần Thơ về nông thôn mới trước đây (20 tiêu chí) Bộ Tiêu chí giai 

đoạn 2016-2020 giảm 1 tiêu chí. Tuy nhiên, các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí mới có độ 

bao phủ rộng, có chiều sâu, yêu cầu cao hơn nên tương đối khó thực hiện. Sau khi rà 

soát lại tình hình XDNTM trên địa bàn 36 xã theo Bộ tiêu chí mới, kết quả trung bình 

mỗi xã đạt 15,06 tiêu chí. Một số tiêu chí khó thực hiện như: tiêu chí số 6 (cơ sở vật 

chất văn hóa), tiêu chí số 10 (thu nhập), tiêu chí số 11 (hộ nghèo) và tiêu chí số 15 (y 

tế). Quá trình thực hiện, Bộ Tiêu chí này sẽ từng bước được hoàn thiện và điều chỉnh 

phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội TP Cần Thơ theo từng thời kỳ. 

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao 

của các đồng chí lãnh đạo thành phố, nhất là sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của thành ủy 

như: Thành ủy Cần Thơ đã ban hành nghị quyết chuyên đề số 09-NQ/TU ngày 25 

tháng 4 năm 2012 của Thành ủy đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 và đã có sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết, 

đồng thời Ban thường vụ Thành ủy đã phân công một đồng chí thành ủy viên trực tiếp 

chỉ đạo 1 xã nông thôn mớivà cấp huyện trong công tác triển khai thực hiện Chương 
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trình, trực tiếp đi thu hút, xúc tiến đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu 

nông sản, góp phần tạo nên sự đột phá trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời góp 

phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2010-2020. Đồng 

thời thông qua công tác kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình thực hiện Chương trình 

đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát hiện và giải quyết kịp thời những khó khăn, 

vướng mắc địa phương đã và đang gặp phải;  

- Đã xác định rõ vai trò chủ thể và lợi ích thiết thực của người dân trong xây 

dựng nông thôn mới và tạo thành phong trào sâu rộng trên địa bàn thành phố;  

- Do bộ máy tổ chức hoạt động xây dựng nông thôn mới ở các cấp từ thành phố 

đến huyện, xã được kiện toàn và củng cố, nên đã có nhiều hoạt động xây dựng nông 

thôn mới ngày càng hiệu quả hơn;  

- Công tác thực hiện Chương trình có trọng điểm như: Đã ban hành nhiều cơ 

chế, chính sách linh hoạt để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình (các nghị 

quyết chuyên đề của Thành Ủy, các hệ thống truyền thông tuyên truyền về xây dựng 

nông thôn mới của Đài Phát thành và Truyền hình, báo Nông nghiệp Việt Nam, báo 

Nông thôn ngày nay, báo Cần Thơ và các đài truyền thanh huyện, xã...). Qua đó,  diện 

mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng phát triển, 

đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi; sản xuất nông nghiệp và kinh tế 

nông thôn phát triển theo hướng tích cực, đã có sự chuyển dịch tiến bộ trong cơ cấu, 

sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ;  

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố; cảnh quan, 

môi trường nông thôn dần được cải thiện; Thu nhập của người dân được nâng cao 

hàng năm góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo, mạng lưới giáo dục đào tạo và chăm sóc sức 

khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên..., nhờ vậy, đời sống vật chất tinh thần 

của người dân không ngừng được nâng lên. 

- Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thực sự trở thành 

một phong trào ý nghĩa, có tính nhân văn và có sức lan tỏa sâu rộng và được người dân 

đồng tình hưởng ứng. Nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới ngày càng 

được nâng cao, nhất là trong phát triển sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, ứng 

dụng khoa học công nghệ, trong bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn, phát 

huy các giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần làm thay đổi cơ 

bản bộ mặt nông thôn của thành phố. 

4. Những hạn chế, tồn tại chủ yếu và nguyên nhân 

Hiện tại, công tác XDNTM của thành phố vẫn còn gặp phải khó khăn nhất định: 

Năm 2017, việc đánh giá các tiêu chí thực hiện theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 

2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai 

đoạn 2016-2020 tăng thêm 10 chỉ tiêu (từ 39 lên 49 chỉ tiêu) so với Bộ tiêu chí giai 

đoạn 2011-2015. Bên cạnh đó, một số tiêu chí được nâng cao về chất lượng. Cụ thể: 

Đối với tiêu chí thu nhập, theo Bộ tiêu chí mới, thu nhập bình quân đầu người khu vực 

nông thôn đến năm 2020 khu vực ĐBSCL là từ 50 triệu đồng/năm trở lên; tỷ lệ hộ 

nghèo theo phương pháp điều tra đa chiều bằng và dưới 4%; tỷ lệ người dân tham gia 

bảo hiểm y tế trên 85% (trước đây là 70%); tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh trên 

95% và sử dụng nước sạch trên 65%. Đây là lý do khiến cho các xã đạt chuẩn NTM 

giai đoạn 2011-2016, đến nay lại bị giảm số tiêu chí đã đạt. 
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Tuy nhiên, đây không phải là cản ngại quá lớn mà khó nhất vẫn là vốn đầu tư 

cơ bản đối với cơ sở hạ tầng kỹ thuật XDNTM. Nguồn vốn thực hiện Chương trình 

XDNTM của thành phố không nằm trong danh mục được Trung ương phân bổ, thành 

phố tự điều tiết nên việc đầu tư cho các địa phương chưa đáp ứng đủ nhu cầu, phân bổ 

vốn về các huyện chưa kịp thời.  

Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, người dân chưa hiểu hết ý nghĩa, lợi ích của 

chương trình, coi XDNTM là nhiệm vụ của chính quyền các cấp, vốn hoàn toàn do 

Nhà nước hỗ trợ nên đã ảnh hưởng đến tiến độ chung. Phần lớn các xã XDNTM trên 

địa bàn thành phố có xuất phát điểm thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên 

khả năng huy động vốn trong dân gặp không ít trở ngại. 

Đặc biệt là về công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương trong xây dựng 

nông thôn mới: tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội ở một số khu vực nông thôn vẫn 

còn diễn biến phức tạp. 

Việc xác định doanh nghiệp giữ vai trò “đòn bẩy” trong XDNTM, thời gian 

qua, thành phố chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp thực sự thiết tha với bà con không nhiều. 

Nguyên nhân chính do những chính sách chưa thực sự thu hút các doanh nghiệp đầu 

tư. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, đặc biệt lợi nhuận đầu 

tư vào lĩnh nông nghiệp, nông thôn còn khá thấp so với đâu tư trong một số lĩnh vực 

khác. Ngoài ra vẫn còn những bất cập và những nguyên nhân khác như: 

- Hệ thống tổ chức cán bộ chuyên trách cấp huyện, xã, thành phố còn ít, cán bộ 

cấp xã mới chỉ phân công kiêm nhiệm nên hiệu quả hoạt động chưa cao. 

- Chương trình xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn, là Chương trình kinh 

tế- xã hội cần kinh phí đầu tư lớn và sự phối hợp của các cấp, các ngành; tuy nhiên 

nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho Chương trình còn thấp, trong khi việc 

đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và con em quê hương để xây dựng nông thôn 

mới chưa được nhiều. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong triển khai 

trong thực hiện Chương trình đôi lúc chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ làm ảnh hưởng đến 

tiến độ thực hiện Chương trình. 

- Tác động của biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp đã gây thiệt hại 

về tài sản, con người và ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người 

dân, qua đó, đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì các tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã 

hội, thu nhập, hộ nghèo, môi trường.... 

5. Các bài học kinh nghiệm 

Thời gian tới, Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM ở TP Cần Thơ tập 

trung vào những công tác trọng tâm sang giai đoạn mới theo hướng đi vào chiều sâu, 

nâng cao chất lượng trong việc thực hiện từng tiêu chí. Do đó, tùy tình hình thực tế, 

mỗi địa phương sẽ xác định những tiêu chí mang tính đột phá, tạo điều kiện để thực 

hiện các tiêu chí khác. Trong đó tập trung cho các tiêu chí phát triển kinh tế, nâng cao 

thu nhập là trọng tâm, có tính chất quyết định, lan toả cho các tiêu chí còn lại. Thới 

gian tới, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM thành phố sẽ tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn thành phố, nhằm kịp 

thời tháo gỡ những khó khăn, tìm ra những giải pháp đẩy mạnh công tác có hiệu quả. 

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, tăng 

giá trị hàng hóa nông sản; áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, tạo 

sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình 

Quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ, xây dựng các mô hình 



152 

 

phát triển sản xuất bền vững và hiệu quả - thông qua việc phát triển tiêu chí tổ chức 

sán xuất  nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho bà con như: Hợp tác xã kiểu mới 

hay mô hình “Cánh đồng lớn” có hợp đồng sản xuất theo chuỗi giá trị và có bao tiêu 

sản phẩm đôi bên cùng có lợi chẳng hạn.  Đồng thời tăng cường huy động các nguồn 

lực xã hội và cân đối để đảm bảo đủ nguồn lực chất lượng tốt, nhằm thực hiện đúng 

tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra… 

Trong XDNTM xác định sức dân là “sức bền”, người dân là chủ thể, đồng thời 

là đối tượng được thụ hưởng những lợi ích từ công cuộc XDNTM. Do đó, Ban Chỉ đạo 

thành phố chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình 

thức phong phú, sâu rộng, bám sát phương châm “ người dân dễ hiểu, dễ thấy, dễ làm 

và dễ đóng góp”. Qua đó, tạo điều kiện để người dân hiểu rõ mục đích, nội dung, ý 

nghĩa, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về XDNTM. Đây được xem là bước 

ngoặt quan trọng trong việc giúp người dân chuyển biến về mặt nhận thức, tạo sự đồng 

thuận qua đó huy động tối đa được nguồn lực từ nhân dân. 

Hiện tại, để giữ vững các tiêu chí cũng như danh hiệu xã NTM, thành phố đã có 

những giải pháp khắc phục: Tại các xã này, cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức 

đoàn thể và nhân dân không ngừng nỗ lực duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng 

các tiêu chí đã đạt theo phương châm “Không phải đạt chuẩn là kết thúc, là tự bằng 

lòng mà cấp ủy xã đã chỉ đạo chính quyền thường xuyên rà soát, đánh giá các tiêu chí, 

nhất là những tiêu chí có khả năng biến động và kém bền vững như: thu nhập bình 

quân đầu người, môi trường, bảo hiểm y tế, cơ sở vật văn hóa, an ninh trật tự…”. 

Trong đó, các địa phương chú trọng tiêu chí nâng cao thu nhập bình quân đầu người. 

Quan tâm đến chính sách khen thưởng cho những cá nhân và tập thể có công đóng góp 

lớn trong phong trào xây dựng NTM ở địa phương một cách nhanh chóng, kịp thời. 

Sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là vai trò người đứng đầu 

thực sự quan tâm vào cuộc thường xuyên, quyết liệt thì trong cùng hoàn cảnh còn 

nhiều khó khăn vẫn tạo ra sự chuyển biến rõ nét. Đảng ủy, chính quyền cấp huyện, xã 

phải chủ động, sang tạo trong việc vận dụng các Nghị quyết, văn bản hướng dẫn của 

cấp trên để có cách làm phù hợp, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho địa phương. 

Phát huy tiềm năng, lợi thể sẵn có của địa phương để đẩy mạnh chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế, nhất là thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông 

thôn mới.Phát triển sản xuất trên cơ sở lợi thế so sánh của từng vùng, góp phần tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, giảm thiểu tác động của biến 

đổi khí hậu, hạn hán, xâm ngập mặn.  

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của Cán bộ và nhân 

dân về xây dựng nông thôn mới. Tăng cường củng cố, đào tạo nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ là công tác xây dựng nông thôn mới các 

cấp, nhất là cán bộ phụ trách nông thôn mới cấp xã. Phát huy tính tự lực, tự cường của 

cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phát động, tham gia hưởng ứng các Phong trào 

xây dựng nông thôn mới ở cơ sở; 

Công khai, minh bạch lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân đối với các công trình, 

dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trên tinh thần “Dân biết, dân bàn, 

dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”; có như vậy mới phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, huy động được nguồn lực đóng góp từ nhân 

dân. 
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Bám sát quan điểm, mục tiêu và giải pháp để xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể 

tập trung chỉ đạo và huy động các nguồn lực cho Chương trình. Phát huy sức mạnh 

tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội, các lực lượng qua đó 

tích cực huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Lồng ghép nguồn vốn 

thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới với nguồn vốn từ các chương trình, dự án 

khác trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kêu 

gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, con em thành đạt của địa phương đang sinh 

sống trong và ngoài thành phố để tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. 

6. Mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2021-2025 

- Phấn đấu đến năm 2025 thành phố có 100% số xã (36/36 xã) đạt chuẩn nông 

thôn mới;18/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 9/36 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới kiểu mẫu;100% số huyện (4/4 huyện) được Thủ tướng Chính phủ công nhận 

huyệnđạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, khuyến khích các huyện đã được công nhận 

trong giai đoạn 2016-2020 tiếp tục phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn: 

+ Thu nhập bình quân đầu người: 55 triệu đồng/người/năm.  

+ Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khoảng 0,5% 

+ Tỷ lệ hộ nghèo các xã dưới 1,5%. 

+ Thay thế nhà tạm hoàn toàn bằng nhà kiên cố và bán kiên cố. 

+ 100% Trạm y tế đạt chuẩn; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế khu vực nông thôn đạt 

85% trở lên.  

+ Cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch sẽ, 85% người dân được sử dụng 

nước sạch. 

+ Giao thông nông thôn thuận tiện quanh năm, thúc đẩy vận chuyển hàng hóa 

của bà con nông dân... 

+ An ninh trật tự nông thôn luôn được giữ vững. 

Thành phố sẽ hỗ trợ một số huyện xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng thực 

hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Mục tiêu của Đề án nhằm tiếp tục 

quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân 

về thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn tiếp theo. 

Có thể nói, để giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, ngoài 

quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, rất cần sự góp sức của toàn xã hội, của cộng 

đồng doanh nghiệp và đặc biệt từ chính người dân - “chủ thể” của quá trình xây dựng 

NTM. Đây sẽ là động lực quan trọng để các xã NTM tiếp tục duy trì và phát triển bền 

vững các tiêu chí NTM 

Trên đây là nội dung tham luận của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu 

quốc gia thành phố Cần Thơ về đánh giá 10 năm xây dựng nông thôn mới và tồn tại, 

thách thức trên địa bàn thành phố Cần Thơ./. 
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UBND TỈNH BẠC LIÊU 

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

 XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019 SO VỚI CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 

GIAO ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƢỚNG KẾ HOẠCH ĐẾN NĂM 2025  

  

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI SO VỚI CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH GIAO ĐẾN NĂM 2020 

1. Kết quả thực hiện Chƣơng trình giai đoạn 2011 – 2015 

1.1  Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới: 

Trong giai đoạn 2011-2015 tỉnh Bạc Liêu có 50 xã triển khai thực hiện Chương 

trình (đến năm 2014 còn 49 xã). 

- Kết quả các xã phân theo nhóm tiêu chí đến cuối năm 2015, cụ thể như sau: 

+ Nhóm xã đạt 19/19 tiêu chí: 10 xã (08 xã các có Quyết định công nhận của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh),  tăng 10 xã so với năm 2011. 

+ Nhóm xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí: 09 xã,  tăng 09 xã so với năm 2011. 

+ Nhóm xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí: 20 xã, tăng 18 xã so với năm 2011. 

+ Nhóm xã đạt từ 05 - 09 tiêu chí: 10 xã, giảm 21 xã so với năm 2011. 

+ Nhóm xã dưới 05 tiêu chí: 0 xã, giảm 19 xã so với năm 2011. 

- Trung bình toàn tỉnh đạt 13,80 tiêu chí/xã, tăng 7,61 tiêu chí so với năm 2011. 

- Huyện Phước Long có 6/7 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (huyện điểm của 

Trung ương giai đoạn 2011 – 2015).  

Với kết quả này, trong giai đoạn 2011 – 2015 không đạt mục tiêu kế hoạch đề 

ra (13 xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận  đạt chuẩn nông thôn mới, 

huyện Phước Long được công nhận huyện nông thôn mới) 

1.2 Kết quả huy động nguồn lực: 

Tổng nguồn vốn được huy động triển khai thực hiện chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 là 6.048.810 triệu đồng, 

trong đó: 

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 137.722 triệu 

đồng (trong đó vốn trái phiếu Chính phủ 78.000 triệu đồng), chiếm tỷ lệ 2,28%. 

- Lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án  khác: 908.472 triệu 

đồng, chiếm tỷ lệ 15,02%. 

- Vốn ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã): 545.345 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 

9,02%. 

- Vốn Doanh nghiệp: 962.292 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 15,91%. 

- Vốn tín dụng: 2.775.000 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 45,88%. 
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- Vốn dân đóng góp: 585.683 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 9,68%. 

- Vốn huy động khác: 134.296 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 2,22%.  

1.3 N uyên nhân kh n  đạt mục tiêu kế hoạch  iai đoạn 2011 – 2015: 

Công tác vận động, tuyên truyền chỉ mới dừng lại ở diện rộng, thiếu chiều sâu, 

có một số thành viên cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, và nhân dân ở cơ sở chưa thực 

sự nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của Chương trình xây 

dựng nông thôn mới, xem Chương trình đơn thuần chỉ là dự án xây dựng kết cấu hạ 

tầng, chưa chú trọng đến những mặt phát triển kinh tế, xã hội khác có liên quan, từ đó 

nảy sinh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa phát huy được vai 

trò người dân, là nền tảng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới. 

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tuy đã tạo được mối quan hệ phối 

hợp giữa các ngành, các cấp, nhưng mối quan hệ này từng lúc, từng nơi còn chưa chặt 

chẽ và thường xuyên, chưa duy trì được phong trào trên diện rộng (chỉ tập trung nhiều 

ở các địa phương là điểm chỉ đạo), việc thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án 

chuyên ngành phục vụ xây dựng nông thôn mới còn lúng túng, dàn trãi.  

Xây dựng nông thôn mới cần nhu cầu vốn rất lớn, nhưng thực tế Bạc Liêu vẫn 

là tỉnh nghèo, quy mô xã lớn, dân cư thưa thớt, sông ngòi chằng chịt, nền đất yếu, 

doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn không nhiều, vốn ngân sách 

ít nên sự hỗ trợ của Nhà nước có giới hạn, dẫn đến một số tiêu chí cần nhiều vốn đầu 

tư từ sự hỗ trợ của ngân sách đạt thấp như: Tiêu chí số 02 giao thông (chỉ có 12/49 xã 

đạt chuẩn), tiêu chí số 05 cơ sở vật chất trường học (có 17/49 xã đạt chuẩn), tiêu chí 

số 06 cơ sở vật chất văn hóa (chỉ có 12/49 xã đạt chuẩn), tiêu chí số 07 chợ nông thôn 

(có 30/49 xã đạt chuẩn), tiêu chí 17 môi trường (chỉ có 15/49 xã đạt chuẩn),…  

Kinh phí hàng năm phân bổ cho Chương trình (ngân sách Trung ương và tỉnh) 

chưa đáp ứng yêu cầu, còn chậm, do đó ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Chương 

trình. 

Do Bạc Liêu là tỉnh khó khăn nên các xã mặc dù đã được công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới, nhưng một số tiêu chí quan trọng chỉ đạt ở mức thấp. 

Phước Long được trung ương chọn là 01 trong 05 huyện điểm chỉ đạo đạt chuẩn 

nông thôn mới đến cuối năm 2015, nhưng không có cơ chế hỗ trợ riêng (trong khi xuất 

phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém, nguồn lực từ ngân sách hỗ trợ ít). Vì vậy, Ban 

chấp hành huyện ủy huyện Phước Long đã nóng vội, chạy theo thành tích, thiếu dân 

chủ nên đã xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản (gần 400 tỷ đồng).    

2. Kết quả thực hiện Chƣơng trình giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 8/2019  

2.1 Chỉ tiêu kế hoạch  iao đến năm 2020 

 * Các văn bản xác định mục tiêu và giao chỉ tiêu kế hoạch: 

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

- Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 về việc phấn 

đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 ngay 

trong năm 2019; 
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- Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XV; 

- Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

(khóa XV) về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 

2016 – 2020; 

- Chỉ thị 15-CT/TU ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018 – 2020 và 

những năm tiếp theo;  

- Quyết định 1776/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; 

- Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/2/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu 

về nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2019;  

* Mục tiêu xác định từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2020: 

- Toàn tỉnh có 25/49 xã (51%) số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 

- Huyện Phước Long được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Thành phố Bạc 

Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Vĩnh Lợi cơ bản đạt chuẩn 

nông thôn mới; 

- Số tiêu chí bình quân/xã: 15 tiêu chí. 

* Bổ sung mục tiêu phấn đấu: 

Căn cứ kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến đầu năm 2018, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định bổ sung mục tiêu như sau: 

- Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh lũy kế có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

(Huyện Hồng Dân: 08/08 xã; Huyện Vĩnh Lợi: 07/07 xã; Huyện Hòa Bình: 02/07 xã; 

Huyện Đông Hải: 04/08 xã; Thị xã Giá Rai: 04/07 xã; Huyện Phước Long: 07/07 xã; 

Thành phố Bạc Liêu: 03/03 xã); huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới (2017), 

huyện Vĩnh Lợi cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đạt và vượt mục tiêu giai 

đoạn 2016 – 2020 trong năm 2019;  

- Phấn đấu cuối năm 2020: 

+ Toàn tỉnh lũy kế có 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 

+ Lũy kế có 03/07 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Phước Long, 

Vĩnh Lợi, Tp. Bạc Liêu); 

+ Có 01 đến 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

+ Bình quân tiêu chí/xã: 18 tiêu chí.  

2.2. Kết quả thực hiện từ năm 2016 đến nay (tháng 8/2019): 

2.2.1 Về xây dựng nông thôn mới cấp xã:  

* Kết quả thực hiện Bộ tiêu nông thôn mới: 

Trong giai đoạn sau năm 2015, tỉnh Bạc Liêu có 49 xã thực hiện Chương trình 

xây dựng nông thôn mới (xã Phong Thạnh Đông A – nâng lên thành Phương Láng 

Tròn)  

- Toàn tỉnh lũy kế có:  
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+ Nhóm xã đạt 19 tiêu chí: có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 13 xã so với 

năm 2015); 

 + Nhóm xã đạt 15 – 18 tiêu chí: 7 xã; 

+ Nhóm xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí: 20 xã;  

+ nhóm xã đạt từ  dưới 9 tiêu chí: 01 xã (Vĩnh Thịnh đạt 9/19 tiêu chí). (giảm 9 

xã so với năm 2015). 

- Hiện nay có 07 xã (04 xã của huyện Hồng Dân, 03 xã của huyện Vĩnh Lợi) 

đang thực hiện quy trình công nhận xã nông thôn mới cấp tỉnh; 

- Và có 04 xã (02 xã của Giá Rai, 01 xã của huyện Hòa Bình; 01 xã của huyện 

Vĩnh Lợi) đang thực hiện quy trình cấp huyện.  

- Trung bình toàn tỉnh đạt 16,51 tiêu chí/xã. 

* Kết quả huy động nguồn lực: 

Tổng vốn huy động: 4.830.305 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn trực tiếp từ ngân sách: 1.151.276 triệu đồng, chiếm 23,83%, (trong đó: 

vốn trung ương là 299.910 triệu đồng, vốn NS tỉnh: 435.190 triệu đồng, NS huyện, xã 

là  416.176 triệu đồng)  

- Vốn lồng ghép: 1.546.524 triệu đồng, chiếm 32,02%; 

- Vốn tín dụng: 954.819 triệu đồng, chiếm 19,77%; 

- Vốn doanh nghiệp: 424.445 triệu đồng, chiếm 8,85%; 

- Vốn dân góp: 732.241 triệu đồng, chiếm, chiếm 15,16 %;  

- Vốn khác: 18.000 triệu đồng, chiếm 0,37%. 

* Kết quả thực hiện từng tiêu chí: 

Giai đoạn 2011 – 2015, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thực hiện theo Quyết định 

491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

Giai đoạn 2016 – 2020,  Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thực hiện theo Quyết 

định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bộ tiêu chí này, nội dung và chỉ tiêu 

cao hơn so với Bộ tiêu chí của Quyết định 491/QĐ-TTg quy định của giai đoạn 2011 - 

2015. Nên sự so sánh kết quả thực hiện chỉ mang tính tương đối. 

Kết quả đạt được của các tiêu chí được lũy kế từ năm 2016- tháng 8/2019 

 (1) Về rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới (tiêu chí số 01): 

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng công tác quy 

hoạch, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 

và mối liên kết với các vùng phụ cận; bảo đảm chất lượng, phù hợp; tiếp tục rà soát, 

điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, môi trường nông 

thôn, hài hòa với phát triển đô thị và quá trình đô thị hóa; phát triển các khu dân cư 

mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã.  

Trong quá trình thực hiện quy hoạch đã phát sinh những vấn đề về chính sách, 

chủ trương và điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể làm ảnh hưởng đến một số 

tuyến đường giao thông. Hiện nay, tỉnh đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư lập quy 

hoạch vùng thuộc huyện Vĩnh Lợi và lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm 
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huyện lỵ huyện Vĩnh Lợi; thực hiện thủ tục lập quy hoạch chi tiết đô thị Vĩnh Hưng, tỷ 

lệ 1/500; thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Châu Thới và xã Hưng 

Thành. 

Triển khai điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xã nông thôn mới nâng cao, quy 

hoạch chi tiết trung tâm xã đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiến hành xây 

dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. 

Nhìn chung, công tác rà soát, bổ sung các quy hoạch đang gặp nhiều khó khăn 

về kinh phí (về quy hoạch vùng huyện). Công tác cấm mốc quy hoạch các xã đang tiến 

hành thực hiện tuy nhiên chỉ đáp ứng ở trung tâm xã, ở điểm dân cư. 

Đến cuối năm 2013, toàn tỉnh có 100% xã đạt tiêu chí quy hoạch và đến nay 

49/49 xã đã và đang thực hiện quy hoạch chi tiết trung tâm xã theo tỷ lệ 1/500.  

(2) Về phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội (tiêu chí số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9): 

a) Về  iao th n  (tiêu chí số 2): Trong giai đoạn qua đã đầu tư nâng cấp một số 

tuyến đường ô tô  đến trung tâm xã,  nhìn chung 100% xã trên địa bàn tỉnh có đường ô 

tô (4 – 7 chỗ ngồi) đến trung tâm (tuy nhiên, hiện nay còn 4 xã chưa thực hiện xây 

dựng tuyến đường đến trung tâm xã theo quy hoạch và ô tô đến xã phải đi đường đấu 

nối khác). Qua số liệu đến cuối năm 2018, toàn tỉnh đã xây mới, nâng cấp, sửa chữa 

gần 500 tuyến đường giao thông nông thôn (ấp liên ấp, ngõ xóm) với chiều dài gần 

700 km, tổng kinh phí  từ các nguồn ước đạt gần 2.122  triệu đồng; xây mới và nâng 

cấp cầu giao thông nông thôn 342 cây; phát quang 195 tuyến giao thông nông thôn với 

chiều dài 550 km;vận động nhân dân mắc bóng đèn chiếu sáng ở các tuyến giao thông 

nông thôn được 25km, làm mới 10 tuyến lộ đất đen, dài 6,75 km nhằm phục vụ đi lại 

của người dân.  

Đến nay có 27/49  xã đạt tiêu chí giao thông (tăng 16  xã so với năm 2016), đạt 

69,23% so với kế hoạch đến 2020 (có 39 xã đạt). 

b) Về thủy lợi (tiêu chí số 3): Số liệu báo cáo đến cuối năm 2018, Các địa 

phương thi công nạo vét công trình thủy lợi, thủy nông nội đồng được 949 công trình 

với chiều dài 983,68 km, khối lượng 6.577.866 m
3
; nâng cấp, sữa chữa 104 đập thủy 

lợi ngăn mặn, giữ ngọt; nạo vét hoàn thành 02 ô thủy lợi khép kín. Nhìn chung, hệ 

thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản 

xuất, riêng một số xã ven biển thuộc huyện Hòa Bình, Đông Hải hệ thống thủy lợi 

nhanh bồi lắng nên một số xã gặp khó khăn về nguồn nước để phát triển sản xuất. 

 Đến nay có 49/49  xã đạt tiêu chí thủy lợi (tăng 01 xã so với năm 2016),  đạt 

100% so với kế hoạch đến năm 2020. 

c) Về điện (tiêu chí số 4): Trong giai đoạn 2016 – 2018, đã đầu tư kéo mới lưới 

điện được 47 tuyến với chiều dài trên 63 km. Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục vận 

động nhân dân đổ trụ điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện; đồng thời mắc 

mới điện kế an toàn cho nhân dân sử dụng góp phần nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn 

từ các nguồn trên địa bàn tỉnh đạt 98,6%.  

Đến nay có 46/49  xã đạt (tăng 9  xã so với năm 2016), đạt 93,88 % so với Kế 

hoạch đến năm 2020 (có 49/49 xã đạt). 

d) Về trường học (tiêu chí số 5): Xây dựng mới 6 trường học, sửa chữa, nâng 

cấp, xây dựng công trình phụ được 54 trường; Nâng tổng số lên 137/205 trường toàn 

tỉnh trên địa bàn nông thôn đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất (chiếm tỷ lệ 66,82%).  
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Đến nay có 33/49  xã đạt (tăng 14 xã so với năm 2016), đạt 84,61% so với kế 

hoạch đến năm 2020 (có 39 xã đạt). 

e) Về cơ s  vật chất văn hóa (tiêu chí số 6) 
14

: Xây dựng mới được 01 nhà văn 

hóa xã, sang lấp mặt bằng chuẩn bị đầu tư 04 nhà văn hóa xã, nâng tổng số nhà văn 

hóa xã hiện có trên địa bàn tỉnh là 27  nhà văn hóa xã; xây dựng mới  sửa chữa, nâng 

cấp 49 nhà văn hóa ấp, nâng tổng số 421/452 nhà văn hóa ấp đạt đạt chuẩn, sữa chữa, 

nâng cấp 01 trụ sở xã; xây dựng 01 cổng chào ấp, với tổng kinh phí trên 21.660 triệu 

đồng đáp ứng yêu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân.  

Đến nay có 35/49 xã đạt (tăng 23 xã so với năm 2016), đạt 89,74% so với kế 

hoạch đến năm 2020 (có 39 xã đạt). 

f) Về cơ s  hạ tần  thươn  mại nông thôn (tiêu chí số 7): Sửa chữa, nâng cấp 

04 chợ nông thôn,  đã bàn giao đưa vào sử dụng được 01 chợ nhằm đáp ứng nhu cầu 

mua bán, trao đổi hàng hóa ở địa phương. Ngoài ra các địa phương sắp xếp lại các chợ 

trên địa bàn tránh lấn chiếm lòng lề đường góp phần trong việc mua bán, trao đổi hàng 

hóa ở nông thôn.  

Đến nay có 46/49  xã đạt (tăng 16 xã so với năm 2016), đạt 93,88% so với kế 

hoạch đến năm 2020 (có 49/49 xã đạt). 

g) Về thông tin và truyền thông (tiêu chí số 8): Đến nay Tất cả các xã trên địa 

bàn tỉnh được đầu tư, nâng cấp bưu điện văn hóa xã phục vụ bưu chính viễn thông, đáp 

ứng nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Các xã đều có Trạm truyền thanh, hệ 

thống loa không dây được trang bị đến các nhà văn hóa ấp, hệ thống thông tin liên lạc 

di động và mạng internet đã phát triển và phủ sóng đến các ấp, phục vụ tốt công tác 

tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 

các hoạt động của địa phương. Đồng thời, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý, điều hành hoạt động. Một số trạm truyền thanh xã được nâng cấp trang 

thiết bị thu phát sóng, thay mới đầu thu không dây, hệ thống loa,…  

Đến nay có 46/49  xã đạt (tăng 01 xã so với năm 2016), đạt 93,88% so với kế 

hoạch đến năm 2020 (có 49/49 xã đạt). 

h) Về nhà   dân cư (tiêu chí số 9): Số liệu đến cuối năm 2018, lũy kế từ 2016 

đã hỗ trợ xây dựng 2.197 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết, kinh phí  

65.910 triệu đồng (Nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 và Quyết 

định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ); vận động nhân dân 

chỉnh trang nhà cửa, làm hàng rào (bê tông, cây xanh) với tổng chiều dài 45,4 km, phát 

quang tuyến đường giao thông trước nhà và mắc bóng đèn chiếu sáng ở các tuyến giao 

thông nông thôn được 25km.  

Đến nay có 44/49  xã đạt (tăng 13  xã so với năm 2016), đạt 112,82 % so với kế 

hoạch đến năm 2020 (có 39/49 xã đạt). 

(3) Về chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập (tiêu chí 

số 10, 12): 

a) Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân (tiêu chí số 10) 

                                              
14

 Đã có 27/49 xã có Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã  (trong đó có 21 trung tâm đạt theo quy định đã được 

công nhận nông thôn mới); 421/452 số ấp có nhà văn hoá/nhà sinh hoạt cộng đồng  (trong đó có 156 nhà văn hóa 

đạt theo quy định thuộc 21 xã đã được công nhận Nông thôn mới), có 08 sân vận động và sân bóng đá với diện 

tích 19.000 m2 , 01 nhà thi đấu và nhà tập luyện, 550 câu lạc bộ TDTT cơ sở được thành lập. 
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Trong gần 04 năm qua đã triển khai thực hiện mô hình sản xuất và mô hình 

trình diễn nhằm nhân rộng cho nông dân được hơn 70 mô hình
15
. Ngoài ra, xây dựng 

được 23 cánh đồng lớn với diện tích canh tác là 11.643 ha; Các doanh nghiệp trong và 

ngoài tỉnh thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa năm 2019 được trên 50.000  ha, 

sản lượng bao tiêu ước đạt 312.000 tấn lúa. Có 40 công ty, doanh nghiệp, HTX, đại lý 

tham gia bao tiêu
16
. Phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: toàn tỉnh 

có 07 Công ty ứng dụng công nghệ cao (áp dụng công nghệ nhà màng của Israel; 

công nghệ cho ăn tự động của Úc; công nghệ sinh học xác định tình trạng sức khỏe 

của tôm,...), với tổng diện tích 800 ha, năng suất bình quân 29,97 tấn/ha mặt nước 

nuôi. 

 Đồng thời thực hiện trên 115 chuyên mục khuyến nông và 16 chuyên mục 

“Đồng hành cùng nhà nông” trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Bạc Liêu; tập huấn khuyến nông 189 lớp, với 5.496 người tham dự; in ấn 8.000 cuốn 

tài liệu và 1.000 tờ rơi về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.  Công tác 

khuyến nông, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa  học vào sản xuất nông nghiệp
17

.  

Một số mô hình hiệu quả khá cao: Mô hình nuôi tôm thẻ siêu thâm canh 
18

; mô 

hình liên kết sản xuất trên 23 cánh đồng lớn 
19

; mô hình nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao
20

;  mô hình liên kết chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm
21

 

Từ đó góp phần nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn đến cuối năm 2018 đạt 

31,14 triệu đồng/người/năm so với 25,74 triệu đồng/người năm năm 2016. 

Đến nay, có 43/49 xã đạt tiêu chí về thu nhập (tăng 6 xã so với năm 2016), đạt 

110,26% so với kế hoạch đến năm 2020 (có 39/49 xã đạt). 

b) Nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm   nông thôn (tiêu chí số 12)
22

 

                                              
15

  Mô hình nuôi tôm thẻ siêu thâm canh 02 giai đoạn; mô hình trồng màu (bí đỏ) trên ruộng; Mô hình thí điểm 

trồng lúa kết hợp NTTS; mô hình nuôi kết hợp tôm thẻ chân trắng và tôm càng xanh ở vùng có độ mặn thấp; mô 

hình trình diễn nuôi cá dứa; mô hình nuôi gà Đông Tảo thuần; mô hình nuôi gà Ri lai; mô hình trình diễn giống 

lúa chịu phèn ĐTM; mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới, kết hợp hệ thống tưới phun; Mô hình nuôi tôm 

càng xanh toàn đực xen lúa bẻ càng một giai đoạn; mô hình canh tác lúa thông minh trên nền đất tôm – lúa;... 

16
  Hợp tác xã Vĩnh Cường, Công ty Cổ phần Quốc tế Gia, Công ty Hiếu Nhân, Công ty Thuận Minh, HTX Hữu 

Nghị,... 

17
 Các chương trình, dự án năm 2017 - 2018 do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đầu tư 

18
 Lợi nhuận bình quân 600 triệu đồng/ha/vụ, mô hình nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh - lợi nhuận bình 

quân 332 triệu đồng/ha, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh - lợi nhuận bình quân 400 triệu đồng/ha, mô 

hình nuôi cá kèo thâm canh - lợi nhuận bình quân 300 triệu đồng/ha, Công ty TNHH SX&TM Trúc Anh chuyển 

giao mô hình nuôi tôm thẻ siêu thâm canh trong dân 40 ha, tỷ lệ thành công trên 90%;  

5 
Hiệu quả 23 cánh đồng lớn, với  diện tích canh tác bình quân 100 ha/cánh đồng . Thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ 

các vụ lúa đạt 35% diện tích gieo trồng và trên 27% sản lượng lúa 

 

20
 Với 04 mô hình nuôi tôm thẻ siêu thâm canh trong nhà lưới, diện tích 397,6 ha cho năng suất ước khoảng từ 

28 tấn/ha/vụ - 40 tấn/ha/vụ.   

21
 Trong nuôi trồng thủy sản, các công ty ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với trên 1.200 ha với tổ hợp tác, hợp 

tác xã thủy sản, đảm bảo cao hơn giá thị trường (Công ty Cổ phần tôm miền Nam đã mua được 30 tấn tôm thương 

phẩm với giá cao hơn thị trường 1.000 – 2.000 đồng/kg; Công ty TNHH Một thành viên chế biến thủy hải sản 

xuất nhập khẩu Thiên Phú cao hơn so với giá thị trường từ 15.000 - 20.000 đồng/kg). Trong sản xuất và tiêu thụ 

muối, Công ty Cổ phần muối Bạc Liêu hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ muối trải bạt với diêm dân 43 ha, với 

giá mua muối tương đương giá thị trường tại thời điểm thu hoạch. 
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Triển khai, tập huấn đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động và việc làm 

đến các cấp chính quyển và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt các giải pháp hỗ 

trợ, tạo việc làm cho người lao động, thực hiện có hiệu quả các phiên giao dịch việc 

làm, tuyên truyền, tư vấn thị trường lao động. Từ đó nâng tỷ lệ lao động đang làm việc 

hàng năm từ 62,96 % năm 2016 lên 63,18 % năm 2018 (chưa trừ các đối tượng trong 

độ tuổi lao động chưa tham gia thị trường lao động – đang đi học). Qua đó, số lao 

động có việc làm đến nay ước đạt trên 90% trong số lao động tham gia thị trường lao 

động. 

  Đến nay, có 48/49 xã đạt tiêu chí về thu nhập (tăng 7 xã so với năm 2016), đạt 

97,96% so với kế hoạch đến năm 2020 (có 49/49 xã đạt). 

 (4) Về giảm nghèo và an sinh xã hội (tiêu chí số 11): 

Thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều; cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; với mục tiêu 

tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm 2 - 3%. Từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân 

công các ngành tỉnh hỗ trợ, đỡ đầu hộ nghèo; các huyện, thị, thành phố và doanh 

nghiệp hỗ trợ  hộ nghèo theo điều kiện thực tế của hộ. Bên cạnh đó, những chính sách 

đặc thù, ưu tiên nguồn lực giúp hộ nghèo, người dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, 

đồng thời Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh 

xã hội, kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn 

cảnh khó khăn; từng bước nâng cao mức sống của người dân ở địa bàn khó khăn, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số (đã triển khai thực hiện hiệu quả một số chính sách hỗ trợ 

hộ nghèo, cận nghèo: hỗ trợ nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế, chính sách tín dụng hộ 

nghèo, hỗ trợ giáo dục – đào tạo, hỗ trợ quà tết, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ đầu tư kết cấu 

hạ tầng, phát triển sản xuất,...)
23

. 

Qua kết quả điều tra rà soát của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2018 

xuống còn 4,3 %, so với tỷ lệ hộ nghèo 12,24% của năm 2016. Bình quân mỗi năm 

giảm 3,75%. 

 Đến nay có 31/49  xã đạt (giảm 06 xã so với năm 2016), đạt 79,49% so với kế 

hoạch đến năm 2020 (có 39/49 xã đạt). 

  (5) Về đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở 

nông thôn (tiêu chí số 13): 

Các hình thức tổ chức sản xuất hoạt động ổn định, đa dạng trên các lĩnh vực đã 

và đang có những đóng góp quan trọng về mặt kinh tế - xã hội, góp phần giải quyết 

việc làm cho lao động ở nông thôn, tăng thu nhập, giảm nghèo. (cụ thể có báo cáo 

riêng về tình hình phát triển kinh tế tập thể). 

 Đến nay có 45/49  xã đạt (tăng 05 xã so với năm 2016), đạt 97,83% so với kế 

hoạch đến năm 2020 (có 46/49 xã đạt). 

                                                                                                                                             
22

  Tổng số lao động khu vực nông thôn có việc làm năm 2016: 406.991 lao động chiếm 64,51 % trong số người 

đến tuổi lao động; năm 2018:  409.167 lao động, chiếm 64,38% trong số người đến tuổi lao động. 

23
 Huy động quỹ “vì người nghèo - an sinh xã hội” đạt 268,626 tỷ đồng; hỗ trợ 1.992 căn với giá trị 59,76 tỷ 

đồng; cấp phát 878.223 thẻ BHYT kinh phí 549,271 tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng 1.869 tỷ đồng, với 89.376 hộ 

vay; hỗ trợ học phí cho 21.826 học sinh kinh phí 12,915 tỷ đồng; hỗ trợ quà tết: 114.552 lượt hộ kinh phí 41,668 

tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện: 55.444 lượt hộ kinh phí 32,6 tỷ đồng; tổng vốn ngân sách cấp cho Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững: 103,727 tỳ đồng   
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(6) Về phát triển y tế, giáo dục, đào tạo ở nông thôn (tiêu chí số 14, 15): 

a) Về giáo dục, đào tạo (tiêu chí số 14)
24

: Công tác quản lý, nâng cao chất 

lượng giáo dục, đào tạo được  triển khai thực hiện tích cực; các Chương trình dạy và 

học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công tác phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ tiếp tục được cũng cố, duy trì việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng, 

sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo thực hiện 

tốt nhiệm vụ giảng dạy và học tập. Huy động đạt tỷ lệ cao nhất trẻ em trong độ tuổi 

đến trường.  

Về kết quả thực hiện c n  tác đào tạo n hề: 
25

  Công tác đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn thời gian qua đạt được nhiều thành quả nhất định, đào tạo gắn với địa 

chỉ làm việc góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao thu nhập đáp 

ứng thời kỳ công nhiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.   

Đến nay, toàn tỉnh có 49/49 xã đạt tiêu chí theo quy định (tăng 6 xã so với năm 

2016), đạt 97,83% so với kế hoạch đến năm 2020 (có 46/49 xã đạt). 

b) Về y tế (tiêu chí số 15): Tập trung bồi dưỡng, đào tạo nhân lực y tế tuyến cơ 

sở. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với các cơ 

quan thông tin đại chúng, đoàn thể vận động nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế tự 

nguyện, thực hiện tốt việc khám chữa bệnh ở cơ sở. Đến nay, tỷ lệ tham gia bảo hiểm 

y tế của người dân đạt trên 84,5%. Ngoài ra các địa phương đã cấp phát lũy kế được 

878.232 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách. Đến 

nay, có 48/49 xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 

(cân nặng) dưới 5 tuổi giảm dần, đến nay tỷ lệ này ở mức 13,2%. 

  Đến nay có 47/49  xã đạt (tăng 10 xã so với năm 2016), đạt 95,92% so với kế 

hoạch đến năm 2020 (có 49/49 xã đạt). 

(7) Xây dựng đời sống văn hóa (tiêu chí số 16) 
26

: Thực hiện công tác bảo tồn, 

tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa các di tích lịch sử, văn hóa hiện có trên địa bàn; 

duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”. Giai đoạn qua có thêm 07 xã 

được công nhận xã văn hóa nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận, tái công 

nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 21 xã.  

                                              
24

 Đến cuối năm 2018, có 49/49 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; toàn tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức 

độ 1 (01/07 cấp huyện đạt chuẩn xóa mù chữ cấp độ 1, 06/07 cấp huyện đạt chuẩn xóa mù chữ cấp độ 2, 56/64 xã phường 

đạt chuẩn xóa mù chữ cấp độ 2); trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỉnh đạt chuẩn giáo dục tiểu học mức độ 3 (64/64 xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn giáo dục tiểu học cấp độ 3); tỉnh đạt chuẩn giáo dục trung học cơ sở mức độ 1; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 

trung học cơ sở tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) hàng năm đạt từ 80% trở lên. 

25
 Trong giai đoạn từ 2016 đến nay số lao động nông thôn được đào tạo 59.550 người, số lao động nông thôn được 

hỗ trợ đào tạo theo Đề án 1956 là 9.838 người, nâng tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo năm 2019 ước đạt 

58,08%; số lao động qua đào tạo có việc làm 32.565 người, lao động sau đào tạo được vay vốn 2.751 người với số 

tiền 26.077 triệu đồng, số lao động nông thôn thuộc hộ nghèo, sau khi học nghề có việc làm và thoát nghèo 1.275 

người. 

26
 Đến nay toàn tỉnh xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa” được 192.662/201.989 hộ đạt 

95,38% (không tính số hộ gia đình của phường, thị trấn) và công nhận được 450/452 ấp đạt 99,55% (không tính 

khóm của phường, thị trấn). Đồng thời, công nhận ấp đạt chuẩn văn hóa 6 năm liền trở lên và đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh khen thưởng 334/452 ấp đạt 73,8%. 
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Đến nay có 49/49  xã đạt (tăng 01 xã so với năm 2016), đạt 100% so với kế 

hoạch đến năm 2020 (có 49/49 xã đạt). 

 (8) Về nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng nông thôn, an toàn thực phẩm 

(tiêu chí số 17): 

a) Về nước sạch và vệ sinh m i trường nông thôn:  

Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 

giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn (phân loại chất thải rắn, xây dựng hố rác tự 

hoại, trồng hàng rào cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch đẹp ở khu vực 

đang sinh sống, chăn nuôi hợp vệ sinh...); vận động các cơ sở kinh doanh trên địa bàn 

ký cam kết không sản xuất gây ô nhiễm môi trường.  

Đến nay trên địa bàn nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã có 136 công trình cấp nước 

sạch được đưa vào sử dụng phục vụ nước sinh hoạt cho người dân nông thôn, trong đó 

Trung tâm Nước sạch và VSMTNT quản lý, vận hành: 128 công trình cấp nước tập 

trung và 06 công trình do doanh nghiệp, tư nhân quản lý. Số lượng trạm cấp nước tập 

trung hoạt động bền vững là 89 công trình, hoạt động trung bình là 47 công trình. Số 

liệu sơ bộ đến tháng 6 năm 2019, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 

96% % (Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn Quốc gia 

QCVN:02:2009/BYT đạt 54,0%). 

 Về vệ sinh môi trường nông thôn đã tạo lên phong trào hộ gia đình nông thôn 

xây công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, xử lý chất thải chuồng trại chăn nuôi, làm thay đổi 

bộ mặt nông thôn, cải thiện điều kiện sống, cải thiện vệ sinh cho dân cư nông thôn, 

giảm các loại bệnh tật có liên quan để nâng cao sức khoẻ, phát triển kinh tế, qua rà soát 

tỷ lệ hộ dân nông thôn có hố xí hợp vệ sinh đạt 63% (Sở Y tế thời gian qua cũng đã 

thực hiện hỗ trợ xây dựng phần hạ nhà tiêu hợp vệ sinh cho 1.052 đối tượng là hộ 

nghèo, hộ gia định chính sách cũng đã góp phần nâng cao tỷ lệ này) và tỷ lệ hộ gia 

đình có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 57%.  

 Về cơ sở nuôi trồng thủy, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường: 

Đến nay, toàn tỉnh có 150 cơ sở có đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ 

môi trường; 160 hộ dân, cơ sở có kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc cam kết bảo vệ 

môi trường; 188 hộ dân có biện pháp xử lý chất thảy; toàn tỉnh có 10 làng nghề là các 

nghề truyền thống sản xuất thủ công là chính và mức độ tác động đến môi trường là 

không đáng kể (06 làng nghề sản xuất muối,01 làng nghề đan đát, 01 làng nghề rèn, 

01 làng nghề mộc, 01 làng nghề dệt chiếu).  

Trong thời gian quan nhờ vào việc thường xuyên thực hiện vận động, tuyên 

truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để có trách nhiệm trong thực hiện nếp sống văn 

Minh trong tổ chức tang lễ, trong đó lực lượng cán bộ, công chức nhà nước phải 

gương mẫu trong thực hiện. Qua đó, 100% xã đều đạt theo quy định về thực hiện nếp 

sống văn minh trong tiệc cưới, tiệc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh.  

Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành  

và các Hội, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thường xuyên tổ chức công 

tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, đồng thời mở nhiều đợt ra quân thu gom rác, 

trồng cây xanh tại các xã, hướng dẫn và hỗ trợ 4.529 thùng ủ rác hữu cơ thành phân tại 

hộ gia đình. Thực hiện và đưa vào sử dụng 03 công trình lò đốt rác bằng khí đốt tự 

nhiên công suất 500 kg/giờ tại 03 huyện: Phước Long, Đông Hải, Hòa Bình, thực hiện 

dự án cung ứng dịch vụ công xử lý chất thảy rắn thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi. 
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Đã hướng dẫn xây dựng 230 bể mô hình quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý bao bì 

thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.   

b) An toàn vệ sinh thực phẩm: Các ngành chuyên môn (nông nghiệp, y tế, môi 

trường) cùng với các Đoàn thể đã thường xuyên phối hợp với cơ sở thực hiện công tác 

tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, chăn nuôi, chế biến lương thực, thực phẩm, 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề đều giữ gìn tốt vệ sinh, đều có giấy 

cam kết bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa cơ sở gây ô nhiễm môi trường và an toàn 

vệ sinh thực phẩm. Trong thời gian qua, tất cả các xã trên địa bàn tỉnh không để xảy ra 

tình trạng ngộ độc thực phẩm đông người. 

c) Hoạt động suy giảm m i trường: Hàng năm từ tỉnh đến cơ sở đều phát động 

các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6, tuyên truyền giáo dục nâng 

cao nhận thức về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân. Thường xuyên tổ chức 

ra quân phát hoang, làm cỏ, dọn vệ sinh, trồng cây xanh, hoa kiểng, đảm bảo môi 

trường xanh – sạch – đẹp. Đặc biệt thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn xanh, 

sạch, đẹp. Các xã đều thành lập Hợp tác xã dịch vụ môi trường, có xe chở rác đến các 

bãi tập trung; các ấp thành lập Tổ hợp tác môi trường, vận động hộ dân đều có dụng cụ 

đựng rác, xây dựng hố rác gia đình đúng nơi quy định, rác thải được thu gom, xử lý 

theo quy định. Vận động nhân xây dựng nhà tắm, cầu tiêu hợp vệ sinh, xóa cầu tiêu 

trên sông ngòi, kênh rạch và ao đìa. Các hộ chăn nuôi trên địa bàn đều có các biện 

pháp xử lý ô nhiễm môi trường. 

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện Đề án bảo vệ 

và cải thiện môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2030; triển khai mô hình xử lý chất thảy ao nuôi tôm siêu thâm canh 

quy mô hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.  

Đến nay, có 32/49  xã đạt (tăng 14 xã so với năm 2016), đạt 82,05% so với kế 

hoạch đến năm 2020(có 39/49 xã đạt). 

(9) Về nâng cao chất lƣợng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - 

xã hội trên địa bàn (tiêu chí số 18): 

 - Về xây dựng hệ thống chính trị:  

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ lập kế hoạch đào tạo cán bộ xã đạt 

chuẩn, các địa phương cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, đại 

học, cao đẳng, trung cấp; chuyên  môn nghiệp vụ, tin học,... nhằm đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ công tác 
27

.  

Hệ thống tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, cấp xã trong tỉnh không ngừng 

được sắp xếp và kiện toàn để nâng cao chất lượng hoạt động. Đồng thời xử lý nghiêm 

các trường hợp cán bộ vi phạm trong thực thi công vụ
28

.  

- Về Tiếp cận pháp luật:  

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật luôn luôn được quan tâm nhằm phổ biến 

giáo dục pháp luật đến người dân; đồng thời phối hợp với Báo Bạc Liêu, Đài phát 

                                              
27

 Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn từ trung cấp trở lên 1.482 người đạt 98,08% trở lên. 

Trong đó: thạc sỹ 11 người,  đại học và cao đẳng 1.113 người, trung cấp 358 người, sơ cấp 2 người, còn lại 27 

người chưa qua đào tạo). Có 1.447 người qua đào tạo lý luận chính trị (cử nhân, cao cấp 164 người, trung cấp 

1.058 người, sơ cấp 225 người, còn lại 64 người chưa qua đào tạo). 

28
 Trong giai đoạn 2010 đến nay, trên địa bàn xã đã thực hiện xử lý kỷ luật 164 lượt cán bộ, công chức. 
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thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục  “Đời sống pháp luật” và “Pháp luật 

và đời sống” được 56 kỳ; phổ biến văn bản mới ban hành, các tin tức, sự kiện với số 

lượng 16.128 quyển, 60.000 tờ rơi; tổ chức 38 cuộc hội nghị triển khai  hỗ trợ pháp lý, 

tư vấn 428 vụ việc.   

Đến nay có 46/49  xã đạt (tăng 01 xã so với năm 2016), đạt 93,88% so với kế 

hoạch đến năm 2020 (có 49/49 xã đạt). 

(10) Về giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn (tiêu chí số 19): 

a) Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh: Nhìn chung, 

việc xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh đều được các cấp ủy đảng 

ở cơ sở quan tâm, nhất là bố trí những cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, có phẩm chất 

chính trị, đạo đức tốt, có năng lực giữ những chức danh phù hợp để tạo nguồn cán bộ 

chủ chốt ở cơ sở.  

b) Về an ninh trật tự xã hội: 
29

 Thông qua phong trào “Toàn dân tham gia bảo 

vệ an ninh Tổ quốc” công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, 

được phát động rộng khắp trong Nhân dân, tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn 

nông thôn được tăng cường và giữ vững,  một số mô hình điển hình tiên tiến ở cơ sở 

đã được phát huy (Tổ tự quản Dòng tộc về ANTT, Câu lạc bộ người hoàn lương, Tổ 

giáo dân tự quản, tự phòng về ANTT, Tổ Ngư dân tự quản về ANTT trên biển, Doanh  

nghiệp đỡ đầu tổ chức quần chúng gữa gìn ANTT ở cơ sở, Câu lạc bộ nữ phòng chống 

tội phạm,... );  

Đến nay có 40/49  xã đạt (giảm 08 xã so với năm 2016), đạt 81,63% so với kế 

hoạch đến năm 2020 (có 49/49 xã đạt). 

2.2.2 Xây dựng ấp nông thôn mới theo Đề án 1385: 

Thực hiện Quyết định 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ 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 nông thôn mới và giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020. 

Tỉnh Bạc Liêu, có 02 xã (Vĩnh Hậu A, Vĩnh Thịnh) thuộc huyện Hòa Bình là xã 

đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển thuộc đối tượng hỗ trợ xây dựng ấp nông 

thôn mới với tổng số ấp là 13 ấp theo Đề án 1385. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định 39/QĐ-UBND ngày 

28/2/2019 Về việc ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, 

công nhận và công bố ấp nông thôn mới của các xã khó khăn dưới 10 tiêu chí vùng bãi 

ngang, ven biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018 – 2020.  

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Bạc Liêu đang phối hợp với Ủy ban 

nhân dân huyện Hòa Bình rà soát đánh giá thực trạng và xây dựng Kế hoạch thực hiện 

xây ấp nông thôn mới của 02 xã trên, xác định mục tiêu đến năm 2020 có 7/13 ấp 

(53,85%) đạt chuẩn ấp nông thôn mới theo Quyết định 39/QĐ-UBND. 

2.2.3 Xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: 

                                              
29

 Ngoài ra, Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhân rộng mô hình “Cổng 

an ninh trật tự” ở các ấp (đến nay đã xây dựng được 51 cổng), góp phần phòng, chống tội phạm, tệ nạn trộm cấp ở 

nông thôn. Tính đến nay, toàn tỉnh có 95 mô hình phòng, chống tội phạm với 1.263 tổ, 66 câu lạc bộ với 14.633 thành 

viên, 05 mô hình tiêu biểu được Bộ Công an công nhận, nhân rộng. Đến tháng 6/2019 đã đề nghị chuyển hóa, đưa ra 

khỏi diện xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự cho 16/20 xã; có 40/49 xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật.   
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Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống 

nhất quan điểm “xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết 

thúc” và đã ban hành Chỉ Thị số 15-CT/TU ngày 03 tháng 7 năm 2018 về xây dựng 

nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2018 – 2020 và những năm 

tiếp theo. Xác định mục tiêu các xã đạt chuẩn nông thôn mới đều tiến hành hành xây 

dựng nông thôn mới nâng cao, đến cuối năm 2020 mỗi đơn vị cấp huyện có ít nhất 01 

xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, huyện Phước Long có 01 đến 02 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đến năm 2025 mỗi đơn vị cấp huyện có ít nhất 01 xã 

đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Trên tinh thần đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 9/5/2019 Ban hành 

Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và Quyết định 106/QĐ-

UBND ngày 9/5/2019 Ban hành Quy trình xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn xã 

nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2019 – 2020. 

Hiện nay, đang thực hiện quy trình thẩm định xã nông thôn mới nâng cao theo 

Quyết định 105/QĐ-UBND: xã Vĩnh Phú Tây; xã Vĩnh Thanh. 

Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo huyện nông thôn mới Phước Long, trên cơ sở học tập 

kinh nghiệm một số địa phương đi trước, xây dựng Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu 

mẫu triển khai thực hiện thí điểm trên địa bàn huyện, nội dung tập trung vào nâng cao 

thu nhập (phát triển mô hình sản xuất lúa ô đê bao khép kính theo mô hình chuỗi giá 

trị, cải tạo vườn tạp,..) xây dựng cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp. Đến nay, Ủy 

ban nhân dân huyện Phước Long đã công nhận được 40 ấp nông thôn mới kiểu mẫu. 

Thời gian tới, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ phối hợp với Ủy ban nhân 

dân huyện Phước Long tổ chức buổi rút kinh nghiệm và tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

kiểu mẫu để triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh
30

.  

II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi 

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu xác từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh 

ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nên các Sở, Ngành tỉnh đã thể hiện trách nhiệm đối với tiêu 

chí do ngành, đơn vị mình phụ trách; các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở 

vào cuộc rất quyết liệt.  

Nguồn lực hỗ trợ (TW, địa phương) cho Chương trình được tăng cường, do đó, 

các tiêu chí khó cần nhiều vốn (giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học) được 

đầu tư; 

Nguồn lực của địa phương hỗ trợ cho Chương trình được đầu tư cho trọng tâm, 

trọng điểm (địa bàn mục tiêu, tiêu chí mục tiêu mang tính thúc đẩy các tiêu chí khác 

phát triển như: giao thông, thủy lợi, điện, trạm cấp nước tập trung,...); 

Công tác triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, 

đặc biệt là xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Phước Long diễn ra sôi nổi, 

được cộng đồng nhân dân ủng hộ; 

                                              
30

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu (đang xin ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo 

tỉnh). 
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2. Khó khăn 

Một số tiêu chí đạt thấp (tiêu chí giao thông có 25/49 xã đạt chuẩn, tiêu chí cơ 

sở vật chất văn hóa có 21/49 xã đạt chuẩn, tiêu chí hộ nghèo21/49 xã đạt chuẩn, tiêu 

chí môi trường có 23/49 xã đạt chuẩn,…) đòi hỏi nhu cầu vốn lớn, trong khi nguồn 

vốn từ ngân sách phân bổ hàng năm còn hạn chế;  

Một số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (theo bộ tiêu chí cũ), 

một số tiêu chí quan trọng chỉ đạt ở mức thấp (so với bộ tiêu chí mới), rất cần được 

tiếp tục đầu tư để hoàn thiện; 

Đường giao thông nông thôn (chủ yếu đường liên ấp) ở một số xã được đầu tư 

xây dựng có chiều rộng mặt đường hẹp từ 1,5 - 2,0 m, chỉ đáp ứng nhu cầu thông xe 

02 bánh, chưa đáp ứng nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa và tiêu chí nông thôn mới; 

hiện còn 08 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã; thiếu vốn cho công tác duy tu, 

bảo dưỡng, bảo trì các công trình giao thông nông thôn; 

Các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, còn một số tiêu chí cần 

vốn nhưng chưa đạt hoặc đạt nhưng ở ngưỡng thấp: giao thông, cơ sở vật chất trường 

học, văn hóa, môi trường; 

Trong thực hiện quy trình thẩm định công nhận xã nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao cấp tỉnh, còn một số ít ngành thiếu sự quan tâm, phối hợp với Văn 

phòng Điều phối, nên quá trình thẩm định, thực hiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh chậm hơn theo quy định; 

Một số nơi còn tập trung nhiều nguồn lực cho tiêu chí cơ sở hạ tầng mà hạn chế 

quan tâm đến các tiêu chí không cần nhiều vốn: an ninh trật tự, vệ sinh cảnh quan môi 

trường, liên kết bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ phát triển ngành nghề truyền thống,.... 

Vốn hỗ trợ 10% dự phòng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới (35.138 triệu đồng) cho tỉnh Bạc Liêu với điều kiện được sử dụng vốn 

rất chặt và khó phân bổ thực hiện (cho 03 lĩnh vực: Đề án 712, Đề án 1385, Đề án 

2261). Nhất là cơ chế xã hội hóa 55% vốn trong Đề án 712 (trạm cấp nước tập trung, 

bão rác liên xã) trong khi các dự án này hỗ trợ cho vùng khó khăn nên việc kêu gọi cá 

nhân, doanh nghiệp tham gia vốn đầu tư và khai thác công trình gần như không thể.   

Lực lượng cán bộ kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Điều phối tuy 

nhiều nhưng thường trực và chủ yếu vẫn là cán bộ của Chi cục Phát triển nông thôn 

(14 biên chế), do đó nhiều thời điểm công việc chậm tiến độ hơn yêu cầu vì phải thực 

hiện 02 nhiệm vụ song song; 

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Nơi nào cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận 

động thì nơi đó người dân rất nhiệt tình hưởng ứng; 

Bộ máy quản lý thực hiện Chương trình càng thông hiểu về xây dựng nông thôn 

mới thì công tác chỉ đạo nơi đó sâu xác và nhân dân dễ thực hiện; nhất là vai trò của Bí 

thư Đảng ủy, Chủ Ủy ban nhân dân xã phải là người có tâm quyết xây dựng nông thôn 

mới, dám nghỉ, dám làm và chịu trách nhiệm với nhân dân trên địa bàn quản lý. Có 

như vậy, cả hệ thống chính trị cấp cơ sở sẽ đồng lòng vào cuộc từ những việc làm nhỏ 

nhất (từ trong gia đình, dòng họ của mình) đến những việc lớn hơn. 
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Phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho Nhân dân là ưu tiên hàng đầu để thực 

hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới; 

Sự vào cuộc tham gia thực hiện của người dân là yếu tố quyết định, nhà nước có 

đầu tư nhiều tiền vào các công trình xây dựng nhưng người dân thờ ơ thì công trình 

cũng không phát huy tác dụng, không được người dân giám sát, bảo quản dẫn đến 

công trình nhanh xuống cấp và gây lãng phí nguồn lực; 

Việc chọn hộ gia đình làm hạt nhân nòng cốt để triển khai thực hiện Chương 

trình mang lại hiệu quả tốt, là một điển hình cần nghiên cứu và nhân rộng như huyện 

Phước Long và Vĩnh Lợi đã thực hiện (hộ gia đình nông thôn mới); 

Do nguồn vốn đầu tư thấp nên việc lựa chọn tiêu chí đầu tư và tập trung đầu tư 

sẽ phát huy được tác dụng hơn là đầu tư giàn trãi, lựa chọn những tiêu chí dễ, tiêu chí 

ít vốn để phát động nhân dân cùng tổ chức thực hiện; 

Tăng cường và củng cố tình làng, nghĩa xóm trong công tác xây dựng nông thôn 

mới cần được cấp ủy, chính quyền cơ sở quan tâm đúng mức; 

An ninh trật tự, an toàn xã hội phải luôn được giữ vững, đây là yếu tố đặc biệt 

quan trọng trong thực tế diễn biến các loại tôi phạm hiện nay có xu hướng lang rộng về 

vùng nông thôn.    

IV. ĐỊNH HƢỚNG KẾ HOẠCH ĐẾN NĂM 2025 

Trên cơ sở mục tiêu kế hoạch đến năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề xuất kế hoạch đến năm 2025, như sau: 

 - Toàn tỉnh lũy kế có 49/49 xã (100%) đạt chuẩn nông thôn mới; 

 - Huyện Phước Long đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu, Thành phố Bạc 

Liêu hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới kiểu mẫu; 

 - Huyện Vĩnh Lợi, huyện Hồng Dân đạt chuẩn huyện nông thôn mới, thị xã Giá 

Rai hoàn thành nhiệm nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 

 - Mỗi huyện còn lại có ít nhất 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.  

V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Chủ tịch UBND tỉnh 

Xem xét cân đối nguồn vốn địa phương tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh 

cấp bổ sung cho các huyện nhằm hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng (giao thông, trường 

học, chợ, trạm cấp nước tập trung,...) là điều kiện cần phải tập trung thực hiện. Đây là 

những tiêu chí mang tính kích thích, hỗ trợ các tiêu chí khác phát triển theo (thu nhập, 

hộ ngh o, văn hóa, giao dục, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,...). Để thực hiện 

giải pháp này đòi hỏi có sự tập trung nguồn lực nhất định trong cân đối và phân bổ 

nguồn vốn cho các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. 

Thực hiện quy định về kiện toàn bộ máy theo Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 

21/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện nay Chi cục Phát triển nông thôn chỉ được 

giới hạn cho phép ban lãnh đạo gồm 01 Chi cục Trưởng và 01 Phó Chi cục Trưởng. 

Như vậy, sẽ rất khó khăn cho đơn vị trong điều kiện phải thực hiện thêm nhiệm vụ của 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới. Do đó, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét bố trí cho đơn vị thêm 01 Phó Chi cục trưởng chuyên trách Phó Chánh văn 

phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (theo Quyết định 913/QĐ-UBND của Chủ tịch 
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Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Văn Phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có 02 Phó 

Chánh Văn phòng (01 Phó Chánh Văn phòng do Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển 

nông thôn kiêm nhiệm, 01 Phó Chánh Văn phòng chuyên trách do Phó Chi cục 

Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm nhiệm)). 

2. Đối với các Sở, Ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Công tác thẩm định đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới: Đến nay toàn 

tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Do đó, từ nay đến cuối năm 2019 (còn hơn 04 tháng) để thực hiện mục tiêu trên, trong 

khi công việc của các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở những tháng còn lại của năm là rất 

nhiều. Để kịp tiến độ thực hiện đạt mục tiêu đề ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Cơ quan Thường trực Chương trình nông thôn mới tỉnh), kiến nghị giải pháp: 

* Với Ủy ban nhân dân các huyện:  

- Đối với các xã đã đạt 19/19 tiêu chí: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy trình, hồ 

sơ cấp huyện và sớm đề nghị cấp tỉnh thẩm định; 

- Đối với các xã mục tiêu đạt từ 15 - 18 tiêu chí: Các Phòng, Ban cấp huyện 

thực hiện thẩm tra, đánh giá (có báo cáo chi tiết của tiêu chí đó) và đề nghị Sở, Ngành 

tỉnh phụ trách tiêu chí hỗ trợ huyện kiểm tra, đánh giá mức độ đạt.   

* Với các Sở, Ngành tỉnh đƣợc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao phụ 

trách tiêu chí nông thôn mới:  

- Hỗ trợ các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 kiểm tra, đánh giá 

các tiêu chí do ngành phụ trách trên cơ sở kiến nghị của Ủy ban nhân dân các huyện, 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, nếu tiêu chí đạt thì có văn bản thống nhất 

gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện;  

- Nếu chưa đạt thì hỗ trợ hướng dẫn ủy ban nhân dân các huyện, xã tập trung 

thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để đạt tiêu chí ở mức tối thiểu theo quy định. 

- Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở phải phối hợp tốt thực hiện hiện nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới. Ngành tỉnh, ngành huyện phụ trách tiêu chí nông thôn 

mới nào phải bám xác mục tiêu nông thôn mới để có sự tập trung nhất định góp phần 

hỗ trợ xã đó đạt tiêu chí mình phụ trách bằng cách lồng ghép các chương trình, dự án, 

kể cả công tác tuyên truyền, vận động và ra quân cùng nhân dân thực hiện. 

- Các Hội, Đoàn thể nghiêm túc trong triển khai thực hiện Kế hoạch của mình 

đến hội viên, đoàn viên thực hiện. Phát huy các mô hình, phong trào có hiệu quả như: 

5 không 3 sạch; tuyến đường hoa; mô hình dòng tộc tự quản, tổ an ninh tự quản; nuôi 

heo đất giúp nhau thoát nghèo; đỡ đầu hộ nghèo;..... 

3. Đối với cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở 

Đòi hỏi nhất quán quyết tâm chính trị cao của cấp ủy đảng, chính quyền các 

cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phải là người 

có tâm quyết xây dựng nông thôn mới, có như vậy cả hệ thống chính trị cấp cơ sở sẽ 

đồng lòng vào cuộc giữ vững và đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới. 
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UBND TỈNH AN GIANG 

 

ĐÁNH GIÁ 10 XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ NHỮNG 

 TỒN TẠI, THÁCH THỨC TẠI TỈNH AN GIANG 

 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

1. Khái quát chung 

 An Giang là tỉnh đầu nguồn lưu vực sông Cửu Long, có tổng diện tích là 353.700 

ha, trong đó gần 80% là đất sản xuất nông nghiệp. Toàn tỉnh có 8 huyện, 01 thị xã, 02 

thành phố với 156 đơn vị hành chánh cấp xã (bao gồm 21 phường, 16 thị trấn, và 119 

xã) với tổng dân số toàn tỉnh hiện nay là 1.908.601. Là tỉnh biên giới, có số đông đồng 

bào dân tộc thiểu số sinh sống chiếm 5,17% (chủ yếu là đồng bào dân tộc khmer), có 

đường biên giới giáp 2 tỉnh Tà-Keo và Kandal thuộc Vương quốc Campuchia dài gần 

100 km, có 2 cửa khẩu quốc tế và 02 cửa khẩu quốc gia. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục 

giữ vai trò nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế. Việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn 

với ứng dụng tiến bộ KHKT góp phần tăng năng suất, chất lượng, từng bước đưa nông 

nghiệp phát triển theo chiều sâu. Một số mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị 

như “cánh đồng lớn”, chuỗi giá trị, rau màu, thủy sản… mang lại nhiều hiệu quả tích 

cực, giá trị sản xuất nông nghiệp không ngừng nâng lên. Từ đó, tạo điều kiện nâng cao 

thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân và góp phần thực hiện Chương 

trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ; tỉnh luôn nhận thức rõ 

việc xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để phát triển kinh tế - văn 

hóa - xã hội, gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ vững 

an ninh, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân 

tộc là nhằm mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai, thực hiện Chƣơng trình 

Đảng bộ An Giang xác định rõ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng 

hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Trong công tác chỉ đạo điều hành tỉnh đã quan tâm 

tập trung cho xây dựng nông thôn mới, cụ thể: 

- Trong chỉ đạo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn phát huy trí tuệ tập thể, đặc biệt là 

người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, nhiệt huyết; phải sâu sát, năng nổ, tận tụy, phải 

động viên khích lệ cho cả hệ thống chính trị đồng bộ vào cuộc. Thực hiện phân công các 

đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách từng xã thực hiện xây dựng nông thôn mới, các sở, ngành 

tỉnh phụ trách cụ thể từng tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Mỗi cán bộ từ xã đến 

các ấp, từ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ai cũng phải là những tuyên truyền viên trong 

xây dựng nông thôn mới. Thông qua công tác kiểm tra giám sát của Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, những cán bộ đứng đầu cấpỦy, Chính quyền, Mặt trận 

đoàn thể đến các cấp, nếu thiếu nhiệt huyết, lơ là trách nhiệm đều bị kiểm điểm, kỹ luật 

hoặc thuyên chuyển vị trí khác; nhường vị trí lãnh đạo cho người có tâm, có tầm, có trách 

nhiệm để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thực tiễn cho thấy với 

cách chỉ đạo trên vừa nâng cao vai trò trách nhiệm vừa tạo động lực thúc đẩy của cả hệ 

thống chính trị cùng người dân nông thôn vào cuộc, chung tay xây dựng nông thôn mới.  
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- Trong điều hành tỉnh chọn bước đi giải pháp tối ưu nhất phù hợp với điều kiện xuất 

phát điểm của địa phương: Chọn xã điểm, huyện điểm để chỉ đạo thực hiện để rút kinh 

nghiệm và nhân rộng cho các địa phương; chọn các giải pháp ưu tiên thực hiện: Tập trung 

phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng công nghệ cao, nhằm 

nâng cao thu nhập tạo sự ổn định khu vực nông thôn và tạo nguồn lực cho đầu tư xây 

dựng nông thôn mới trước mắt và lâu dài. Vận dụng linh hoạt và sáng tạo các giải pháp về 

nguồn vốn và thủ tục đầu tư để thực hiện hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn tạo sự đột 

phá cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội môi trường, an ninh trật tự của địa phương. 

Phát triển nông thôn mới gắn với việc khai thác triệt để thế mạnh của địa phương như: 

Phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao, phát triển mới các khu, cụm công nghiệp; đặc biệt là các sản phẩm truyền 

thống, đặc trưng của địa phương từ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

- UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hằng năm, giai đoạn trên cơ sở Nghị quyết và 

Chương trình hành động của Tỉnh ủy về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

Trên cơ sởnhững nghiên cứu tổng hợp, đánh giá, theo dõi tiến độ thực hiện các tiêu chí, 

chỉ tiêu của các Sở, ngành chuyên môn tỉnh và theo yêu tình hình thực tế của địa 

phương. UBND huyện, thị xã, thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể 

theo lộ trình, kế hoạch huyện đề ra; Tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ Trung ươngvà huy 

động các nguồn lực ngoài ngân sách tập trung cho Chương trình xây dựng nông thôn 

mới. 

- Ban Chỉ đạo tỉnh luôn quan tâm lắng nghe, tranh thủ sự hiến kế của các tầng lớp 

nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới; chủ động liên hệ với các Bộ, ngành 

trung ương để tranh thủ các Chương trình, dự án và nguồn kinh phí để tham mưu triển 

khai thực hiện. 

- Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; ngày 19/01/2017, UBND tỉnh đã 

ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về phát động phong trào thi đua “An Giang 

chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”. Trong các năm qua các 

ngành, đoàn thể và các địa phương đã vận dung sáng tạo nhiều mô hình hay, cách làm 

hiệu quả như:Mô hình “Ấp tự quản bảo vệ môi trường”; “Hành lang giao thông thông 

thoáng, mỗi nhà làm hàng rào cây xanh, cột cờ thẳng tắp”; mô hình “Hội Mái ấm tình 

thương”; mô hình “Bếp ăn tình thương”; mô hình “Đội thiện nguyện xây dựng cầu”; mô 

hình “Cổng rào an ninh trật tự” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động. 

Mô hình “Nông dân giỏi tham gia phát triển sản xuất xây dựng nông thôn mới” gắn với 

tiêu chí ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, mô hình ”chiếu sáng làng 

quê”, do Hội Nông dân tỉnh phát động. Cuộc vận động “Phụ nữ chung tay xây dựng nông 

thôn mới”; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia 

đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, công 

trình “Tuyến đường hoa”, mô hình”phân loại, xử lý rác hợp vệ sinh” do Hội Phụ nữ tỉnh 

phát động. “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội” gắn với tiêu chí an ninh 

trật tự được giữ vững, “Camera giám sát an ninh trật tự”,... Đoàn Thanh niên tổ chức 

phát động phong trào hội thi “Tuổi trẻ An Giang chung tay xây dựng nông thôn mới”; tổ 

chức trồng cây tạo cảnh quang môi trường, xanh, sạch, đẹp.Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ 

chức phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

năm 2018”, với các mô hình như: Mô hình vận động “Quỹ vì người nghèo và an sinh xã 
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hội";  “Tết Quân - Dân”; “ấp điểm tham gia bảo hiểm y tế”; “Chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi”; Đề án xã hội hóa xây dựng cầu giao thông nông thôn nhằm xóa cầu tre, 

cầu khỉ, cầu gỗ tạm,... 

3. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chƣơng trình  

Đến nay toàn tỉnh đã có 54/119 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới đạt tỷ lệ 45,38% 

(tính đến tháng 9/2019), ước đến 12/2019, toàn tỉnh có thêm 07 xã đạt chuẩn, nâng 

tổng số lên 61/119 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, đạt tỷ lệ 51,26%; tăng 48 xã so 

với giai đoạn (2011 - 2015) và hoàn thành mục tiêu Chương trình sớm hơn 01 năm 

so với lộ trình, kế hoạch của tỉnh; Bình quân toàn tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã (tăng 8,74 

tiêu chí/xã so với giai đoạn 2010 - 2015), không còn xã dưới 07 tiêu chí. 

- Có 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới; 

trong đó có 01 huyện nông thôn mới (huyện Thoại Sơn), 02 thành phố hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (thành phố Châu Đốc và thành phố Long Xuyên) 

được Thủ tướng Chính phủ công nhận. 

Hệ thống giáo dục và đào tạo phát triển về quy mô và chất lượng; mạng lưới 

trường lớp được đầu tư rộng khắp. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tăng 

cường; lao động được giải quyết việc làm ổn định hằng năm; cơ cấu lao động chuyển 

dịch theo hướng tích cực. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và nhiều chương trình khác ngày càng 

đi vào chiều sâu. Các thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Nhiều di tích 

lịch sử, văn hóa, danh thắng trên địa bàn tỉnh được quy hoạch, đầu tư nâng cấp, tôn tạo 

và đưa vào khai thác. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Đời sống 

vật chất và tinh thần của các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo, cận 

nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng khó khăn luôn được cải thiện. 

Thu nhập bình quân đầu người trên năm khu vực nông thôn năm 2018 đạt 40,7 

triệu đồng/người/năm, tăng 13,15 triệu đồng so năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực 

nông thôn giảm bình quân hàng năm 1,34%. Có 99,06%hộ dân nông thôn sử dụng 

nước Hợp vệ sinh và 88,56%  hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy định. Các 

chỉ tiêu khác cũng có bước phát triển tốt. Nông nghiệp, nông thôn của tỉnh có những 

bước đổi thay căn bản, toàn diện. Bộ mặt nông thôn khang trang; Cảnh quan nông 

thôn, vệ sinh môi trường được cải thiện (các địa phương có nhiều các làm hay, các mô 

hình có hiệu quả: hàng rào cây xanh, các tuyến đường hóa, mô hình thu gom rác 

thải,…); đời sống người dân được nâng lên; kinh tế - xã hội phát triển. Đặc biệt là cơ 

sở hạ tầng của các xã đạt chuẩn, các tuyến giao thông, trường học, trạm y tế, chợ được 

đầu tư nâng cấp; hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi được kiên cố hóa; tỷ lệ dân 

số tham gia bảo hiểm xã hội đều tăng.  

Các cấp ủy và chính quyền luôn quan tâm thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng, an ninh luôn được thực hiện thường xuyên. Hoạt động khu vực phòng thủ ngày 

càng đi vào chiều sâu, vững chắc, nhất là các khu vực trọng điểm biên giới, miền núi. 

Cụ thể các tiêu chíđạt cao như 100% xã đạt tiêu chí quy hoạch, thủy lợi, văn 

hóa , 97% số xã đạt tiêu chí về lao động và việc làm, gần 90% số xã đạt tiêu chí về 

thương mại nông thôn. Tuy nhiên, một số tiêu chí như về cơ sở vật chất về giáo dục, 

một số chỉ tiêu về môi trường chỉ đạt hơn 50% số xã.  
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Tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2010 - 2019là: 14.788.698 triệu đồng, cụ thể: 

- Vốn ngân sách Trung ương là:  2.807.770 triệu đồng, chiếm: 18,99%; 

- Vốn ngân sách địa phương là: 3.916.402triệu đồng, chiếm: 26,48%; 

- Vốn lồng ghép các CT, DA là: 2.117.697triệu đồng, chiếm: 14,32%; 

- Vốn vay tín dụng là: 2.347.725triệu đồng, chiếm: 15,88%; 

- Vốn huy động từ DN là: 1.896.251 triệu đồng, chiếm: 12,82%; 

- Vốn cộng đồng dân cư đóng góp là:1.477.579 triệu đồng, chiếm: 9,99%; 

- Vốn huy động khác là: 22.5274triệu đồng, chiếm: 1,52%. 

Thời gian qua, tỉnh đã huy động từ công đồng dân cư được tiền mặt là: 

926.887triệu đồng; đóng góp trên 78.226 ngày công lao động để xây dựng cầu, làm 

đường giao thông nông thôn, cất nhà tình nghĩa….. (Quy đổi thành tiền là: 273.770 

triệu đồng);hiến trên 242.756.000 m
2
 đất ở, đất sản xuất nhằm phục vụ cho các công 

trình nông thôn mới (Qui đổi thành tiền là: 273.770 triệu đồng); và vật tư quy đổi thành 

tiền là: 184.248 triệu đồng. 

Nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, ưu tiên bố trí nguồn lực, sự kiểm 

tra sát sao tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới của cấp uỷ đảng, chính quyền; sự 

chủ động của địa phương, đơn vị trong chỉ đạo, phân công nhiệm vụ thực hiện các nội 

dung, tiêu chí nông thôn mới đã tạo điều kiện thuận lợi cũng như kịp thời tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh An Giang đã đạt được 

nhiều kết quả nhất định. Qua đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh.  

4. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a) Nhữn  tồn tại, hạn chế chủ yếu 

- Tiến độ xây dựng nông thôn mới thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn do 

nguồn vốn ngân sách trung ương phân bổ chương trình còn hạn chế trong khi nhiều xã 

có rất nhiều chỉ tiêu cần vốn hỗ trợ của Nhà nước. Một số chỉ tiêu tuy đạt nhưng tỷ lệ 

chưa cao hoặc thiếu bền vững như: Bảo hiểm y tế, môi trường, thu nhập, hộ nghèo. 

- Chuyển dịch cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp còn chậm. Việc thực hiện liên kết 

trong sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân đã được hình thành bước đầu đã đem lại 

những kết quả nhất định. Tuy nhiên, mối liên kết này vẫn còn thiếu tính bền vững, 

nhất là khi giá bán sản phẩm trên thị trường biến động theo hướng giảm thì phần thiệt 

hại luôn thuộc về người nông dân trực tiếp sản xuất, nên việc đầu tư tái sản xuất mở 

rộng quy mô còn hạn chế. 

- Vẫn còn một bộ người dân chưa thông hiểu được chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chưa nhiệt tình 

tham gia tổ chức thực hiện, còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. 

Việc huy động nguồn lực trong dân có lúc gặp không ít khó khăn. 

- Điều kiện hạ tầng kinh tế - xã hội trước khi thực hiện Chương trình, tỷ lệ đạt 

chuẩn thấp, thiếu sự đồng đều giữa các địa phương, đặc biệt là hệ thống đường giao 

thông nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, cần nguồn lực đầu tư 

lớn. 

b) N uyên nhân tồn tại, hạn chế   
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- An Giang có vị trí tâm điểm vùng tứ giác Long Xuyên nền kinh tế phát triển chủ 

yếu dựa trên nền tảng nông nghiệp. Tỷ trọng nông nghiệp chiếm phần lớn trong cơ cấu 

kinh tế, chủ yếu vẫn còn ở quy mô sản xuất vừa và nhỏ, giá trị sản xuất và hiệu quả kinh 

tế chưa cao. Các lĩnh vực thế mạnh của huyện chưa được đầu tư đúng mức nên chưa khai 

thác hết tiềm năng kinh tế, nguồn thu còn nhiều khó khăn chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư 

phát triển ở địa phương. 

- Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn còn ít do với tiềm 

năng và lợi thế tỉnh. Đồng thời, các yếu tố khách quan như giá cả các mặt hàng nông 

sản, thủy sản thiếu ổn định, thị trường đầu ra đôi lúc gặp khó khăn, tình hình dịch bệnh 

diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, gây khó khăn cho quá trình 

chuyển dịch cơ cấu nội ngành.  

- Kinh tế tập thể, tuy được chú trọng phát triển nhưng hiệu quả chưa cao, kinh tế 

trang trại, gia trại ở quy mô nhỏ; Việc thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào nông 

thôn còn hạn chế, nguồn lực đầu tư cho nông thôn mới chưa đáp ứng nhu cầu.  

- Công tác tuyên truyền đã đi vào chiều sâu nhưng vẫn còn tính một chiều,  chưa 

liên tục để tạo thành thói quen trong người dân. Đa số các xã chưa có cán bộ chuyên 

trách về xây dựng nông thôn mới nên khó khăn trong công tác tham mưu về xây dựng 

nông thôn mới. 

5. Bài học kinh nghiệm 

Một là,trong chỉ đạo phải phát huy trí tuệ tập thể, đặc biệt là người đứng đầu phải 

thật sự gương mẫu, nhiệt huyết; phải sâu sát, năng nổ, tận tụy, phải động viên khích lệ cho 

cả hệ thống chính trị đồng bộ vào cuộc. Phân công cụ thể cán bộ từ cấp ủy, đến chính 

quyền phụ trách cụ thể nội dung xây dựng nông thôn mới. Mỗi cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, 

từ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ai cũng phải là những tuyên truyền viên trong xây 

dựng nông thôn mới. Mạnh dạn trong công tác đề bạc, xử lý trách nhiệm cán bộ, nhất là 

cán bộ đứng đầu đối với các ngành, địa phương.  

Hai là, trong điều hành hành phải chọn bước đi giải pháp tối ưu nhất phù hợp với 

điều kiện xuất phát điểm của địa phương; chọn xã điểm, huyện điểm để chỉ đạo thực 

hiện để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Chọn các giải pháp ưu tiên thực hiện: Tập trung 

phát triển liên kết sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo 

hướng công nghệ cao, nhằm nâng cao thu nhập tạo sự ổn định khu vực nông thôn và 

tạo nguồn lực cho đầu tư xây dựng nông thôn mới trước mắt và lâu dài.  

Ba là,vận dụng linh hoạt và sáng tạo các giải pháp về nguồn vốn và thủ tục đầu tư để 

thực hiện hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn tạo sự đột phá cho phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội môi trường, an ninh trật tự của địa phương. Phát triển nông thôn mới phải gắn 

với việc khai thác triệt để thế mạnh của địa phương như: Phát triển du lịch sinh thái, du 

lịch tâm linh, phát triển mới các khu, cụm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, đặc 

biệt là các sản phẩm truyền thống, đặc trưng của địa phương từ Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP). 

Bốn là,đánh giá đúng tiềm năng, sức mạnh của nhân dân; phải tranh thủ sự đồng 

thuận, ủng hộ và lắng nghe sự hiến kế của các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây 

dựng nông thôn mới. Phải thật sự khéo léo và khoa học trong việc huy động nguồn lực 

xã hội hóa, trong dân, Mạnh Thường Quân, các Doạnh nghiệp trong và ngoài địa 

phương, các tổ chức xã hội. Việc huy động đóng góp của nhân dân do chính người dân ở 

địa phương bàn bạc, quyết định, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, không quá sức 
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dân. Kịp thời phát hiện và tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, 

có nhiều đóng góp, cách làm hay, sáng tạo để động viên, khích lệ tinh thần, nhân rộng 

phong trào trong quần chúng nhân dân. 

Năm là, kế thừa và phát huy nhiều bài học kinh nghiệm, thành quả từ các chương 

trình mục tiêu, các phong trào quần chúng trước đây để vận dụng sáng tạo vào thực 

tiễn của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, có bài học kinh nghiệm xuyên 

suốt đó là: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng thụ”. 

-Cuối cùnglà, tập trung tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể 

huyện và xã trong xây dựng nông thôn mới. 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:  

Để tiếp tục triển khai thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới trong thời gian tới, Tỉnh có một số đề xuất, kiến nghị với Trung ương cụ thể 

như sau: 

1. Cần ban hành cơ chế chính sách cũng như phân bổ nguồn lực để thực hiện xã 

nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn tiếp theo sau khi đã đạt 

chuẩn xã nông thôn mới; tiếp tục tăng cường nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 

để thực hiện các tiêu chí có liên quan đến đầu tư xây dựng nhằm góp phần nâng cao 

tính khả thi, đảm bảo nguồn lực thực hiện Chương trình, kế hoạch. 

2. Phân bổ nguồn vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ Chương trình 

(vốn dự phòng năm 2020) để các địa phương triển khai các nhiệm vụ, dự án theo quy 

định. 

3. Cần điều chỉnh Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg cho phù hợp theo hướng 

không nên quy định cứng nhắc về hệ số phân bổ vốn đầu tư phát triển cho các xã. Sớm 

phân bổ đủ nguồn vốn ngân sách Trung ương Chương trình NTM năm 2020 (kể cả 

vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp) theo kế hoạch trung hạn để địa phương sớm 

triển khai thực hiện. 

4.Ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025 để địa phương có định hướng xây dựng Nghị quyết, Kế hoạch 

thực hiện chương trình cho giai đoạn sau. Sớm nghiên cứu và ban hành bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để các địa phương định hướng nội 

dung thực hiện cho giai đoạn sau. 

5.Xác định Chương trình nông thôn mới là một nhiệm vụ chính trị quan trong và 

lâu dài, không có điểm dừng, kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối 

hợp Bộ, ngành có liên quan tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định, quy 

định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới cấp tỉnh đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong cả nước. 

Trên đây là báo cáo tham luận tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của UBND tỉnh An Giang, 

UBND tỉnh An Giang kính gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổng 

hợp, phục vụ Hội nghị./. 
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UBND THỊ XẪ BÌNH MINH 

TỈNH VĨNH LONG 

 

KINH NGHIỆM TỪ MÔ HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

VÙNG VEN ĐÔ CỦA THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG 

 

Thị xã Bình Minh được thành lập theo Nghị quyết số 89/NQ-CP, ngày 

28/12/2012 của Chính phủ với 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 03 phường và 05 

xã. Thị xã Bình Minh có vị trí chiến lược, là cửa ngõ của tỉnh Vĩnh Long với các tỉnh 

phía Nam sông Hậu và nằm kề thành phố Cần Thơ, thuận lợi giao thông thủy bộ lẫn 

đường hàng không. Có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển thương mại, dịch vụ, 

du lịch và công nghiệp. Song song với đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển 

nâng thị xã Bình Minh lên đô thị loại III vào năm 2020 trong thời gian qua, Đảng bộ 

và chính quyền thị xã cũng ra sức tập trung đầu tư, phát triển vùng ven của thị xã Bình 

Minh để thích ứng với quá trình đô thị hóa, cụ thể là thông qua triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để tập trung thúc đẩy phát 

triển lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp đô thị cho các 

vùng ven thị xã.  

Theo đó, trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: thị xã được tỉnh đầu 

tư xây dựng Khu công nghiệp Bình Minh với quy mô 134,82 ha tại xã Mỹ Hòa. Đến 

nay có 26 dự án (trong đó: có 18 dự án đang sản xuất kinh doanh, 03 dự án đang xây 

dựng cơ bản) với tổng vốn đầu tư thực hiện 471,13/809,98 tỷ đồng, đạt 58,16% và 

91,44/151,09 triệu USD, đạt 60,52%. Diện tích đất đã triển khai 26,84/58,59ha, chiếm 

45,80%. Thông qua đó đã giải quyết trên 2.500 lao động cho người dân của các xã. 

Đồng thời, hiện nay thị xã cũng đang kêu gọi đầu tư khu công nghiệp Đông Bình tại xã 

Đông Bình với quy mô 350 ha, cụm công nghiệp Thuận An tại xã Thuận An với quy 

mô 79 ha. 

Về tiểu thủ công nghiệp trong thời gian qua tiếp tục được duy trì và có bước 

phát triển. Nhiều sản phẩm tiểu thủ công nghiệp được sản xuất tại các vùng ven thị xã 

được người tiêu dùng trên thị trường tín nhiệm cao như làng nghề truyền thống tàu hủ 

ky xã Mỹ Hòa với 34 cơ sở sản xuất, giải quyết cho trên 170 lao động thường xuyên, 

sản lượng hàng năm trên 306 tấn; làng nghề làm nhang, cốm dẹp của đồng bào dân tộc 

Khmer ấp Phù Ly 2, xã Đông Bình; sản xuất nước chấm, nước mắm tiếp tục được mở 

rộng về quy mô. 

Trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp đô thị các vùng ven: để thích nghi với tình 

hình đất nông nghiệp các vùng ven ngày càng giảm, nhiều mô hình nông nghiệp đô thị 

được hình thành trên địa bàn phù hợp với quá trình đô thị hóa ngày càng gia tăng. Cụ 

thể đã hình thành làng nghề chuyên ươm, cung ứng cây giống hoa màu của nông dân 

xã Đông Thành, Đông Thạnh, Đông Thuận với 24 hộ tham gia sản xuất. Cây giống của 

làng nghề được cung ứng rộng rãi cho nông dân trong và ngoài tỉnh; mô hình sản xuất 

hoa, cây cảnh, bonsai của nông dân xã Đông Thành, Đông Bình, cung ứng cho thành 

phố Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ và các tỉnh, thành khác. Đồng thời, nhiều mô hình 

về sản xuất giống mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, phục vụ cho yêu 

cầu chuyển đổi cây trồng, vật nuôi tăng chất lượng và sức cạnh tranh cho nông sản 

hàng hoá trên địa bàn thị xã như đưa vào sản xuất các giống lúa chất lượng cao OM 

5451, OM 4900, OM 6976, vịt siêu thịt, gà lông màu... Triển khai xây dựng các mô 
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hình cánh đồng mẫu lớn 350 ha trong sản xuất lúa áp dụng quy trình ”3 giảm – 3 

tăng”, kỹ thuật ”1 phải – 5 giảm”, ứng dụng cơ giới hóa trong làm đất và thu hoạch; 

sản xuất rau màu an toàn trong nhà lưới; mô hình trồng nấm rơm trong nhà; mô hình 

tưới phun trên rau màu, bưởi 5 roi; mô hình ứng dụng công nghệ sinh thái trong sản 

xuất lúa, cây ăn trái; mô hình sản xuất bưởi 5 roi đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP, 

sản xuất xà lách xoong an toàn theo VietGAP... Đối với chăn nuôi, do địa bàn là các 

vùng ven đô nên chăn nuôi được thị xã định hướng là phát triển theo hướng bảo vệ 

môi trường gắn với an toàn sinh học. Theo hướng đó, đã triển khai hỗ trợ xây dựng 

trên 100 công trình khí sinh học biogas nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong 

chăn nuôi. Việc ứng dụng các chế phẩm sinh học trong chăn nuôiđược ứng dụng rộng 

rãi nhằm tăng hiệu quả hấp thu dinh dưỡng, tạo sức đề kháng cho vật nuôi; nhiều mô 

hình chăn nuôi trên đệm lót sinh học; chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học cũng 

được triển khai thực hiện trên địa bàn… 

Đối với mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hiện tại trên địa bàn có 

trên 2.000 ha trồng trọt ứng dụng công nghệ tưới phun, tưới tự động, trong đó có 2.050 

ha ứng dụng cho trồng cây ăn trái, trong đó có gần 150 ha được sản xuất theo tiêu 

chuẩn VietGAP, GlobalGAP (bưởi 5 roi), 150 ha ứng dụng trồng màu (xà lách xoong, 

rau diếp cá), thu nhập bình quân của nông dân trên 400 triệu đồng/ha/năm. Ngoài ra, 

tại các xã vùng ven cũng đã bước đầu hình thành trên 15 mô hình sản xuất nông 

nghiệp trong nhà màng, nhà lưới, ứng dụng công nghệ trồng trên giá thể không cần đất 

kết hợp tưới nhỏ giọt của Israel, 12 mô hình nuôi lươn không bùn… 

Bên cạnh những mặt đạt được, việc thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các 

địa bàn vùng ven của thị xã cũng tồn tại những hạn chế là giá cả nông sản trên thị 

trường bấp bênh, giá vật tư nông nghiệp có chiều hướng tăng cao, thu nhập nông dân 

không ổn định; tính cạnh tranh của một số sản phẩm tiểu thủ công nghiệp về mẩu mã, 

bao bì, giá cả bị giảm, thị phần thu hẹp; lao động nông nghiệp ngày càng bị thiếu; 

nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao có giá trị đầu tư lớn, vượt quá khả năng đầu 

tư của nông dân. 

Qua triển khai mô hình xây dựng nông thôn mới vùng ven đô thị của thị xã 

Bình Minh,địa phương đúc kết một số kinh nghiệm như sau: 

Một là,trên lĩnh vực nông nghiệp, phải phát huy những thế mạnh hiện có của 

vùng, phù hợp với tập quán sản xuất, văn hóa bản địa và khả năng tiếp cận, đầu tư của 

người dân. Có cơ chế đặc thù để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, đặc 

biệt ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực sơ chế, chế biến nâng cao giá trị các 

nông sản chủ lực trên địa bàn.Đẩy mạnh thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản 

phẩm gắn với phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, các hoạt động thương mại, dịch vụ 

trong nông thôn để tăng thu nhập cho người dân. 

Hai là,tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang 

công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Với quan điểm “ly nông nhưng không ly hương”. 

Muốn làm tốt công tác này phải có bước chuẩn bị trước từ khâu dự báo, rà soát cơ cấu 

lao động, trình độ, chuyên môn để thực hiện tốt bước tiếp theo là đào tạo nghề và giải 

quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Tránh tình trạng kêu gọi đầu tư nhưng không có 

đủ lao động có tay nghề để tham gia. 

Ba là, chủ động, phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong công tác kêu gọi, thu hút đầu 

tư dự án tại các khu công nghiệp. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính, nâng cao đạo đức công vụ, năng lực chuyên môn cho lực lượng công chức, 

giảm thiểu thủ tục, thời gian trong việc cấp phép đầu tư cho các doanh nghiệp. 
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UBND HUYỆN TIỂU CẦN, 

TỈNH TRÀ VINH 

 

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÙNG ĐỒNG BÀO  

DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH 

 

Sau hơn 9 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới, với sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng xã hội và sự 

hưởng ứng, chung tay, góp sức của nhân dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn Tỉnh đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực: Đến tháng 8/2019, toàn 

tỉnh đã có 42/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 49,41% số xã; 02 đơn vị cấp 

huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; ấp nông thôn mới đạt 319/682 ấp, 

chiếm tỷ lệ 46,8%; hộ NTM có 176.964/223.323 hộ đạt chuẩn hộ gia đình văn hóa 

NTM, chiếm tỷ lệ 79,2%, nhiều tiêu chí có tỷ lệ đạt cao (trên 70-80%), như: thủy lợi, 

điện, chợ nông thôn, thông tin và truyền thông, lao động có việc làm, giáo dục, y tế, văn 

hóa,… Có nhiều mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao; 

nhiều địa phương đã xây dựng xã NTM nâng cao, ấp NTM kiểu mẫu, đường hoa nông 

thôn, các mô hình bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống… Đặc biệt, huyện 

Tiểu Cần, Thị xã Duyên Hải đã vươn lên dẫn đầu trong XD nông thôn mới. Theo tiến 

độ như hiện nay, dự kiến hết năm 2019, có 57/85 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 

67% và 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, sớm đạt chỉ tiêu Trung ương 

giao (51% số xã và 01 đơn vị cấp huyện) 

Đây thực sự là một thành quả to lớn, cho thấy xây dựng nông thôn mới là một 

chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, đã thực sự trở thành một phong trào cách mạng 

mạnh mẽ, rộng khắp, được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân cả nước nhiệt 

tình hưởng ứng, tích cực tham gia. 

Đối với huyện Tiểu Cần, Toàn huyện có 09 xã, 02 thị trấn. Tổng diện tích đất 

tự nhiên là 22.723 ha, dân số 112.008 người. Huyện có địa hình đa dạng, khí hậu, thời 

tiết, đất đai... phù hợp với nhiều loại cây trồng, vật nuôi, phát triển.  

- Về dân tộc: Toàn huyện có gần 40.000 người dân tộc Khmer, chiếm trên 30% 

dân số chung của huyện (còn lại là chủ yếu là dân tộc kinh), là một trong những địa 

phương có đông đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh. Đời sống văn hóa của đồng bào 

Khmer trên địa bàn huyện cũng đa dạng và phong phú, trong những năm qua, đồng bào 

Khmer trên địa bàn huyện đã cùng nhau chung sức xây dựng nông thôn mới, tập trung 

phát triển kinh tế, giảm nghèo cùng với sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước góp phần làm cho 

đời sống kinh tế trong đồng bào dân tộc Khmer ngày một nâng lên. Cụ thể năm 2011 

tổng số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer là 2.646 hộ, chiếm tỷ lệ 36,96% nhưng 

đến năm 2018 tổng số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc đã giảm xuống hiện còn 300 hộ, 

tỷ lệ 3,32% so với tổng số hộ trong đồng bào dân tộc Khmer, từ khi triển khai xây dựng 

nông thôn mới đến nay số hộ nghèo trong đồng bào Khmer giảm 2.346 hộ, tương đương 

tỷ lệ giảm 33,64%. Năm 2011, toàn huyện có tới 07 xã đặc biệt khó khăn thuộc 

Chương trình 135 của Chính phủ, Trong có 03/09 xã đạt từ 10 đến 12 tiêu chí, các xã 

còn lại đạt dưới 06 tiêu chí (theo Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 14/4/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về NTM). 
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Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh nói chung và 

huyện Tiểu Cần nói riêng đã rất quan tâm đến công tác dân tộc của tỉnh, cụ thể tỉnh đã 

ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành và ban hành các chính sách gắn với Chương 

trình xây dựng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số như: Tỉnh ủy, HĐND và 

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; 

Quyết định 2196/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành kế 

hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức người dân 

tộc thiểu số trong thời kỳ mới và Kết luận số 01-KL/TU ngày 16/6/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy (Khóa IX) về 

phát triển toàn diện vùng dân tộc Khmer giai đọn 2011-2015; Quyết định số 2594/QĐ- 

UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của BCHTW Đảng về tăng cường công tác ở 

vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 

07/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành kế hoạch hành động 

thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ giải 

pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2019. Song song đó tỉnh cũng ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển 

vúng dân tộc thiểu số như Chương trình 135; Vốn viện trợ của Chính phủ Ailen, chính 

sách đối với người có uy tín và một số chính sách khác. Từ đó giúp đồng bào dân tộc 

có sự nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tích đáng 

tự hào, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của tỉnh và cả nước. Huyện Tiểu 

Cần đã huy động, lồng ghép và sử dụng các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới hiệu 

quả; tổ chức cho cộng đồng dân cư cùng nhau tự quản, tự làm đường giao thông, kênh 

mương theo quy chuẩn; các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động 

nhân dân phát huy truyền thống, tích cực tham gia “hiến đất mở đường, xây dựng 

đường đẹp, ngõ đẹp”. Trong sản xuất nông nghiệp, do thực hiện tốt việc ứng dụng 

khoa học kỹ thuật mới, công nghệ cao, nên các mô hình cho thu nhập từ 100 triệu 

đồng đến vài trăm triệu đồng/ha xuất hiện ngày càng nhiều, điển hình như: Mô hình 

cánh đồng lớn về sản xuất lúa; mô hình sản xuất lúa sử dụng phân bón thông minh; mô 

hình trồng thanh long ruột đỏ; mô hình trồng bưởi da xanh; mô hình nuôi cá lóc, cá tra 

thâm canh; mô hình nuôi bò thịt, bò sinh sản; mô hình nuôi gà thả vườn,..Chính nhờ tổ 

chức tốt sản xuất, nên giá trị bình quân/ha đất trồng trọt của huyện đã đạt trên 150 

triệu đồng/ha/năm. 

Để đạt được thành quả nêu trên, tỉnh Trà Vinh rút ra có một số kinh nghiệm xây 

dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Tiểu Cần, như sau: 

- Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 

viên, người dân trong xây dựng nông thôn mới (tập trung nhiều hơn đối với ấp xã có 

đông đồng bào dân tộc) và phải tuyên truyền đến tận nhà của người dân, cán bộ, đảng 

viên xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, trên cơ sở đó, phát huy dân chủ và 

vai trò làm chủ của các cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, tổ 

chức tuyên truyền cho người dân vùng dân tộc thiểu số bằng các tờ bướm và Pano 

bằng tiếng Khmer và các hình ảnh rất gần gũi với người dân tộc, giúp người dân dễ 
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hiểu, dễ tiếp thu, từ đó nâng cao nhận thức về xây dựng đời sống gia đình văn hóa, 

nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số. 

- Hai là, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng dân tộc như: giao thông, điện, 

thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, thông tin truyền thông,…để tạo điều 

kiện thuận lợi cho người dân đồng bào dân tộc phát triển kinh tế và tiếp cận các thông 

tin về các chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước, các công tác về xây dựng nông 

thôn mới một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. 

- Ba là: Cần tranh thủ sự hỗ trợ, giúp sức của những người có uy tín trong 

vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer cho chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Nhất là các vị Sư cả, Trụ trì trong các chùa Khmer, những người trong thời gian qua 

đã chuyển tải các nội dung, phần việc liên quan đến chức sắc, bà con phật tử và nhân 

dân trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới rất thành công như: Vào các ngày sinh 

hoạt tôn giáo Ban chỉ đạo xã tranh thủ phối hợp với Sư cả Trụ trì chùa ngoài việc 

thuyết pháp, cầu an Sư còn dành thời gian để thông tin cho bà con phật tử về tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội, về công tác xây dựng nông thôn mới của xã, huyện; các giải 

pháp, kế hoạch định hướng thực hiện trong thời gian tới để bà con phật tử nắm cùng 

tham gia thực hiện với chính quyền địa phương liên quan đến phần việc thực hiện của 

gia đình. Mặc khác xã còn phối hợp với Ban quản trị và chư tăng trong chùa thành lập 

và xây dựng mô hình vận động bà con phật tử chấp hành nghiêm đường lối, chủ 

trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thành lập chi hội liên hiệp Thanh 

niên việt nam trong nhà chùa, mô hình trong nhà có mõ, ngoài ngõ có đèn…ngoài ra 

Ban quản trị và Sư cả cũng thường xuyên nhắc nhở bà con phật tử phải chấp hành 

nghiêm pháp luật, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, giữ gin trật tự xóm ấp. Tích 

cực cải thiện cảnh quan môi trường, trồng cây xanh, hoa kiển quanh nhà, đóng góp 

kinh phí xây dựng tuyến đường sáng , xanh, sạch, đẹp. Thường xuyên nhắc nhỡ bà con 

phải biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, tham gia các 

lớp học chữ Khmer…. Từ những việc làm cụ thể đó đã đem lại hiệu quả tích cực và 

góp phần quan trọng trong xây dựng thành công xã nông thôn mới. 

- Bốn là: Yếu tố con người là khâu then chốt, quyết định hiệu quả của công việc 

nói chung, xây dựng nông thôn mới nói riêng, do đó phải coi trọng công tác xây dựng và 

đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt, nhất là đội ngũ cán bộ dân tộc, cán bộ nữ, phát huy vai 

trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, người có 

uy tín trong cộng đồng, các chức sắc, chức việc trong xây dựng nông thôn mới.  

- Năm là: Phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch, tạo 

sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân, nhất là những người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc đối với việc triển khai thực hiện, quản lý các quy hoạch và đề án nông thôn mới 

đã được thông qua và phê duyệt; niêm yết công khai tại các khu vực công cộng, thường 

xuyên thông tin, hướng dẫn Nhân dân thực hiện và giám sát các hoạt động xây dựng 

nông thôn mới... 

- Sáu là: hằng năm tại các kỳ hội nghị sơ, tổng kết chương trình xây dựng 

nông thôn mới, BCĐ Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, cấp huyện điều 

biểu dương, khen thưởng, khích lệ đối với những việc làm thiết thực, tinh thần cống 

hiến, sức sáng tạo của các cá nhân và tập thể vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để tạo 

động lực, phát huy tinh thần và lan tỏa sự chung sức, chung lòng trong xây dựng nông 

thôn mới của vùng dân tộc thiểu số./. 
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UBND HUYỆN XUÂN LỘC, 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

MỘT SỐ KẾT QUẢ BƢỚC ĐẦU VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI  

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN XUÂN LỘC ĐẠT NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU 

THEO HƢỚNG “PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HÀNG HÓA NÔNG NGHIỆP  

BỀN VỮNG” GIAI ĐOẠN 2018 -2025 

 

1. Về kết quả triển khai: 

Ngay sau khi được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Đề án xây dựng huyện 

Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông 

nghiệp bền vững” giai đoạn 2018 - 2025 tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 

08/01/2019. Ngày 16/01/2019, UBND huyện Xuân Lộc đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ 

đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn để triển khai thực hiện Đề án. Đến nay,  các thành viên Ban Chỉ 

đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Xây dựng nông thôn mới huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn đã triển khai đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức của cơ 

quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn theo nội dung Quyết định số 69/QĐ-

UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai.  

Để chủ trương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện được triển khai 

sâu, rộng trong toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, UBND huyện tham mưu 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuân Lộc (khóa VI) ban hành Nghị quyết số 07-

NQ/HU ngày 16/4/2019 về lãnh đạo thực hiện Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp 

bền vững” giai đoạn 2018-2025.  

Ngày 02/5/2019, Huyện ủy, UBND huyện tổ chức họp triển khai thực hiện Nghị 

quyết của BCH Đảng bộ huyện về lãnh đạo thực hiện Đề án gắn với sơ kết, đánh giá 

kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu 4 tháng đầu năm 2019 và nhiệm 

vụ trong thời gian tới trên địa bàn huyện. Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Huyện 

ủy, UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo lộ trình; đồng thời, chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc huyện, UBND các xã tổ chức triển khai và xây 

dựng kế hoạch thực hiện theo Nghị quyết của Huyện ủy. 

Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 931/QĐ-UBND, UBND huyện đã triển khai 

đến các ngành, UBND các xã tổ chức triển khai và xây dựng kế hoạch bổ sung thực 

hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình. Đặc biệt là chỉ đạo UBND xã 

Xuân Định được chọn làm xã điểm thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong 

năm 2019, xây dựng bổ sung kế hoạch thực hiện, được các ngành của huyện xác nhận 

và UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới 

kiểu mẫu theo lộ trình. 

2. Về kết quả thực hiện: 

Theo Đề án được phê duyệt, để đạt nông thôn mới kiểu mẫu, huyện cần phải 

thực hiện hoàn thành 06 nhóm tiêu chí gồm: Quy mô; kết cấu hạ tầng; phát triển sản 

xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ; hiệu quả và bền 
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vững; xây dựng mô hình kiểu mẫu về sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững. Trong 

06 nhóm tiêu chí có 29 chỉ tiêu. Từ khi triển khai thực hiện, trong đó đã kế thừa kết 

quả xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Xuân Lộc đã đạt được một số kết quả 

bước đầu, đã đạt 19/29 chỉ tiêu, còn 10 chỉ tiêu chưa đạt, cụ thể như sau: 

Về tiêu chí quy mô: Tiêu chí này huyện đánh giá đạt. Sản phẩn nông nghiệp 

của huyện đã đáp ứng về quy mô sản xuất. 

- Đối với trồng trọt: Huyện đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập 

trung đảm bảo diện tích > 50 ha đối với cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày, 

cây ăn quả.  

- Đối với chăn nuôi: Toàn huyện có 227 trang trại chăn nuôi đáp ứng quy mô 

mỗi trang trại > 1.000 con đối với heo và > 50.000 con đối với gà.  

Về tiêu chí kết cấu hạ tầng: Huyện có kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp đồng bộ (giao thông, thủy lợi, điện, kho chứa, điểm tập kết 

và tiêu thụ nông sản…), đáp ứng hiệu quả nhu cầu sản xuất, tiêu thụ và kết nối nội 

vùng, liên vùng. So với yêu cầu, huyện đạt 5/6 chỉ tiêu, còn chỉ tiêu về tỷ lệ đường trục 

chính nội đồng được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ 

Giao thông Vận tải, huyện chưa đạt {có 71,67 km/156,94 km (45,67%), yêu cầu của 

chỉ tiêu là ≥ 70%, phần còn lại đảm bảo cứng hóa}. 

Về tiêu chí tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm: Kinh tế nông 

nghiệp của huyện được tổ chức sản xuất tốt theo hướng trang trại, HTX, THT, 

CLBNSC, hình thành các mô hình liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản 

phẩm giữa tổ chức của nông dân với doanh nghiệp; gắn sản xuất nông nghiệp với công 

nghiệp chế biến, thương mại, du lịch, dịch vụ. So với yêu cầu, huyện đạt 3/5 chỉ tiêu, 

còn 02 chỉ tiêu chưa đạt là chỉ tiêu về tỷ lệ trang trại sản xuất các cây trồng chủ lực áp 

dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt hoặc quy trình được khuyến khích 

(36%, 18/50 trang trại) và chỉ tiêu về tỷ lệ hộ sản xuất, kinh doanh tham gia HTX, 

THT, CLBNSC (45,38%). 

 Về tiêu chí Ứng dụng khoa học công nghệ: 

Huyện đang xây dựng ngành nông nghiệp thực hành sản xuất an toàn theo các 

tiêu chuẩn chứng nhận; áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong hầu hết các 

khâu của quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao từ khâu sản 

xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến cho đến tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Đến nay 

có 9 đơn vị được chứng nhận VietGAP, 43 đơn vị có nhãn hiệu hàng hóa được chứng 

nhận. Tính trên cây trồng và vật nuôi, huyện có 04 loại cây trồng chủ lực thực hiện sản 

xuất theo tiêu chuẩn VietGap gồm sầu riêng, bưởi, chôm chôm, cây rau và 02 loại vật 

nuôi chủ lực là heo và gà. So với yêu cầu, huyện đạt 4/6 chỉ tiêu, còn 02 chỉ tiêu chưa 

đạt là chỉ tiêu về tỷ lệ diện tích đất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản theo quy hoạch áp 

dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất (55%) và chỉ tiêu về tỷ lệ các loại cây 

trồng chủ lực của huyện được sản xuất theo các tiêu chuẩn chứng nhận thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt (66%, 6/9) 

Về tiêu chí hiệu quả và bền vững: Ổn định năng suất; nâng cao chất lượng sản 

phẩm; nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả kinh tế cho người 

sản xuất; đảm bảo hài hòa các lợi ích xã hội, SXNN thân thiện với môi trường, bảo vệ 

cảnh quan, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sản xuất, không tiêu hao, lãng phí cơ 

hội của thế hệ mai sau, đứng vững trước những biến động của thị trường, khí hậu và xã 
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hội. Đến nay, trên địa bàn huyện có 07 dự án đã được duyệt trên các loại cây trồng, 

gồm: Tiêu, cà phê, chôm chôm, sầu riêng, lúa – bắp, rau xanh, xoài. So với yêu cầu, 

huyện đạt 2/3 chỉ tiêu, còn 01 chỉ tiêu chưa đạt là chỉ tiêu về tỷ lệ các loại bao bì thuốc 

bảo vệ thực vật được thu gom và xử lý định kỳ. Hiện nay, huyện Xuân Lộc đã bố trí 

đặt các cống bi tại các khu vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện và hợp đồng 

với 01 doanh nghiệp ở Bình Dương để xử lý. Tuy nhiên, tỷ lệ bao bì thuốc bảo vệ thực 

vật được thu gom trên địa bàn huyện khoảng 95%. 

Về tiêu chí xây dựng mô hình kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp hàng hóa 

bền vững: Xây dựng ở mỗi xã ít nhất 01-02 mô hình kiểu mẫu về sản xuất hàng hóa 

nông nghiệp bền vững, gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” và kế hoạch cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp trên cơ sở phát triển các nhóm sản phẩm nông nghiệp cấp 

quốc gia, cấp tỉnh và đặc sản địa phương. Huyện đã có Quyết định số 2910/QĐ-UBND 

ngày 10/9/2018 giao chỉ tiêu thực hiện mô hình kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp. 

Theo đó, toàn huyện có 24 mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 14 xã. 

3. Về giải pháp thực hiện 

Để thực hiện hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Xuân 

Lộc đã xây dựng Nghị quyết (số 07-NQ/HU ngày 16/4/2019) của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện và Kế hoạch (số 137/KH-UBND ngày 30/5/2019) của UBND huyện 

thực hiện Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng 

“Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018-2025 để tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của UBND huyện. trong đó tập trung thực 

hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau: 

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới theo 

Bộ tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh, đề án xây dựng nông thôn mới của huyện 

nhằm không ngừng nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn hệ thống chính 

trị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân. Thực hiện có hiệu quả Kế 

hoạch “Hướng về cơ sở” của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện và 

phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu để tăng cường 

đưa cán bộ về cơ sở, hỗ trợ thực hiện vận động nhân dân thực hiện Đề án xây dựng 

huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển hàng hóa nông nghiệp với nhiều 

hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng khu vực, đối tượng, đi vào chiều sâu. 

Hai là: Chủ động rà soát và xác định cụ thể danh mục các dự án đầu tư về phát 

triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2018-2025 đã đề ra trong Kế hoạch thực 

hiện Đề án huyện nông thôn mới kiểu mẫu như: Giao thông, thủy lợi, điện, trường học, 

cơ sở vật chất văn hóa… Qua đó huyện cân đối hoặc kiến nghị tỉnh bổ sung các nguồn 

vốn và phối hợp với các ngành liên quan phân kỳ thực hiện các dự án đầu tư, nâng cấp, 

nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, trong đó ưu tiên đầu 

tư cho các dự án trực tiếp phục vụ sản xuất, các dự án thuộc các xã nằm trong lộ trình 

xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện và các xã. 

Ba là: Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp và các tiểu vùng chuyên canh tập trung với mục tiêu cơ bản đó là nâng 

cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến 

công và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, hữu hiệu cho 

các cơ sở, trang trại và nông dân chuyển dần sang hướng sản xuất nông nghiệp hàng 

hóa, thích ứng với nhu cầu thị trường… nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sản 

xuất và mức thu nhập ổn định. Đồng thời, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhóm giải 
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pháp xúc tiến thương mại, mở rộng và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng 

cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là các loại 

cây giống, con giống và các loại vật tư nông nghiệp; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn 

địa lý cho một số loại sản phẩm nông nghiệp... 

Bốn là: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Thực 

hiện công tác khuyến học, khuyến tài. Phát triển, nâng cấp mạng lưới y tế cơ sở hiện 

có; đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân gắn với nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ 

y bác sỹ, nhân viên y tế. Phát huy nét đẹp văn hóa tại các làng văn hóa dân tộc để kết 

nối và phát triển các tuyến du lịch nông thôn mới, du lịch văn hóa cộng đồng tại các 

làng dân tộc, gắn với phát triển du lịch văn hóa cộng đồng. 

Năm là: Triển khai thực hiện đạt các mục tiêu của Đề án cấp nước sạch nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến 2015 và giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức, 

vai trò của cộng đồng trong việc chung tay xây dựng môi trường sống “xanh, sạch, 

đẹp, an toàn”. 

Sáu là: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; 

xây dựng lực lực dân quân vững mạnh, rộng khắp. Giữ vững ổn định tình hình an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng 

chống tội phạm tham gia giữ gìn ANTT tại cơ sở. Tăng cường công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm; không để hình thành băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt 

động có tổ chức... 
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ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TP HỒ CHÍ MINH 

 

ĐỔI MỚI TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ THÖC ĐẨY 

 NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG XÂY DỰNG 

NTM Ở VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 

 

1. Đặt vấn đề 

Đến nay, chặng đường 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới (NTM)giai đoạn 2010-2020 đã gần kết thúc.Mục tiêu của chương 

trình này nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, giúp các địa 

phương có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ 

chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát 

triển nông thôn với đô thị; xã hội dân chủ, ổn định, giàu bản sắc dân tộc; môi trường 

sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững; giảm nghèo bền 

vững, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội. Chương trình 

xây dựng NTM đã được triển khai chính thức trên phạm vi gần 9.000 xã của cả Việt 

Nam, bằng nguyên tắc phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư nông thôn. Theo 

kế hoạch, đến hết năm 2020, cả nước có trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo 

bộ tiêu chí quốc gia. TừQuyết định số 899, ngày 10/03/2013,của Thủ tướng Chính phủ 

vềviệc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đã xây dựng, phê duyệt 6 đề án và 6 giải pháp thực hiện nhằm rà soát và hoàn 

thiện cơ chế chính sách, đổi mới và phát triển hình thức tổ chức và tăng cường công 

tác khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Đến ngày 17/4/2015, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 508 về việc hỗ trợ cho ngành nông nghiệp để 

thực hiện nhanh tiến độ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Suốt thời gian qua, bên cạnh 

các cơ chế, chính sách, hướng dẫn từ các Bộ ngành TW thì các tỉnh thành của vùng 

Đông Nam Bộ cũng đã chủ động ban hành nhiều văn bản, đề án, kế hoạch hành động 

nhằm triển khai thực hiện đổi mới tổ chức sản xuất nông nghiệp của địa phương. Do 

đó, nội dung chuyên đề này trước hết mô tả kết quả thực hiện tổng quát về Chương 

trình xây dựng NTM của vùng Đông Nam Bộ. Sau đó, tập trung phân tích những đổi 

mới tổ chức sản xuất nông nghiệp, thực trạng thúc đẩy ứng dụng nông nghiệp công 

nghệ cao trong suốt thời gian xây dựng NTM. Từ đó, chuyên đề sẽ góp phần cung cấp 

thông tin, giúp các nhà hoạch định chính sách nhận diện vấn đề trọng tâm, nhằmrút ra 

bài học kinh nghiệm cho 10 năm thực hiện xây dựng NTM vừa qua, đồng thời định 

hướng chính sách cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTMgiai đoạn tiếp 

theo. 

2. Tổng quan về vùng Đông Nam Bộ 

Đông Nam Bộ là vùng đất tập trung nhiều khu đô thị, là đầu mối giao lưu quan 

trọng của các tỉnh phía nam với cả nước và quốc tế. Về vị trí địa lý, phía Tây Bắc của 

vùng Đông Nam Bộ giáp với nước Campuchia, đặc biệt có cửa khẩu lớn ở Tây Ninh 

tạo mối giao thương với các nước lân cận. Tương tự, phía Nam Tây Nam giáp với vựa 

lúa lớn của cả nước là vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.Phía Đông Đông Nam giáp 

với biển Đông, nơi có tài nguyên hải sản, dầu mỏ, khí đốt và thuận lợi xây dựng các 

cảng biển vận chuyển hàng hóa. Cuối cùng, phía Bắc và Đông Bắc của vùng Đông 
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Nam Bộ giáp với tỉnh của vùng Tây nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng này có 

tài nguyên đất đai, rừng và khoáng sản.  

Bản  1. Diện tích sử dụn  đất tại các tỉnh của vùn  Đ n  Nam Bộ 

 (tính đến 31/12/2017) 

ĐVT: Nghìn ha 

Địa điểm  

 (Tỉnh/thành/vùng) 

Tổng diện 

tích đất 

Đất sản xuất  

nông nghiệp 

Đất lâm 

 nghiệp 

Đất chuyên 

 dùng 

Đất 

 ở 

1.Bình Phước 687,68 445,71 172,78 46,41 6,53 

2.Tây Ninh 440,13 270,64 71,95 24,23 9,13 

3.Bình Dương 269,46 195,22 10,54 36,88 13,47 

4.Đồng Nai 589,78 277,28 181,84 48,42 17,68 

5.Bà Rịa - Vũng Tàu 198,10 105,16 33,79 33,12 7,13 

6.TP.Hồ Chí Minh 209,54 66,00 35,68 34,49 28,17 

Vùng Đông Nam Bộ 2.394,68 1.360,01 506,59 223,54 82,12 

Nguồn: Niên giám thống kê các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, 2018 

Vùng Đông Nam Bộ có 6 đơn vị tỉnh thành, gồm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình 

Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Theo tổng cục 

thống kê Việt Nam, tính đến ngày 31/12/2017, toàn vùng Đông Nam Bộ có 5 thành 

phố trực thuộc tỉnh, 19 quận, 8 thị xã, 40 huyện, 374 phường, 33 thị trấn và 465 xã. 

Đông Nam Bộ nằm trên vùng bình nguyên rộng, chuyển tiếp từ cao nguyên Nam 

Trung Bộ đến Đồng bằng sông Cửu Long.Địa hình thuận lợi cho phát triển nông 

nghiệp, công nghiệp đô thị và giao thông vận tải.Về hiện trạng sử dụng đất, theo số 

liệu tổng hợp từ niên giám thống kê 2018 của các tỉnh, tính đến ngày 31/12/2017, vùng 

Đông Nam Bộ có diện tích tự nhiên 2.394,68 nghìn ha chiếm gần 7% tổng diện tích 

đất cả nước. Trong phạm vi của vùng Đông Nam Bộ, đất dành cho sản xuất nông 

nghiệp là 1.361,01 nghìn ha (chiếm 56,8%), đất lâm nghiệp là 506,59 nghìn ha (chiếm 

21,2%), đất chuyên dùng là 223,54 nghìn ha (chiếm 9,4%) và đất ở là 82,12 nghìn ha 

(chiếm 3,4%).Trong vùng Đông Nam Bộ, tỉnh Bình Phước và Đồng Nai có diện tích 

đất tự nhiên, đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất chuyên dùng lớn nhất 

vùng. Ngược lại, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Mính là hai địa phương 

có diện tích đất tự nhiên và đất sản xuất nông nghiệp nhỏ nhất khu vực. Thành phố Hồ 

Chí Minh là trung tâm đô thị lớn nên diện tích đất ở là 28,17 nghìn ha, cao nhất khu 

vực Đông Nam Bộ, chiếm tỷ lệ 13,4% diện tích toàn thành phố.  
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Bảng 2. Khí hậu và dân số của vùng Đông Nam Bộ (Số liệu thống kê năm 2017) 

Tỉnh/thành/ 

vùng 

 

Nhiệt độ 

bình quân 

năm (oC) 

Số giờ 

nắng 

(giờ) 

Lượng 

mưa 

(mm) 

Độ ẩm 

không 

khí (%) 

Dân số trung 

bình  (nghìn 

người) 

Mật độ 

dân số 

(người/km
2
) 

1.Bình Phước 27,20 2.434 2.537 77,70 969 141 

2.Tây Ninh 28,10 2.415 2.140 80,00 1.126 279 

3.Bình Dương 27,83 2.206 2.454 88,83 2.071 769 

4.Đồng Nai 26,30 2.164 2.263 83,00 3.027 513 

5.Bà Rịa - 

Vũng Tàu 27,97 2.571 1.738 78,33 1.102 556 

6.TP.Hồ Chí 

Minh 28,50 2.073 2.738 74,00 8.643 4.126 

Vùng Đông 

Nam Bộ 27,65 2.311 2.312 80,31 16.938 707 

Nguồn: Niên giám thống kê các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, 2018 

Vùng Đông Nam Bộ có khí hậu cận xích đạo, tổng lượng bức xạ cao và ổn 

định, nhiệt độ cao đều quanh năm với mức bình quân là 27,65
o
C, số giờ nắng là 2.311 

giờ/năm, độ ẩm không khí là 80,31% và lượng mưa 2.312 mm/năm. Điểm hạn chế 

trong chế độ mưa là lượng mưa phân bố không đều trong năm, các tháng mùa mưa 

thường có những cơn mưa tập trung, cường độ lớn gây xói mòn, rửa trôi và bạc màu 

đất ở những vùng có địa hình cao và gây ngập úng ở vùng có địa hình thấp. Ngược lại, 

vào mùa khô, nguồn nước khan hiếm, gây hạn hán, nếu nơi nào không có thủy lợi thì 

sẽ thiếu nước sản xuất nông nghiệp. Tính đến ngày 31/12/2017, dân số toàn vùng 

Đông Nam Bộ gần 16,94 triệu người. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là nơi đông 

dân nhất với số lượng là 8,64 triệu người, chiếm 51% tổng dân số cả vùng Đông Nam 

Bộ. Tiếp theo, tỉnh Đồng Nai có dân số là 3,03triệu người (chiếm 18% tổng dân số cả 

vùng), tỉnh Bình Dương là 2,07 triệu người (chiếm 12% tổng dân số cả vùng), riêng 

tỉnh Bình Phước thì có số lượng dân số ít nhất, chỉ chiếm khoảng 6% dân số cả vùng. 

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm đô thị lớn của cả nước nên mật độ dân số lên đến 

4.126 người/km
2
.Mật độ dân số của thành phố Hồ Chí Minh cao hơn từ 5 - 8 lần so với 

các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai, cao hơn 15 lần so với Tây Ninh 

và cao hơn 29 lần so với tỉnh Bình Phước. 

Năm 2002, vùng Đông Nam Bộ có thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện 

hành là 667 nghìn đồng/người/năm. Nếu lấy năm 2002 làm gốc, đến năm 2012, chỉ 

tiêu thu nhập bình quân đầu người này của vùng Đông Nam Bộ tăng gần 5 lần và đến 

năm 2016 thì tăng gấp 7 lần. Nhìn chung, giai đoạn 2002-2016, thu nhập bình quân 

đầu người của vùng Đông Nam Bộ cao hơn 1,6 lần nếu so với cả nước. Vùng Đông 

Nam Bộ có tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, cụ thể năm 2002 là 8,2%, năm 2012 

là 1,3% và đến hết năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,6%. Nếu so sánh với cả nước 

thì vùng Đông Nam Bộ có tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn gần 5 lần. 
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Bảng 3. Thu nhập đầu ngƣời và tỷ lệ hộ nghèo vùng Đông Nam Bộ 

(Số liệu tính đến 31/12/2017) 

Tiêu chí 

 

Năm 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

1.Thu nhập (Nghìn đ/người) 

  +Cả nước 356 484 636 995 1.387 2.000 2.637 3.098 

  +Đông Nam Bộ 667 893 1.146 1.773 2.304 3.173 4.125 4.662 

2.Tỷ lệ hộ ngh o (%) 

  +Cả nước 28,9 18,1 15,5 13,4 14,2 11,1 8,4 5,8 

  +Đông Nam Bộ 8,2 4,6 3,1 2,5 2,3 1,3 1,0 0,6 

Nguồn: Tổng cục thống kê  

Bảng 4. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành 

 tại vùng Đông Nam Bộ, năm 2017 

Tiêu chí 

Tổng sản 

phẩm trên 

địa bàn 

GRDP 

Nông, 

lâm, 

 thủy sản 

Công 

nghiệp  

và XD 

Dịch vụ Thuế SP 

 trừ trợ 

cấp SP 

a. GRDP (tỷ đồng)      

1.Bình Phước 51.405 13.417 18.513 17.866 1.609 

2.Tây Ninh 64.043 15.967 24.239 21.249 2.588 

3.Bình Dương 247.989 9.293 158.188 58.513 21.995 

4.Đồng Nai 279.646 24.793 166.854 63.408 24.591 

5.Bà Rịa - Vũng Tàu 274.845 14.161 204.830 38.115 17.739 

6.TP.Hồ Chí Minh 1.060.618 8.589 262.772 618.773 170.534 

Đông Nam Bộ 1.978.547 86.220 835.396 817.924 239.056 

b.Cơ cấu giá trị (%)      

1.Bình Phước 100 26,10 36,01 34,75 3,13 

2.Tây Ninh 100 24,93 37,85 33,18 4,04 

3.Bình Dương 100 3,75 63,79 23,59 8,87 

4.Đồng Nai 100 8,87 59,67 22,67 8,79 

5.Bà Rịa - Vũng Tàu 100 5,15 74,53 13,87 6,45 

6.TP.Hồ Chí Minh 100 0,81 24,78 58,34 16,08 

Đông Nam Bộ 100 4,36 42,22 41,34 12,08 

Nguồn: Niên giám thống kê 
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Tính đến 31/12/2017, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP
31

) của cả năm 2017 

của vùng Đông Nam Bộ là 1.987.330 tỷ đồng. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là 

cao nhất, chiếm 54% tổng giá trị của cả vùng; thấp nhất là tỉnh Bình Phước và Tây 

Ninh, lần lượt chiếm tỷ lệ 2,6% và 3,2% tổng giá trị vùng Đông Nam Bộ. Xét về cơ 

cấu giá trị tổng sản phẩm, vùng Đông Nam Bộ có sự đóng góp chủ yếu từ ngành công 

nghiệp xây dựng và dịch vụ, chiếm tỷ lệ trên 83,5%. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, 

thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm đô thị nên đóng góp của nông, lâm, ngư nghiệp 

chỉ 0,81% tổng sản phẩm toàn thành. Còn tỉnh Bình Phước và Tây Ninh, lĩnh vực 

nông, lâm, ngư nghiệp đóng góp khoảng ¼ tổng sản phẩm trên địa bàn. Nhìn chung, 

cơ cấu kinh tế của các tỉnh vùng Đông Nam Bộ phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực công 

nghiệp, xây dựng và dịch vụ, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ các khu công nghiệp và 

trung tâm thương mại đô thị. Ngay cả tỉnh Đồng Nai có ngành nông nghiệp phát triển 

hàng đầu của cả nước thì tỷ lệ đóng góp của ngành này cũng chỉ 8,87% tổng sản phẩm 

trên địa bàn tỉnh. 

Một khía cạnh khác, nếu tính GRDP theo giá so sánh 2010 thì tốc độ tăng tổng 

sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2017 của tỉnh Bình Dương tăng 9,15% so với năm 

2016, tỉnh Đồng Nai 7,65%, tỉnh Tây Ninh là 7,91%, thành phố Hồ Chí Minh là 8,25% 

và  Bình Phước là 8,14%. Riêng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì tăng trưởng âm 4,02 (do sự 

sụt giảm giá trị tổng sản phẩm công nghiệp và xây dựng).    

3. Tổng quan về chính sách và thể chế xây dựng NTM tại Việt Nam và 

vùng Đông Nam Bộ 

Theo nghiên cứu của Bùi Quang Dũng và cộng sự (2015), Nghị quyết 26 tại 

Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn (gọi tắt là Nghị quyết 26) ngày 5 tháng 8 năm 2008 được xem là 

khởi đầu cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Việt Nam. 

Tuy nhiên, quá trình hình thành tư tưởng xây dựng nông thôn mới đã có manh nha ở 

nhiều cuộc họp và văn bản chính sách trước đó.Nghị quyết số 41-NQ/TW năm 1981, 

tư tưởng về nông thôn mới là cải tạo quan hệ sản xuất cũ, đem quan hệ sản xuất mới 

vào nông thôn kết hợp với nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho nhân dân. Giai 

đoạn này, nông thôn mới tuy được nhắc tới nhưng còn chung chung, chưa rõ về nội 

hàm khái niệm. Các năm tiếp theo, thuật ngữ về nông thôn mới rất ít được nhắc đến, 

thậm chí ngay cả đại hội đổi mới 1986, cụm từ nông thôn mới cũng không thấy xuất 

hiện trong các văn kiện. Đến năm 1988, nghị quyết 10-NQ/TW (khoán 10) đã có đề 

cập đến xây dựng nông thôn mới. Từ 2001-2005, Ban kinh tế Trung ương và Bộ 

NN&PTNT đã chỉ đạo, thí điểm phát triển nông thôn cho 18 xã điểm theo hướng công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, hợp tác hóa và dân chủ hóa. Từ năm 2006-2009, Bộ 

NN&PTNT đã chỉ đạo, thí điểm xây dựng nông thôn mới cho 19 thôn bản dựa theo 

Nghị quyết 26. Giai đoạn 2009-2011, thí điểm cho 11 xã điểm xây dựng nông thôn 

mới thời kỳ đẩy nhanh công nghiệp hóa – hiện đại hóa theo bộ tiêu chí NTM (QĐ 

491/QĐ-TTg). Từ năm 2010-2020, đây là giai đoạn triển khai chính thức xây dựng 

nông thôn, triển khai trên phạm vi toàn quốc. Ở giai đoạn đầu khi triển khai chính 

thức, việc xây dựng NTM dựa theo Bộ tiêu chí của Quyết định số 800/QĐ-TTg. Đến 

tháng 8/2016, Quyết định số 1600/QĐ-TTg được Thủ tướng phê duyệt, theo đó cả 

                                              
31

GRDP (Gross Regional Domestic Product): Tổng cục Thống kê hướng dẫn và khái niệm như sau: GRDP là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản 

ánh toàn bộ kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất của tất cả các đơn vị thường trú trong nền kinh tế của tỉnh trong một thời kỳ nhất 

định (thường là một năm); chỉ tiêu này phản ánh các mối quan hệ trong quá trình sản xuất, phân phối thu nhập, sử dụng cuối cùng sản phẩm 

hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế địa phương. 
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nước áp dụng theo Bộ tiêu chí mới, thay thế cho Bộ tiêu chí cũ của Quyết định số 

800/QĐ-TTg. Các chính sách dành cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn của Việt Nam là thật sự rõ nhưng lại rất nhiều. Về thể chế bộ máy thực hiện, Việt 

Nam đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM các cấp, từ Trung ương đến tỉnh thành, 

cấp huyện và cấp xã. Dưới cấp xã, có Ban phát triển NTM thôn/ấp và sự tham gia của 

cộng đồng. 

Riêng vùng Đông Nam Bộ, từ khi có chỉ đạo từ Trung ương, các tỉnh/thành 

trong vùng đã ban hành nhiều văn bản thực hiện xây dựng NTM. Cụ thể ở thành phố 

Hồ Chí Minh, chỉ trong giai đoạn 2010-2015, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã 

ban hành 3 Nghị quyết Đảng bộ nhằm đưa chương trình xây dựng NTM là 1 trong 18 

chỉ tiêu chủ yếu của thành phố, 1 chỉ thị, 2 chương trình, 6 quyết định và 3 văn bản kết 

luận liên quan đến nông thôn mới. Hội đồng nhân dân thành phố HCM đã ban hành 2 

nghị quyết. Chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành trên 40 

quyết định. Ngoài ra, có trên 37 công văn, thông báo và kế hoạch do thành ủy và 

UBND thành phố ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện xây dựng nông thôn mới. Giai 

đoạn từ 2016-2020, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều văn bản liên quan, 

trong đó đáng chú ý đó là Quyết định 6183/QĐ-UBND về phê duyệt đề án nâng cao 

chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn và Quyết định 5039/QĐ-UBND về việc bố 

sung bộ tiêu chí theo đặc thù vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. Ở Đồng Nai, 

theo báo cáo tổng kết 5 năm NTM, giai đoạn 2010-2015, tỉnh đã ban thành 55 văn bản 

về cơ chế chính sách, trên 300 văn bản chỉ đạo và điều hành. Theo đó, tỉnh đã xây 

dựng bộ tiêu chí nông thôn mới có 59 chỉ tiêu dành riêng cho Đồng Nai (so với TW có 

39 chỉ tiêu), và đồng thời tỉnh cũng đã ban hành bộ tiêu chí nâng cao để các xã đạt 

chuẩn nông thôn mới làm cơ sở trong việc tiếp tục thúc đẩy phong trào xây dựng nông 

thôn mới. Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai còn tổ chức thực hiện việc soạn thảo và biên tập 

nhiều chuyên đề tập huấn và đào tạo cán bộ xây dựng nông thôn mới. Đến giai đoạn 

2016-2020, tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2962, Quyết định số 4466, Kế 

hoạch số 4358,… để triển khai thực hiện NTM. Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai còn ban hành 

nhiều nghị quyết, văn bản hướng dẫn cho chương trình mục tiêu quốc gia này.  

Tương tự, trong các báo cáo tổng kết liên quan đến NTM của các tỉnh còn lại 

như Tây Ninh, Bình Dương Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Phước,  nhiều văn bản, các 

chính sách và thể chế cho việc xây dựng nông thôn mới đã được các địa phương này 

ban hành. Do đó, chuyên đề này không liệt kê chi tiết các cơ chế chính sách cụ thể. 

Nếu có sự khác biệt đó chính là các cơ chế chính sách đặc thù, ví dụ như thành phố Hồ 

Chí Minh có những cơ chế đặc thù, tiên phong trong cách mạng công nghiệp 4.0. 

Trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo nông thôn mới của các tỉnh thành vùng Đông 

Nam Bộ đã có sự phân công, quy định rõ trách nhiệm, duy trì các cuộc họp định kỳ 

cũng như đột xuất, tổ chức phối hợp nhiệm vụ với các Sở, Ban ngành và với địa 

phương. Ngoài ra, tất cả các tỉnh thành đều huy động cả hệ thống chính trị tham gia 

xây dựng NTM, tuyên truyền và vận động người dân tham gia. 

4. Đánh giá kết quảthực hiện Chƣơng trình MTQG xây dựng NTM ở vùng 

Đông Nam Bộ 

4.1 Kết quả thực hiện  ây dựn  NTM,  iai đoạn 2010-2018 

Xây dựng NTM, giai đoạn 2010-2020, là một chương trình phát triển nông thôn 

toàn diện, tác động đến hầu hết các lĩnh vực khác nhau ở khu vực nông thôn, được 

triển khai trên phạm vi toàn quốc, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. 
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Sau gần 10 năm triển khai, chương trình đã mang lại những chuyển biến mạnh mẽ diện 

mạo nông thôn, phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ở khu 

vực nông thôn.Đến thời điểm thực hiện chuyên đề này, ngoại trừ tỉnh Bình Dương 

chưa tập hợp xong số liệu thống kê kết quả xây dựng NTM, thì đã có 5/6 tỉnh thành 

còn lại của vùng Đông Nam Bộ đã hoàn tất sơ bộ các số liệu tổng kết NTM mới
32

. Kết 

quả được trình bày ở bảng 5 bên dưới được tính đến thời điểm 31/12/2017. 

 

Hình 1.Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM tại các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ, 

(31/12/2018) 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của VPĐPNTM các tỉnh Đông Nam Bộ 

Tỉnh Bình Phước có 90 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới, số tiêu chí đạt 

chuẩn bình quân xã là 14,5, số xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt cả 19 tiêu chí) là 35 

xã, 100% số xã đạt được tiêu chí số 1 “Quy hoạch” và tiêu chí số 8 “Thông tin truyền 

thông”,  trong khi đó, tiêu chí 2 “Giao thông và tiêu chí 5 “Trường học” thì chỉ có 

36/90 xã đạt được, chiếm tỷ lệ 40% tổng số xã thực hiện xây dựng nông thôn mới. Các 

tỉnh còn lại của vùng Đông Nam Bộ có thể được giải thích tương tự, tuy nhiên có điểm 

đặc biệt xếp hạng nhất là tỉnh Đồng Nai, 133/133 xã ở tỉnh Đồng Nai đã đạt chuẩn 

nông thôn mới; tiếp đến xếp hạng nhì là thành phố Hồ Chí Minh, vì thành phố này chỉ 

còn 2/56 xã là chưa đạt chuẩn. 

Bảng 5. Kết quả thực hiện xây dựng NTM vùng Đông Nam Bộ (31/12/2018) 

Chỉ tiêu ĐVT 

Bình 

Phước 

Tây 

Ninh 

Đồng 

Nai BRVT 

TP.  

HCM 

1.Tổng số xã Xã 90 80 133 45 56 

2.Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã Tiêu chí 14,5 14,9 19 15,7 18,9 

3.Số xã đạt theo số lượng tiêu chí       
 

- Số xã đạt 19 tiêu chí (đạt chuẩn 

NTM) Xã 35 
36 

133 27 
54 

- Số xã đạt 15-18 tiêu chí Xã -na- 8 0 4 2 

                                              
32 Nhóm thực hiện chuyên đề, Đại học Nông Lâm Tp.HCM, đã liên lạc với VPĐPNTM tỉnh Bình Dương vào thời điểm tháng 04 – 05/2019. 

Các số liệu tổng kết thực hiện NTM tại tỉnh Bình Dương đang còn trong giai đoạn tập hợp, chưa hoàn thành xong. Vì vậy,  thông tin tổng kết 

của tỉnh này còn khuyết, nên chuyên đề chưa phản ánh đầy đủ tất cả 6 tỉnh thành của vùng Đông Nam Bộ. 

39% 
45% 

60% 

96% 100% 

71% 

Bình Phước  

(35/90 xã) 

Tây Ninh

(36/80 xã)

BRVT

(27/45 xã)

HCM

(54/56 xã)
Đồng Nai  

(133/133 xã) 

Vùng Đông Nam 

Bộ (Không kể 

Bình Dương) 
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- Số xã đạt 10-14 tiêu chí Xã -na- 29 0 5 0 

- Số xã đạt 5-9 tiêu chí Xã -na- 7 0 9 0 

- Số xã đạt dưới 5 tiêu chí Xã -na- 0 0 0 0 

4.Số xã đạt theo từng tiêu chí       
 

- Tiêu chí 1: Quy hoạch Xã 90 80 133 45 56 

- Tiêu chí 2: Giao thông Xã 36 42 133 30 56 

- Tiêu chí 3: Thủy lợi Xã 89 74 133 40 56 

- Tiêu chí 4: Điện Xã 76 80 133 33 56 

- Tiêu chí 5: Trường học Xã 36 42 133 38 56 

- Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa Xã 56 42 133 30 56 

- Tiêu chí 7: CSHT thương mại nông 

thôn Xã 
79 69 

133 39 
56 

- Tiêu chí 8: Thông tin và truyền 

thông Xã 
90 80 

133 42 
56 

- Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư Xã 60 73 133 38 54 

- Tiêu chí 10: Thu nhập Xã 61 66 133 32 56 

- Tiêu chí 11: Hộ nghèo Xã 70 65 133 37 56 

- Tiêu chí 12: Lao động Xã 87 80 133 43 56 

- Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất Xã 73 65 133 30 56 

- Tiêu chí 14: Giáo dục Xã 85 78 133 39 56 

- Tiêu chí 15: Y tế Xã 79 56 133 32 56 

- Tiêu chí 16: Văn hóa Xã 77 78 133 44 56 

- Tiêu chí 17: Môi trường và ATTP Xã 67 65 133 28 56 

- Tiêu chí 18: HTCT và tiếp cận PL Xã 80 80 133 37 55 

- Tiêu chí 19: An ninh quốc phòng Xã 80 76 133 41 55 

Ký hiệu (-na-): chưa có số liệu thống kê 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của VPĐPNTM các tỉnh Đông Nam Bộ 

Toàn vùng Đông Nam Bộ (chưa kể tỉnh Bình Dương), có 71% số xã đạt chuẩn 

NTM nếu tính đến thời điểm cuối năm 2018. Theo đó, tỉnh Đồng Nai có số xã đạt 

chuẩn NTM chiếm tỷ lệ 100%, tiếp theo thành phố Hồ Chí Minh là 96%, Bà Rịa Vũng 
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Tàu 60%, Tây Ninh 45% và cuối cùng là tỉnh Bình Phước. Nếu xem xét chi tiết 19 tiêu 

chí NTM thì có 3 nhóm tiêu chí có tỷ lệ xã đạt được trên 99%, đó là tiêu chí 1 “Quy 

hoạch”, tiêu chí 8 “Thông tin và truyền thông” và tiêu chí 12 “Lao động có việc làm. 

Trong khi đó, 3 nhóm tiêu chí có tỷ lệ xã đạt dưới 80% bao gồm, tiêu chí 2 “Giao 

thông”, tiêu chí 5 “Trường học” và tiêu chí 6 “Cơ sở vật chất văn hóa”. 

 

Hình 2.Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM tại các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ, 

(31/12/2018) 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của VPĐPNTM các tỉnh Đông Nam Bộ 
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Hình 3. Chiến lƣợc hoàn thành mục tiêu “về đích” của các tỉnh Đông Nam Bộ 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của VPĐPNTM các tỉnh Đông Nam Bộ 

Về chiến lược đạt mục tiêu xây dựng NTM của các tỉnh Đông Nam Bộ, Đồng 

Nai đã hoàn thành xây dựng NTM, thành phố HCM cũng cơ bản hoàn thành, ngoài trừ 

tiêu chí 9, 18 và 19 (đạt 96% trở lên). Riêng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mặc dù chỉ mới có 

1 tiêu chí có 100% số xã hoàn thành, nhưng các tiêu chí còn lại thì tỷ lệ các xã đạt 

được khá đồng đều. Điều này chứng tỏ, tỉnh BRVT có chiến lược phân bổ nguồn lực 

để xây dựng NTM tương đối đều cho tất cả các tiêu chí. Trong khi đó, tỉnh Tây Ninh 

và Bình Phước thì có chiến lược tập trung, dồn nguồn lực nhiều hơn nhóm tiêu chí ưu 

tiên nào đó, vì vậy khả năng các xã hoàn thành các tiêu chí có sự chênh lệnh rõ, đặc 

biệt là tỉnh Bình Phước có 3 tiêu chí về đích nhưng còn tồn tại 2 tiêu chí (mới đạt 

40%); tỉnh Tây ninh có đến 5 tiêu chí về đích nhưng có 2 tiêu chí hoàn thành chỉ ở 

mức 60%.  

Bảng 6. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khi thực hiện NTM vùng Đông Nam Bộ  

(31/12/2018) 

Chỉ tiêu 

 

ĐVT 

 

Bình  

Phước 

Tây  

Ninh 

Đồng  

Nai 

Bà Rịa 

Vũng 

Tàu 

TP.HCM 

1.Tổng số xã Xã 90 80 133 45 56 

2.Tổng số ấp Thôn -na-  464 714 324 385 

3.Tổng số hộ nông thôn  Hộ -na-  225.815 469.150 114.842 352.176 

4.Tổng số khẩu nông 

thôn 
Người 764.396 856.246 2.034.762 547.717 1.771.360 

5.Thu nhập đầu người 
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đều 

Số % thể hiện tỷ lệ các xã hoàn thành theo từng tiêu chí trên tổng số xã tham gia thực 
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- Cả tỉnh Triệu đồng 58,03 -na- 58,06 -na-  56,07 

- Thành thị Triệu đồng -na-   -na- 68,74 86,70 65,22 

- Nông thôn Triệu đồng -na-  -na- 51,59 47,70 46,92 

6.Tỷ lệ hộ nghèo 
 

          

- Cả tỉnh % 3,55 0,99 -na-  0,99 0,19 

- Thành thị % 5,68 0,66 -na-  0,27 0,09 

- Nông thôn % -na- 1,07 0,11 0,72 2,67 

7.Tổng số HTX nông 

nghiệp 
HTX 138 71 130 84 88 

8.Tổng số tổ HT, CLB THT 1.335 108 1143 328 2097 

9.Tỷ lệ lao động nông 

nghiệp 
% 47 89 -na- 17,21 19,7 

10.Số huyện nghèo Huyện 0 0 0 0 0 

11.Số xã đặc biệt khó 

khăn 
Xã 10 16 0 0 0 

12.Số thôn đặc biệt khó 

khăn 
Thôn 51 1 0 15 0 

Ký hiệu (-na-): Chưa có số liệu thống kê. 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của VPĐPNTM các tỉnh Đông Nam Bộ 

Một số chỉ tiêu thống kê về kinh tế xã hội khi thực hiện NTM được tóm tắt ở 

Bảng x. Số liệu trong bảng này còn đang được các tỉnh thành của vùng Đông Nam Bộ 

tập hợp dữ liệu nên vẫn còn khuyết nhiều. Nhìn chung, tất cả các tỉnh thành ở vùng 

Đông Nam Bộ đều không có huyện nghèo. Riêng các xã đặc biệt khó khăn thì tỉnh 

Bình Phước còn 10 xã, Tây Ninh còn 16 xã. Các thông đặc biệt khó khăn thì tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu còn 15 thôn, Bình Phước còn 51 thôn và Tây Ninh còn 1 thôn. Tính đến 

thời điểm 31/12/2018 (chưa kể Bình Dương), số lượng HTX nông nghiệp ở tỉnh Đồng 

Nai và Bình Phước là cao nhất. 

Các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh và Đồng Nai trong 10 năm qua được Trung 

ương cấp vốn ngân sách từ 339 đến 452 tỷ đồng. Đặc biệt, vốn ngân sách địa phương 

dành cho tỉnh Đồng Nai trên 34 nghìn tỷ đồng, gấp 3 lần tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hoặc 

thành phố HCM; gấp 15 lần tỉnh Tây Ninh và gấp 28 lần tỉnh Bình Phước; tương tự 

vốn cộng đồng dân cư của tỉnh Đồng Nai hơn 42 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn tín 

dụng ở thành phố HCM lại đứng vị trí cao nhất vùng Đông Nam Bộ với hơn 54 nghìn 

tỷ đồng, tiếp đến là tỉnh Đồng Nai gần 47 nghìn tỷ đồng và Bình Phước hơn 35 nghìn 

tỷ đồng.  
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Bảng 7. Vốn huy động thực hiện NTM tại các tỉnh Đông Nam Bộ, giai đoạn 2010-2018 

Chỉ tiêu 

 

Vốn huy động thực hiện xây dựng NTM (Triệu đồng) 

Bình Phước Tây Ninh Đồng Nai Bà Rịa VT TP.HCM 

Tổng vốn    39.238.683  13.666.839  171.201.530  -na- 76.250.778  

1.Ngân sách Trung ương         452.345  339.351         421.283  -na-        61.230  

   +Trái phiếu chính phủ         145.000  127.719         128.000  -na- 0    

   +Đầu tư phát triển         233.302  127.610           10.840  -na-        61.230  

   +Sự nghiệp           74.043  84.022         282.443  -na- 0    

2.Ngân sách địa phương      1.218.659  2.289.171    34.329.688    11.307.391 11.524.976  

   +Tỉnh        810.000  1.811.892    13.293.292      1.883.240 11.524.976  

   +Huyện, xã        408.659  477.279    21.036.396         241.236               0    

3.Vốn lồng ghép      1.416.317  1.719.545                   0       1.646.990                 0    

4.Vốn tín dụng    35.540.655  8.096.432    46.942.000      4.418.865 54.375.316  

5.Vốn doanh nghiệp        183.045  563.183    46.621.160      1.496.130   1.520.496  

6.Vốn cộng đồng dân cư        427.662  659.157    42.887.399      1.583.860   8.768.760  

7. Vốn khác  0    0 0          39.073 0    

Ký hiệu  (-na-): Chưa có số liệu thống kê. 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của VPĐPNTM các tỉnh Đông Nam Bộ 

Nhìn chung, vốn huy động xây dựng NTM của tỉnh Đồng Nai là cao nhất khu 

vực Đông Nam Bộ. Trong cơ cấu tổng vốn huy động của tỉnh Đồng Nai,  các nguồn 

chủ yếu bao gồm: vốn tín dụng chiếm 27%, vốn doanh nghiệp 27%, vốn từ cộng đồng 

dân cư 25% và vốn ngân sách địa phương là 25%. Số vốn huy động từ cộng đồng dân 

cư ở Đồng Nai là rất lớn, cao gấp 5 lần so với TP.HCM, gấp 27 lần Bà Rịa Vũng Tàu, 

65 lần tỉnh Tây Ninh và hơn 100 lần tỉnh Bình Phước. Như vậy, có thể nói tỉnh Đồng 

Nai thực hiện công tác huy động sức dân rất tốtđể đạt được sự thành công trong công 

cuộc xây dựng NTM.  

4.2 Thuận lợi và khó khănkhi  ây dựn  NTM vùn  Đ n  Nam Bộ, 2010-

2018 

Những thuận lợi khi xây dựn  NTM vùn  Đ n  Nam Bộ 

Việc triển khai và thực hiện Chương trình xây dựng NTM trong 10 năm qua đã 

gặp được những thuận lợi như sau: (1) Sự quyết liệt chỉ đạo của cấp ủy, tinh thần trách 

nhiệm cao của các Sở ban ngành, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể xã hội và 

hệ thống chính trị các cấp ở từng địa phương; (2) Công tác tuyên truyền được thực 

hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức, đã giúp người dân nâng cao nhận thức và 
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hiểu biết về xây dựng NTM; (3) Cơ sở hạ tầng được đầu tư, đường giao thông nông 

thôn được bê tông hóa và các công trình công cộng được xây dựng, người dân thấy lợi 

ích thiết thực cho chính cộng đồng của họ, kích thích sự hưởng ứng, tham gia chủ 

động trong xây dựng NTM; (4) Các chương trình phát triển nông nghiệp, hỗ trợ sản 

xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ, lớp tập huấn kỹ thuật, dạy nghề nông 

thôn đã giúp cho người dân nâng cao kiến thức, có công ăn việc làm và nâng cao thu 

nhập. 

Những tồn tại (khó khăn) khi  ây dựn  NTM vùn  Đ n  Nam Bộ 

Trong quá trình xây dựng NTM, vùng Đông Nam Bộ đã gặp một số khó khăn 

nhất định: (1) Các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cần vốn đầu 

tư cao, cần người có trình độ kỹ thuật và khả năng quản lý sản xuất vì vậy khó nhân 

rộng; (2) Quá trình đô thị hóa dẫn đến công tác an ninh xã hội chưa được đảm bảo, ví 

dụ như tình trạng sử dụng đất đai, nạn trộm cắp và ô nhiễm môi trường sống còn diễn 

ra phức tạp;  (3) Vẫn còn một bộ phận người dân có tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ 

trợ của Nhà nước trong xây dựng NTM.Ngoài ra, cũng giống như các vùng khác của 

cả nước, kết quả xây dựng NTM không chỉ bị ảnh hưởng khách quan từ tác động của 

các yếu tố bên ngoài như biến đổi khí hậu, sự biến động trong thương mại toàn cầu, thị 

trường tiêu thụ,  .. của các địa phương và sự tác động chung của kinh tế xã hội thì còn 

có những yếu tố chủ quan của chính từng địa phương như vị trí địa lý, cộng đồng dân 

tộc thiểu số, văn hóa vùng miền…. Bảng tóm tắt bên dưới thể hiện những tồn tại riêng 

của từng tỉnh thành thuộc vùng Đông Nam Bộ. 

Bảng 8. Những tồn tại ở từng tỉnh thành khi xây dựng NTM 

Tỉnh Đồng Nai Bình Dƣơng 

1. Nông thôn chưa mang tính hiện đại 
2. Hoạt động của các nhà văn hóa chưa hiệu 

quả, công tác bảo dưỡng công trình chưa 

thường xuyên, kịp thời. 

3. Một số xã đạt chuẩn nhưng chất lượng 

chưa cao, thiếu tính bền vững, thu nhập 

cải thiện nhưng thấp so với tiềm năng 

4. Vấn đề ô nhiễm môi trường và an ninh 

trật tự còn phức tạp 

5. Vai trò của các hội, đoàn thể chưa thể 

hiện rõ trong việc thực hiện chức năng 

giám sát và phản biện xã hội với việc 

thực hiện các chương trình dự án khu vực 

nông thôn 

 

1.Đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp khó 

khăn 

2.Quỹ đất hạn chế, khó thu hút doanh nghiệp 

đầu tư nông nghiệp 

3.Huyện Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên mới 

được chia tách, đang trong giai đoạn ổn 

định nên khó đạt chuẩn NTM vào 2019. 

4.Thị xã Thuận An không thực hiện hồ sơ 

hoàn thành nhiệm vụ NTM do chỉ có 1 xã 

 

TP.HCM Tây Ninh 

1. Các xã chưa hoàn thành tiêu chí giao 
thông, một số tuyến đường chưa triển khai 

thực hiện vì thủ tục đền bù  

2. Một số hộ sống rải rác ở nơi chưa có 

đường giao thông nên chưa có hệ thống 

điện 

3. Có 105/275 trường học chưa đạt chuẩn về 

1. Công tác rà soát, điều chỉnh qui hoạch xây 

dựng NTM chậm. 

2. Vốn đầu tư từ ngân sách chưa đủ nhu cầu, 

vốn vận động từ người dân và doanh 

nghiệp thấp. 

3. Liên kết chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ 

sản phát triển chậm. 
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cơ sở vật chất. 

4. Người dân còn tâm lý tiện đâu mua đó nên 

chợ đã đầu tư nhưng hoạt động không hiệu 

quả 

5. Một bộ phận người dân chưa hiểu “nghèo 

đa chiều”, còn ỷ lại vào sự giúp đỡ của 

Nhà nước, chưa chí thú làm ăn. 

6. Đất nông nghiệp giảm do đô thị hóa, ảnh 

hưởng đến hoạt động của HTX 

7. Công tác tuyên truyền chưa đa dạng, chưa 

lan tỏa, nhiều nơi còn mang tính hình thức 

8. Đô thị hóa và ý thức của người dân, hộ 

kinh doanh chăn nuôi, làng nghề qui mô 

nhỏ về môi trường chưa cao, môi trường ô 

nhiễm. 

 

4. Chưa thật sự cải thiện môi trường nông 

thôn, chủ yếu là xử lý và thu gom rác thải. 

5. Thiếu cơ chế, chính sách cụ thể về hỗ trợ 

vật tư xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động 

nguồn lực từ nhân dân.  

6. Có tiêu chí NTM không cần nhiều vốn, 

nhưng yêu cầu đạt chuẩn cao (y tế, môi 

trường, bình đẳng giới) nên một số xã 

chưa hoàn thành được. 

7. Trình độ cán bộ xã không đồng đều, công 

tác hỗ trợ vốn cho học viên làm kinh tế 

sau đào tạo nghề còn hạn chế 

8. Một số hộ tự chuyển đổi hình thức cây 

trồng, áp dụng kỹ thuật không đúng dẫn 

đến chất lượng và giá sản phẩm thấp.  

9. Các mô hình sản xuất theo cánh đồng lớn 

gắn với liên kết sản xuất- tiêu thụ khó 

khăn, chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư 

bao tiêu sản phẩm. 

Tỉnh Bình Phƣớc Tỉnh BRVT 

1. Chất lượng công tác quy hoạch còn hạn 

chế, việc triển khai có chuyển biến nhưng 

không như kỳ vọng 

2. Những xã vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số 

(người Stiêng) khó khăn trong việc hoàn 

thành xây dựng NTM 

3. Sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, chất lượng 

sản phẩm chưa cao, đặc biệt là cây điều. 

4. Mặt bằng các tiêu chí đạt chuẩn thấp, các 

tiêu chí liên quan đến cơ sở hạ tầng chưa 

đạt  

5. Các doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp chỉ 

khai thác sản phẩm, chưa chú trọng hỗ trợ 

và phát triển vùng nguyên liệu. 

6. Ô nhiễm môi trường, hệ thống thoát 

nước, xử lý nước thải, rác thải đầu tư 

chưa đồng bộ và hiệu quả 

7. Bưu chính viễn thông có vị trí không 

thuận lợi, cán bộ phụ trách hay nghỉ việc 

vì lương thấp. 

1. Các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi 

mới, dạy nghề cho lao động nông thôn 

chưa đáp ứng yêu cầu chuyển dịch 

2. Hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật 

trong nông nghiệp còn chưa cao 

3. Tình trạng ô nhiễm môi trường, nông 

thôn chưa sạch đẹp. 

4. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, 

xây dựng đời sống văn hóa,…chưa có sự 

chuyển biến rõ nét 

5. Các xã khó khănchuyển biến chưa rõ nét, 

không xứng với mức độ đầu tư, một số 

tiêu chí đạt chuẩn NTM nhưng còn chưa 

bền vững. 

6. Một số xã còn thụ động trong thực hiện, 

trình độ cán bộ còn hạn chế, công tác huy 

động nguồn lực xây dựng NTM còn khó 

khăn.  

Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo tổng kết NTM của các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ 

5. Tổ chức sản xuất và thúc đẩy ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vùng 

Đông Nam Bộ 

5.1 Đổi mới tổ chức sản  uất n n  n hiệp tại vùn  Đ n  Nam Bộ 

Thứ nhất, tỉnh Bình Phước đã tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách chung 

của Trung ương, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để thực hiện việc đổi mới 

và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 

TW7 khóa X của tỉnh Bình Phước,tỉnh đã khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế 
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hợp tác và có doanh nghiệp đầu tư trong nông nghiệp. Tính đến cuối năm 2017, toàn 

tỉnh có 110 HTX nông nghiệp được thành lập và tổ chức lại theo luật HTX với 2.434 

xã viên và 3.568 lao động; hiện có 904trang trại, tổng diện tích 15.854 ha, trung bình 

mỗi trang trại có diện tích 17,5 ha; có 79 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông 

nghiệp.Về trồng trọt, tỉnh đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy 

mô lớn như cao su, cà phê và điều. Về chăn nuôi, hình thức nuôi công nghiệp và bán 

công nghiệp (quy mô lớn và công nghệ hiện đại) chiếm gần 60% tổng đàn của cả tỉnh, 

tốc độ tăng đàn gia cầm bình quân 4,6%/năm, heo10,9%/năm, trong khi đó trâu và bò 

thì có khuynh hướng giảm do diện tích đồng cỏ giảm qua các năm. Về thủy sản, tỉnh 

chú trọng phát triển theo hướng nâng năng suất và chất lượng sản phẩm. Trên địa bàn 

tỉnh có trại giống thủy sản nước ngọt cấp 1, hàng năm cung cấp được 20% nhu cầu 

giống cho địa phương.Ngoài ra, tỉnh còn có các hồ chứa thủy lợi, được sử dụng để 

nuôi trồng thủy sản.Về lâm nghiệp, tính đến cuối năm 2017, diện tích rừng của tỉnh 

Bình Phước là 161.100 ha, trong đó rừng tự nhiên chiếm gần 1/3 tổng diện tích rừng. 

Trong 10 năm, diện tích trồng rừng mới tăng 65.570 ha, bao gồm chuyển đổi rừng tự 

nhiên nghèo kiệt sang trồng cây cao su, trồng mới rừng ở phần đất trống, rừng bán 

ngập nước và trồng rừng thay thế. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông 

thôn theo hướng sản xuất hàng hóa. Ngành trồng trọt, phát triển theo hướng thâm 

canh, chuyên canh, dịch chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang hướng liên kết quy mô lớn. 

Chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung. Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng nông 

nghiệp trung bình giai đoạn 2011-2017 là 4,85%/năm. 

Thứ hai là tỉnh Tây Ninh, tỉnh này đã tập trung phát triển nông nghiệp theo 

hướng hình thành vùng sản xuất chuyên canh cây trồng gắn với thị trường và công 

nghiệp chế biến; chuyển đổi một số vùng hiệu quả thấp có đê bao sang trồng dứa, rau 

màu và hoa kiểng, từ cây trồng kém hiệu quả sang cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. 

Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh tổ chức theo hướng cánh đồng lớn với từng ngành hàng, đã 

thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp từ năm 2013 đến 

nay với tổng kinh phí 137.549 triệu đồng (trung ương 13%, địa phương 87%). Giá trị 

sản xuất nông lâm thủy sản tăng bình quân 2,36%/năm. Tính đến cuối năm 2018, giá 

trị sản xuất nông lâm thủy sản là 25.929 tỷ đồng, tăng 9,8% so với năm 2013 (năm bắt 

đầu triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp). Về kinh tế hợp tác, toàn tỉnh Tây 

Ninh hiện nay có 71 HTX đang hoạt động (50 HTX dịch vụ nông nghiệp, 9 HTX trồng 

trọt, 7 HTX thủy lợi, 4 HTX chăn nuôi và 1 HTX thủy sản).Ngoài ra, tỉnh đã xây dựng 

8 mô hình HTX nông nghiệp điển hình tiên tiến để nhân rộng. 

Bảng 9. Số lƣợng trang trại tại vùng Đông Nam Bộ, 2011-2017 

ĐVT: Trang trại 

Tiêu chí 

 

Năm 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Cả nước 20.078 22.655 23.774 27.114 29.389 33.488 34.048 

2. Đông Nam Bộ 5.389 5.474 5.565 6.098 6.727 6.797 6.995 

 2.1.Theo các tỉnh thành        

(1) Bình Phước 1.237 1.371 1.326 945 968 853 862 
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     (2) Tây Ninh 856 987 937 1.092 1.091 658 666 

     (3) Bình Dương 1.223 1.131 1.149 1.105 1.100 901 918 

     (4) Đồng Nai 1.764 1.621 1.749 2.532 3.055 3.811 3.830 

     (5) Bà Rịa - Vũng Tàu 199 224 235 286 298 335 505 

     (6) TP.Hồ Chí Minh 110 140 169 138 215 239 214 

2.2. Theo loại hình sản xuất        

     (1) Trồng trọt 3.427 3.465 3.268 2.766 2.766 1.803 1.837 

(2) Chăn nuôi 1.851 1.903 2.204 3.256 3.886 4.868 4.739 

(3) Thủy sản 54 52 50 50 49 63 381 

(4) Kết hợp 57 54 43 26 26 63 38 

Nguồn: Tổng cục thống kê  

Số liệu thống kê cho thấy, số trang trại của vùng Đông Nam Bộ có khuynh 

hướng tăng nhẹ qua các năm, từ 5.389 trang trại ở năm 2011 lên đến 6.995 trang trại ở 

năm 2017. Mức tăng số lượng trang trại bình quân hàng năm của giai đoạn 2011-2017 

dao động từ 1% - 3%, riêng năm 2014 và 2015, số lượng trang trại tăng mỗi năm gần 

10%. So với cả nước, số lượng trang trại của vùng Đông Nam Bộ chiếm khoảng 23% 

tổng số trang trại toàn quốc, tức gần bằng một phần tư của cả nước. Ở Đông Nam Bộ, 

tỉnh Đồng Nai có số lượng trang trại chiếm gần 42% tổng số trang trại của cả 

vùng.Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu thì có số lượng trang 

trại ít nhất trong vùng.Một điểm đáng lưu ý ở vùng Đông Nam Bộ, đó là các trang trại 

trồng trọt và trang trại chăn nuôi chiếm số lượng chủ yếu.Trong khi đó, lĩnh vực thủy 

sản và sản xuất kết hợp thì số lượng trang trại gần như không đáng kể. Riêng thủy sản 

thì có sự gia tăng đột biến ở năm 2017, chủ yếu là sự trang trại thủy sản ở tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu (có 336 trang trại). Nhìn chuỗi thời gian 2011-2017, xu hướng của vùng 

Đông Nam Bộ, đó là sự giảm mạnh số lượng trang trại trồng trọt, nhưng ngược lại là 

sự gia tăng mạnh số lượng trang trại chăn nuôi. 

ĐVT: Trang trại 

 

Hình 4. Biến động số lƣợng trang trại theo loại hình sản xuất tại vùng Đông Nam Bộ 
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Thứ ba là tỉnh Bình Dương, việc đổi mới tổ chức sản xuất cũng dựa vào đề án 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

Tỉnh đã ban hành các Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND, số 42/2012/QĐ-UBND, số 

46/2012/QĐ-UBND, số 45/2012/QĐ-UBND để thực hiện vấn đề này. Ngoài ra, 

UBND tỉnh Bình Dương còn ban hành Quyết định số 1529/2016/QĐ-UBND nhằm 

điều chỉnh quy hoạch các hệ thống giết mổ gia súc gia cầm, Quyết định số 

3265/2016/QĐ-UBND phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp đô thị và Quyết định số 

157/2018/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy hoạch ngành nông, lâm và ngư nghiệp 

của tỉnh. Khu vực phía nam của tỉnh Bình Dương thì tập trung phát triển nông nghiệp 

đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm hoa, cây cảnh và vườn 

sinh thái kết hợp với du lịch. Trong khi đó, khu vực phía bắc của tỉnh Bình Dương thì 

định hướng phát triển cây cao su, cây ăn quả đặc sản và rau an toàn. Kết quả cho thấy, 

giai đoạn 2013-2018, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của tỉnh Bình Dương tăng 

bình quân 3,5-4%/năm, giá trị bình quân sản xuất nông nghiệp trên 95 triệu 

đồng/ha/năm. Toàn tỉnh có 60 sản phẩm được cấp giấy xác nhận danh sách chuỗi cung 

ứng nông lâm thủy sản an toàn. Cây cao su của tỉnh Bình Dương đứng thứ 2 cả nước 

về diện tích (133.291 ha),  xếp thứ 4 về năng suất (1,8 tấn/ha so với bình quân cả nước 

1,7 tấn/ha), thu nhập bình quân 50 triệu đồng/ha. Nhìn chung, nội bộ ngành nông 

nghiệp của tỉnh Bình Dương đang có xu hướng giảm tỷ trọng trồng trọt và tăng dần tỷ 

trọng chăn nuôi. Tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp trong giai đoạn 2010-2018 tăng 

dần, tương ứng 841 - 1.725 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn này đến từ ngân sách nhà nước, 

khả năng thu hút vốn còn hạn chế hơn nhiều so với các khu vực công nghiệp, thương 

mại và dịch vụ. 

Thứ tư là tỉnh Đồng Nai, tỉnh này đã thực hiện đổi mới và tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hình thành rõ 

các vùng sản xuất tập trung, vùng cây chuyên canh, sản phẩm có khả năng xuất khẩu 

như xoài ở Vĩnh Cửu, Định Quán, Xuân Lộc; cà phê ở Định Quán, Tân Phú và Cẩm 

Mỹ; tiêu ở Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc và Cẩm Mỹ; chôm chôm ở Long Khánh; 

bưởi ở Vĩnh Cữu và Tân Phú. Toàn tỉnh đã xây dựng được 13 sản phẩm có nhãn hiệu 

đó là xoài La Ngà, bưởi Tân Triều, rau Trường An, sầu riêng Long Khánh, tiêu Xuân 

Lộc, tiêu Thanh Bình, tiêu Lộc Thịnh, chuối Thanh Bình, điều Donafood, rau mầm 

Hoàng Anh, gạo sạch Tân Bình Lục, mãng cầu na Tân Phú; đã xây dựng chỉ dẫn địa lý 

cho bưởi Tân Triều và chôm chôm Long Khánh. Đồng Nai là địa phương có tổng đàn 

heo cao nhất nước (năm 2017 hơn 2 triệu con, tăng hơn 2 lần so với năm 2008), tập 

trung chủ yếu ở huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và Vĩnh Cửu; 

tổng đàn gà năm 2017 khoảng 19,5 triệu con, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2008; các 

vật nuôi khác như bò, vịt, cút,…phát triển ổn định. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

đạt mức tăng trưởng bình quân 10 năm là 4,19%/năm (năm 2017 là 37.182 tỷ đồng), 

trong đó chăn nuôi tăng 7,73%/năm, lâm nghiệp tăng 7,45%/năm, dịch vụ nông nghiệp 

tăng 6,01%/năm, thủy sản tăng 4,56%/năm và trồng trọt tăng 1,75%/năm. Về kinh tế 

hợp tác, tính đến cuối năm 2018, tỉnh có 130 HTX nông nghiệp đang hoạt động với 

3.274 thành viên, trung bình mỗi HTX là 26 thành viên; số lượng HTX nông nghiệp 

phát triển mạnh ở các huyện Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Long Khánh và Tân Phú và tập 

trung loại hình trồng trọt, chiếm tỷ lệ 83%. Tỉnh đã chuyển đổi 100% HTX hoạt động 

theo luật HTX năm 2012 đúng theo thời gian quy định của luật.Số lượng HTX nông 

nghiệp xếp loại khá tăng dần, cụ thể năm 2012 có 25 HTX hoạt động khá, chiếm 37%, 

đến năm 2017 tăng lên 56 HTX, chiếm tỷ lệ 41% so với tổng số HTX nông nghiệp 

hoạt động trên địa bàn của tỉnh. Để đạt được kết quả trên, tỉnh Đồng Nai có chính sách 
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hỗ trợ thành lập mới HTX, khuyến nông, hỗ trợ mô hình cơ giới hóa, đào tạo nâng cao 

trình độ quản trị của Ban quản trị HTX. Trong 07 năm (2012-2018) các tổ chức tín 

dụng đã giải ngân cho 55 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác vay vốn với tổng 

dư nợ cho vay là 140,2 tỷ đồng; tăng 15 tỷ đồng so với cuối năm 2012.Sau 05 năm 

triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết 

định số 58/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai, đến nay đã có 9 doanh nghiệp 

và 21 HTX nông nghiệp đã được Sở Nông nghiệp và PTNT chấp thuận chủ trương xây 

dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, trong đó có 19 dự án 

đã được UBND tỉnh phê duyệt với tổng diện tích là 7.131,4 ha với 6.007 hộ; có 12/19 

dự án được UBND tỉnh phê duyệt do HTX làm chủ dự án.Nhìn chung, các HTX đã 

chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện dự án cánh đồng lớn, thể hiện bằng việc 

hỗ trợ cho nông dân trồng mới, phát triển diện tích vùng nguyên liệu, tổ chức đánh giá 

kết quả thực hiện mô hình có hiệu quả là mô hình điểm để nhân rộng trên địa bàn toàn 

tỉnh (ví dụ: HTX dịch vụ nông nghiệp An Viễn, HTX thương mại dịch vụ nông nghiệp 

Xuân Tiến, HTX Ca cao Thống Nhấtđã giúp nông dân ổn định sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm).Ước đến 31/12/2018, tổng số trang trại trên địa bàn tỉnh là 3.261 trang trại, tăng 

1.100 trang trại so với năm 2012 (bình quân tăng 157 trang trại/năm). Trong đó, chăn 

nuôi chiếm tỉ trọng cao với 2.826 trang trại, chiếm 86,66% tổng số trang trại. Các loại 

hình trang trại khác gồm: 397 trang trại trồng trọt, chiếm 12,17%; 23 trang trại thủy 

sản, chiếm 0,71%; 01 trang trại lâm nghiệp, chiếm 0,03% và 14 trang trại tổng hợp, 

chiếm 0,43% trên tổng số trang trại.Tổng số lao động thường xuyên của trang trại là 

11.766 người (tăng 2,5 lần so với năm 2012), bình quân từ 3 - 4 lao động/trang trại. 

Trong đó lao động của chủ trang trại 6.937 người, chiếm tỷ lệ 59%, lao động thuê 

thường xuyên là 4.829 người, chiếm tỷ lệ 41 %. Lao động thời vụ của các trang trại 

thời điểm cao nhất là 3.299 người (bình quân 1,1 lao động/trang trại). Trong đó, loại 

hình trang trại trồng trọt có số lao động thời vụ cao nhất (bình quân 6,3 lao động/trang 

trại). Giá trị sản lượng bình quân của trang trại chăn nuôi là 5.417,51triệu đồng/trang 

trại, trang trại trồng trọt đạt 1.407,21 triệu đồng/trang trại.Giá trị sản lượng bình 

quân/ha của trang trại là 2.055 triệu đồng. 

Thứ năm là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giai đoạn 2008-2017, tăng trưởng nông 

nghiệp bình quân là 4,44%/năm, trong đó chăn nuôi tăng 6%/năm và trồng trọt tăng 

3,4%/năm. Về trồng trọt, xu hướng chuyển dịch mạnh từ cây hàng năm và sang cây 

lâu năm (cây hàng năm giảm 3.660 ha, cây lâu năm tăng 2.730 ha). Các loại cây trồng 

có diện tích tăng bao gồm: hồ tiêu, nhãn xuồng cơm vàng, thanh long ruột đỏ, quýt 

đường, bưởi da xanh, mãng cầu ta, rau thực phẩm, hoa và cây cảnh. Ngành chăn nuôi 

tập trung chủ yếu là heo (tổng đàn năm 2017 là 385.675 con) và gia cầm (tổng đàn là 

5,2 triệu con). Về thủy sản, diện tích nuôi trồng 6.883 ha, từng bước chuyển dịch cơ 

cấu nghề cá theo hướng khai thác xa bờ và phát triển nuôi thâm canh. Tính đến cuối 

năm 2017, có 7 sản phẩm nông nghiệp được Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng chứng nhận 

nhãn hiệu bao gồm hồ tiêu, nhãn xuồng, mãng cầu, bún Long Kiên, bánh tráng An 

Ngãi, hàu Long Sơn, muối Bà Rịa và xây dựng chỉ dẫn địa lý cho nhãn xuồng cơm 

vàng, mãng cầu ta, muối và hồ tiêu. Hàng năm, kinh tế nông hộ đóng góp khoảng 40% 

tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.Về kinh tế hợp tác, từ năm 2011-2018, các xã 

xây dựng nông thôn mới đã thành lập hơn 22 HTX, nâng tổng số HTX của tỉnh lên 63 

HTX, với 2.787 thành viên. Nhiều HTX đã mở rộng quy mô, chú trọng ứng dụng công 

nghệ vào sản xuất và xây dựng thương hiệu sản phẩm.Tuy nhiên, vẫn còn 17,5% số 

HTX và tổ hợp tác hoạt động chưa hiệu quả. Về loại hình kinh tế trang trại, toàn tỉnh 

hiện có tổng số 385 trang trại sản xuất và kinh doanh nông nghiệp. Trong đó, có 262 
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trang trại nuôi heo (tổng đàn 253.136 con, chiếm 65% tổng đàn heo cả tỉnh).Bên cạnh 

đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có các mô hình liên kết giữa nông hộ và doanh nghiệp để 

hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ví dụ như cây hồ tiêu: có sự liên kết giữa công 

ty Harris Freeman và 442 hộ tham gia (diện tích 500 ha tại huyện Châu Đức), công ty 

VinaHarris và 461 hộ tham gia (diện tích 450,85 ha tại huyện Xuyên Mộc), công ty 

Olam và 166 hộ tham gia (diện tích 161ha tại huyện Châu Đức); công ty Ngô Đức liên 

kết với nông hộ trồng lúa; công ty Thiện Thoa liên kết với các nông hộ trồng chuối; 

công ty CP Việt Nam và công ty Syngenta Việt Nam liên kết với các nông hộ trồng 

bắp giống,… Những mô hình liên kết này được thực hiện từ nhiều năm nay, có lợi cho 

các bên tham gia, đặc biệt là đem lại thu nhập đáng kể cho nông dân. Về thủy sản, tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu có vị trí giáp biển Đông nên đặc biệt có nghề khai thác và đánh bắt 

thủy sản trên biển nếu so với các tỉnh thành khác của vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh đã 

thành lập 3 HTX (22 xã viên, 63 phương tiện tàu cá), 1 nghiệp đoàn tự quản khai thác 

cá cơm Hải Đăng (42 thành viên, 40 phương tiện), 341 tổ đoàn kết đánh bắt hải sản 

trên biển (2.319 thành viên, 2.319 phương tiện). Số tàu cá có công suất trên 90CV có 

xu hướng tăng, ngược lại tàu có công suất nhỏ hơn 90CV đang giảm. Nghề lưới kéo 

chiếm tỷ trọng 27,63% trong tổng số tàu cá của tỉnh, tuy nhiên hiện nay tỉnh đang từng 

bước hạn chế phát triển theo quy hoạch ngành. Tổng sản lượng thủy sản khai thác năm 

2017 là 327 nghìn tấn, trong đó cá chiếm 78,2%, mực 12,3%, ghẹ 3,1%, tôm 2,5% và 

tỷ lệ còn lại là hải sản khác. Tỉnh có nghề nuôi trồng thủy sản với tổng sản lượng năm 

2017 là 17.399 tấn, tăng bình quân 6,47%/năm.  

Cuối cùng, thứ sáu là thành phố Hồ Chí Minh, địa phương này đã đẩy mạnh 

thực hiện tái cơ cấu, đổi mới tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị 

gia tăng và phát triển bền vững. Giai đoạn 2011-2015, thành phố đã tập trung quy 

hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ (hiện 

có 1/6 nhà máy quy mô công nghiệp hiện đại đã đi vào hoạt động); quy hoạch vùng 

nuôi tôm thẻ chân trắng; thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo 

hướng nông nghiệp đô thị. Đến giai đoạn 2016-2020, thành phố thực hiện chuyển dịch 

cơ cấu theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành chăn nuôi, tăng tỷ trọng dịch vụ nông 

nghiệp và thủy sản (tôm nước lợ và cá cảnh). Bên cạnh đó, thành phố cũng định hướng 

nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và phát triển các HTX. Theo đó, thành phố đã hỗ trợ 

cơ sở vật chất ban đầu cho các HTX nông nghiệp mới thành lập (tối đa 100 triệu 

đồng/HTX, theo Quyết định 26/2015/QĐ-UBND), hỗ trợ tín dụng cho HTX thông qua 

Quỹ trợ vốn xã viên, hỗ trợ cho nguồn nhân lực 1,2 triệu đồng/cán bộ trình độ đại học, 

0,8 triệu đồng/cán bộ trình độ cao đẳngvà nhiều hỗ trợ cụ thể khác. Ví dụ mô hình thứ 

nhất là HTX Phước An (huyện Bình Chánh), HTX này đã mua 100% lượng rau do 62 

hộ thành viên cung cấp, đang sản xuất và tiêu thụ khoảng 1.500 tấn rau/năm (tương 

đương 4 tấn/ngày). Nông sản của HTX Phước An được đưa vào nhà sơ chế rau quả đạt 

chuẩn Vietgap, sản phẩm được truy xuất nguồn gốc và có mặt ở hệ thống siêu thị 

Coopmart từ 2-3 tấn/ngày. Mô hình thứ hai là HTX Phú Lộc tại huyện Củ Chi. HTX 

Phú Lộc thu mua 80% sản lượng rau do 35 hộ thành viên cung cấp, sản xuất ổn định 

12-15 tấn/ngày tại 2 nhà sơ chế rau quả đạt chuẩn Vietgap và cung cấp cho siêu thị 

Coopmart, BigC, Vinmart…., có truy xuất nguồn gốc cho hơn 60 chủng loại rau khác 

nhau. Mô hình thứ ba là HTX chăn nuôi bò sữa Tân Thông Hội ở huyện Củ Chi. HTX 

hiện có hơn 300 hộ tham gia, tổng đàn bò sữa khoảng 5.000 con, sản lượng bình quân 

26 tấn/ngày, cung cấp cho công ty bò sữa Long Thành và dự kiến xuất khẩu sang 

Campuchia và Trung Quốc. Đến năm 2017, thành phố có 27 HTX có báo cáo tài 

chính, lợi nhuận bình quân năm 2017 của các HTX này là 461 triệu đồng/HTX. Giá trị 
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sản xuất nông nghiệp trên 1 ha đất canh tác đều tăng qua các năm, từ 159 triệu đồng/ha 

năm 2010, lên 375 triệu đồng/ha năm 2015, lên 450 triệu đồng/ha năm 2017. Tuy 

nhiên, hạn chế trong tổ chức sản xuất nông nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh là tốc 

độ đô thị hóa nhanh tại 5 huyện vùng ven, lao động trẻ đi làm ở các khu công nghiệp, 

khu chế xuất. Do đó, lao động nông nghiệp chủ yếu là người lớn tuổi. Ngoài ra, các 

mô hình nông nghiệp công nghệ bước đầu có hiệu quả nhưng đòi hỏi vốn đầu tư lớn và 

trình độ kỹ thuật cao, vì vậy nông dân chưa mạnh dạn đầu tư.  

5.2 Thúc đẩy ứn  dụn  n n  n hiệp c n  n hệ cao tại vùn  Đ n  Nam Bộ 

Thời gian qua, tỉnh Bình Phước đã thực hiện thực hiện 51 nhiệm vụ nghiên cứu 

ứng dụng khoa học công nghệ cấp tỉnh, đa số liên quan đến nông nghiệp, nông dân và 

nông thôn. Tỉnh đã triển khai 100 đề tài ứng dụng, với hơn 441 mô hình trình diễn, 

trong đó có 331 mô hình hiệu quả. Đối với cây điều, từ năm 2013-2018, có khoảng 80 

mô hình thí điểm được triển khai. Cụ thể, chuyển giao 3 máy thu hoạch hạt điều công 

suất 1,2 tấn/giờ, 38 mô hình trồng cà phê ghép năng suất cao trong vườn điều với quy 

mô 1 ha/mô hình, thực hiện 29 mô hình ghép cải tạo vườn điều già năng suất thấp, 5 

mô hình ứng dụng phân bón trung và vi lượng). Tỉnh đã hình thành 4 khu nông nghiệp 

công nghệ cao cho cây điều: Đồng Xoài 50 ha, Đồng Phú 50 ha, Lộc Ninh 500 ha và 

Hớn Quản 500 ha. Bên cạnh đó, tỉnh đã hình thành 5 vùng nguyên liệu rau an toàn, đạt 

chứng nhận Vietgap với tổng diện tích 23,1 ha; 11 dự án chăn nuôi công nghệ cao, có 

hệ thống lạnh, chuồng kín, với quy mô 10.400 heo nái, 89.000 heo thịt và hậu bị, 

388.000 con gà. 

Tỉnh Tây Ninh có giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 

2018 ước tính tỷ trọng 14,47% tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, từ năm 

2013-2015, mô hình thâm canh lúa theo hướng Vietgap và cánh đồng lớn đã thực hiện 

với diện tích 20.368 ha, với sự tham gia của 11.304 hộ dân trên địa bàn của 6 huyện có 

diện tích lúa nhiều và theo quy hoạch nông nghiệp của tỉnh. Nông dân tham gia phải 

áp dụng giống lúa đạt phẩm cấp xác nhận trở lên, lượng giống gieo sạ dưới 120kg/ha 

và được tỉnh hỗ trợ 2.000 đồng/kg.Nông dân đã thấy lợi ích của việc chọn giống lúa, 

giúp họ giảm chi phí đầu vào và nâng cao hiệu quả sản xuất. Tỉnh Tây Ninh còn tổ 

chức tập huấn, tư vấn, hướng dẫn quy trình và chứng nhận sản xuất rau theo chuẩn 

Vietgap được 19,7 ha, với sự tham gia của 60 hộ nông dân và hỗ trợ xây dựng 1 mô 

hình nhà kính 200 m
2
. 

Ở tỉnh Bình Dương có 3 công ty chế biến mủ cao su với công nghệ tiên tiến, 

giải quyết được đầu ra cho người trồng cao su trong tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh Bình 

Dương đã phối hợp, triển khai thực hiện 99 mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới, 

21 điểm IPM cộng đồng và 48 điểm nghiên cứu đồng ruộng để chuyển giao, nhân rộng 

cho nông dân với diện tích 137 ha. Quá trình này giúp năng suất tăng 1,5 – 2 lần, số 

lần phun thuốc giảm 2-3 lần so với cách sản xuất thông thường và có thể sản xuất 

quanh năm. Đặc biệt, khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái của tỉnh Bình Dương 

có diện tích đưa vào sử dụng 408,9/411,75 ha, với 3 loại cây chủ yếu bao gồm cây 

chuối, cây có múi và dưa lưới, doanh thu dưa lưới khoảng 3 tỷ đồng/ha/năm và chuối 

già hương 400 triệu đồng/năm. Về chăn nuôi, tỉnh Bình Dương phát triển 119 trang 

trại đầu tư trại lạnh nuôi gà và 140 trang trại heo, trong đó có 33 trang trại VietGAHP. 

Bên cạnh đó, tỉnh còn có 418 hộ sản xuất mô hình nông nghiệp đô thị nuôi các loại cá 

cảnh, chim yến, ba ba, nhím, rắn và kỳ đà. Một số khu chăn nuôi công nghệ cao điển 

hình ở Bình Dương như: (1) Trại gà Ba Huân (diện tích 17,6 ha): gồm 1 nhà máy sản 

xuất thức ăn, 1 nhà máy ấp trứng, 22 trại chăn nuôi, 700 nghìn gà đẻ trứng thương 
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phẩm, 300 nghìn gà hậu bị và gà giống, lượng trứng sản xuất bình quân 600 nghìn 

quả/ngày và 2,5 triệu gà con/năm; (2) Khu nông nghiệp Tiến Hùng (diện tích 78,5 ha): 

gồm 1 khu nhà điều hành, 17 trại gà, 1 khu xử lý nước thải, tổng đàn 255 nghìn con gà 

đẻ, 95 nghìn con gà hậu bị, tổng sản lượng gần 54 triệu quả trứng/năm; (3) Khu chăn 

nuôi bò sữa của Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Bình Dương (diện tích 471,86 

ha): tổng đàn 634 con bò sữa, đã ký hợp đồng nhập khẩu thêm 215 con bò sữa. Khu 

này đã tổ chức quản lý, thu mua sữa cho nông dân xung quanh Trại Demo Lai Uyên để 

cung cấp sữa nguyên liệu cho công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam. Về kinh tế 

hợp tác, đến cuối năm 2018, tỉnh Bình Dương có 47 HTX nông nghiệp đang hoạt 

động, với 1.020 thành viên, tổng số vốn góp là 35,5 tỷ đồng; tổng số trang trại là 972, 

diện tích đất sản xuất hơn 6.300 ha và giải quyết việc làm cho 5.223 lao động thường 

xuyên. Một số mô hình ứng dụng công nghệ cao (cây bưởi) có thu nhập trên 1 tỷ 

đồng/ha/năm, thu nhập bình quân của trang trại chăn nuôi 15.000 con gà (hoặc 1.000 

con heo thịt) theo mô hình trại lạnh từ 150-200 triệu đồng/lứa nuôi. Tính đến cuối năm 

2018, diện tích dành cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 4.000 ha, 62 trang 

trại được cấp chứng nhận Vietgap, diện tích nông nghiệp đô thị khoảng 143 ha bao 

gồm các loại rau, nấm, hoa lan, cây cảnh, dưa lưới,…được thiết kế hệ thống tưới phun 

tự động, tưới nhỏ giọt, tưới phun sương và hệ thống nhà màng. 

Tỉnh Đồng Nai có các trang trại đi đầu trong việc ứng dụng tiến bộ KHKT, ứng 

dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, khai thác có hiệu quả nguồn lực hiện 

có.Mặc dù diện tích sử dụng đất của trang trại giảm nhưng giá trị sản lượng hàng hóa 

tăng cao như trang trại chăn nuôi ứng dụng hệ thống chăn nuôi chuồng lạnh khép kín, 

các trang trại trồng trọt áp dụng hệ thống nhà màng, tưới và cung cấp dịnh dưỡng cho 

cây qua hệ thống đường ốnggiúp giảm chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng và sự đồng 

đều của sản phẩm, tăng giá trị kinh tế. Về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, 

các đơn vị thuộc Sở, bao gồm: Trung tâm khuyến nông, Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi 

cục Thuỷ sản, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Ban quản lý dự án Lifsap đã phối hợp các 

địa phương thực hiện tổ chức tập huấn, hội thảo về chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy 

trình thực hành chăn nuôi tốt, phòng chống dịch bệnh, an toàn sinh học trong chăn 

nuôi GAHP cho gần 12.000 lượt chủ trang trại tham gia. Hỗ trợ 1.210 chủ trang trại 

xây dựng hệ thống xử lý chất thải bằng biogas với tổng kinh phí hỗ trợ là 2.582 triệu 

đồng, đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế dịch bệnh, nâng cao hiệu 

quả chăn nuôi, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng vùng an 

toàn dịch.Trong lĩnh vực thuỷ sản, hỗ trợ mô hình thâm canh cá rô phi cho 1 trang trại 

ở huyện Vĩnh Cửu, kinh phí hỗ trợ khoảng 84 triệu đồng; mô hình nuôi tôm thẻ mật độ 

cao ứng dụng công nghệ sinh học cho 1 trang trại tại huyện Nhơn Trạch với kinh phí 

hỗ trợ là 138 triệu đồng. Các mô hình đã kịp thời tuyên truyền, thuyết phục cho trang 

trại nhận thức được lợi ích khi áp dụng nuôi các đối tượng nuôi đem lại hiệu quả kinh 

tế cao, tốc độ tăng trưởng tốt hơn so với nuôi các đối tượng truyền thống, lợi ích của 

việc sử dụng men vi sinh, chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản.Tỉnh đã hỗ trợ 

mô hình cho 19 trang trại sử dụng chế phẩm nấm Trichoderma tổng kinh phí thực hiện 

246 triệu đồng. Mô hình trồng trọt có sử dụng chế phẩm nấm Trichoderma được phối 

trộn vào phân hữu cơ để bón cho cây trồng vừa cung cấp dinh dưỡng cho cây vừa tăng 

khả năng kháng bệnh của cây. Sử dụng nấm đã đưa đến lợi ích kích thích sự tăng 

trưởng và phát triển của thực vật do việc kích thích sự hình thành nhiều hơn và phát 

triển mạnh hơn của bộ rễ so với thông thường. Mô hình đã được các trang trại trồng 

cây ăn trái, cây tiêu áp dụng  có hiệu quả.Hỗ trợ 69 trang trại chăn nuôi chứng nhận 

tiêu chuẩn VietGAHP, trong đó có 17 trang trại chăn nuôi gà, 50 trang trại chăn nuôi 
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heo và 02 trang trại chăn nuôi bò; có 366 trang trại áp dụng kỹ thuật chăn nuôi trong 

chuồng lạnh, sử dụng đệm lót sinh học. Xây dựng và phát triển các trang trại chăn nuôi 

theo tiêu chuẩn VietGAHP đã được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả trong việc đáp ứng 

điều kiện tham gia vào chuỗi truy xuất của Thành phố Hồ Chí Minh, chuỗi sản phẩm 

vào hệ thống các siêu thị lớn. Việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp 

cũng được quan tâm chú trọng đầu tư. Các loại máy móc phục vụ sản xuất nông 

nghiệp được áp dụng phổ biến trên địa bàn xã như máy kéo, máy xới, máy bơm nước 

tưới phân, bình phun thuốc có động cơ.Việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông 

nghiệp đã góp phần giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm 

nông nghiệp. Qua đó, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng 

thủy sản đạt bình quân 150 triệu đồng/ha/năm.  

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao,chăn nuôi theo 

công nghệ chuồng lạnh và tự động hóa. Hiện nay, tỉnh có 100 trang trại nuôi heo 

(chiếm 38% tổng số trang trại heo) và 24 trang trại nuôi gà; có 18 trang trại chăn nuôi 

được chứng nhận tiêu chuẩn VietGAHP (16 trại heo và 2 trại gà); đặc biệt có 1 trại 

chăn nuôi 400 heo nái sinh sản chất lượng cao, áp dụng chăn nuôi kiểu mẫu theo tiêu 

chuẩn GlobalGAP. Về trồng trọt, tổng diện tích áp dụng công nghệ tưới tiên tiến và 

tiết kiệm nước là 4.812,6 ha, trong đó có 2.742,6 ha tưới phun cục bộ, 1.978,8 ha tưới 

nhỏ giọt, 89,5 ha tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân và 7,8 ha tưới nhỏ giọt trong nhà 

màng. Ngoài ra, có 30 doanh nghiệp đăng ký dự án đầu tư (15doanh nghiệp ở huyện 

Xuyên Mộc,10 doanh nghiệp ở huyện Châu Đức, 3 doanh nghiệp ở huyện Tân Thành, 

2 doanh nghiệp ở huyện Đất Đỏ) với tổng vốn 1.516 tỷ đồng và quỹ đất đề nghị 2.315 

ha, chủ yếu dành cho việc sản xuất các loại cây ăn quả.  

Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị và ứng dụng 

công nghệ cao, chuyển hướng sản xuất cây trồng chủ lực như rau, hoa, cây kiểng (diện 

tích 2.300 ha, năm 2017) và rau màu (diện tích 17.270 ha, năm 2017). Ngoài ra, thành 

phố triển khai việc truy xuất nguồn gốc nông sản, theo đó có 7 đơn vị giết mổ tham gia 

đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo (dùng vòng truy xuất thông 

tin cho khoảng 3.847 con heo/ngày/4.487 heo nhập lò), 6 HTX và 1 tổ hợp tác hợp tác 

tham gia truy xuất nguồn gốc rau quả với sản lượng 5.840 tấn/năm. Thành phố đã xây 

dựng và đưa vào hoạt động Khu nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam 

vào năm 2010 với diện tích 88,17 ha; trung tâm công nghệ sinh học năm 2014 với diện 

tích 23ha; trại thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao DDEF năm 2013. Đây 

được xem là nhân tố bước đầu, quan trọng, để thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy ứng 

dụng sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Từ các Khu và trung tâm này, 

thời gian qua đã chuyển giao nhiều quy trình công nghệ giống rau, hoa kiểng, các dòng 

tinh bò sữa, nhóm heo giống và chế phẩm sinh học nâng cao năng suất cây trồng vật 

nuôi. 

5.3Nhữn  nổi bật tron  sản  uất và ứn  dụn  n n  n hiệp c n  n hệ cao 

vùn  Đ n  Nam Bộ 

Mục 5.1 và 5.2 phân tích những vấn đề theo cách thức liệt kê, báo cáo về công 

tác tổ chức sản xuất và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất của từng tỉnh thành. 

Tiếp theo, ở góc nhìn khác, mục 5.3 tổng hợp những điểm nổi bật chung của vùng 

Đông Nam Bộ và những điểm đặc thù của từng tỉnh thành. 

Về những điểm chung, các tỉnh vùng Đông Nam Bộ đều tích cực trong việc 

thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Trong các báo cáo tổng kết xây dựng NTM, 
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các địa phương đều có chính sách cụ thể để khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia 

đình, kinh tế hợp tác và kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. 

Tất cả các tỉnh thành của vùng Đông Nam Bộ đều có quy hoạch nông nghiệp, hình 

thành vùng sản xuất nông nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao, chuyển dịch sản 

xuất nhỏ lẻ sang quy mô tập trung, khuyến khích tích tụ ruộng đất, liên kết nông hộ để 

phát triển sản xuất theo cánh đồng lớn. Ngành chăn nuôi ở các tỉnh đều có những mô 

hình áp dụng công nghệ cao, chuồng lạnh và khép kín, dễ chăm sóc và kiểm soát dịch 

bệnh. Các tỉnh thành đều khuyến khích nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất 

theo hướng hữu cơ,  sản phẩm sạch, áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP và 

GlobalGAP, chú trọng xây dựng các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị nông sản, gắn kết giữa 

sản xuất và thị trường tiêu thụ. 

Về những điểm đặc thù của từng tỉnh thành, chuyên đề này trình bày những 

điểm nổi bật, có sự so sánh với các tỉnh khác trong vùng. Thứ nhất là Đồng Nai, tỉnh 

này có ngành nông nghiệp phát triển hàng đầu, ví dụ như tổng đàn heo cao nhất nước; 

số lượng HTX, trang trại cao nhất vùng Đông Nam Bộ; Đa dạng các loại hình sản xuất 

nông nghiệp; và tỉnh có rất nhiều hoạt động đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học 

kỹ thuật cho sản xuất nông nghiệp. Thứ hai là thành phố HCM, địa phương này là 

trung tâm đô thị, quỹ đất dành cho nông nghiệp ngày càng ít đi do đó chú trọng phát 

triển nông nghiệp đô thị, thu hẹp dần quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm (nhằm giảm ô 

nhiễm môi trường), chuyển hướng sản xuất rau màu, cây cảnh và vật nuôi cảnh. Thành 

phố HCM là nơi có khu nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên của cả nước.Mặc dù có 

những rào cản nhất định về vốn đầu tư và trình độ kỹ thuật để nhân rộng, nhưng các 

khu này đã tạo tiền đề và tạo hiệu ứng cho việc ứng dụng trong tương lai. Bên cạnh đó, 

thành phố đã bắt đầu thực hiện việc truy xuất nguồn gốc nông sản để định hướng cho 

người sản xuất chú trọng sản xuất ra sản phẩm có chất lượng và giúp cho người tiêu 

dùng an tâm sử dụng. 
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Hình 5. Sơ đồ tóm tắt những điểm chung và đặc thù trong tổ chức sản xuất và 

ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ 

Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo tổng kết 10 năm NTM các tỉnh Đông Nam Bộ 

Thứ ba là Bình Dương, điểm nổi bật trong tổ chức sản xuất của tỉnh này đó là 

việc quy hoạch cụ thể, phía Nam dành cho phát triển nông nghiệp đô thị và công nghệ 

cao; phía Bắc tập trung phát triển cây cao su, rau màu và cây ăn quả. Hiện nay, tỉnh đã 

có 3 công ty chế biến mũ cao su theo công nghệ tiên tiến hiện đại, ngoài ra các hệ 

thống giết mổ gia súc gia cầm cũng được sắp xếp, quy hoạch nhằm đảm bảo công tác 

vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Thứ tư là tỉnh Tây Ninh, tỉnh này 
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định hướng chuyển các loại cây trồng hiệu quả thấp sang sản xuất rau màu, cây kiểng 

và cây ăn quả. Tỉnh đã có vùng sản xuất lúa thâm canh theo tiêu chuẩn VietGap. Trong 

quá trình sắp xếp sản xuất, số liệu thống kê cho thấy, số trang trại nông nghiệp của tỉnh 

tăng ở năm 2014 và 2015, nhưng lại có khuynh hướng giảm vào năm 2016 và 2017. 

Thứ năm là tỉnh Bình Phước, tỉnh này có nhiều hoạt động khoa học công nghệ liên 

quan đến cây điều.Tỉnh có nhóm dân tộc Stiêng (văn hoá riêng) nên cũng gặp khó 

khăn nhất định trong tổ chức sản xuất và xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, tỉnh Bình 

Phước đã có những chính sách chuyển rừng nghèo kiệt sang trồng cây cao su và trồng 

rừng, góp phần tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho người dân. Cuối cùng là tỉnh 

BRVT, tỉnh đang có xu hướng chuyển dịch cây hàng năm sang cây lâu năm (chủ yếu 

là cây ăn quả); áp dụng công nghệ tưới tiêu tiên tiến và đặc biệt là tỉnh duy nhất có 

hoat động khai thác hải sản trên biển với lượng đánh bắt gấp hơn 18 lần so với sản 

xuất và nuôi trồng thủy sản. 

5.4 Một sốm  hìnhsản  uất n n  n hiệp tiêu biểu   vùn  Đ n  Nam Bộ 

Qua các báo cáo từ các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ, các hoạt động sản xuất 

nông nghiệp ở vùng này có nhiều loại hình khác nhau, ví dụ mô hình kinh tế cá thể (hộ 

gia đình), mô hình kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác (HTX, tổ hợp tác và câu lạc bộ), 

các mô hình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp và  mô hình do doanh nghiệp đầu 

tư nông nghiệp công nghệ cao. Bên dưới là phần giới thiệu một vài mô hình điển hình, 

đó chỉ là một lát cát ngẫu nhiên để thấy được thực trạng sản xuất, ứng dụng khoa học 

công nghệ, liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản trong xây dựng nông thôn mới 

tại vùng Đông Nam Bộ. 

Bảng 10. Tóm tắt các mô hình sản xuất và ứng dụng công nghệ cao trong nông 

nghiệp ở các tỉnh thành của vùng Đông Nam Bộ 

Tên mô 

hình 

Loại 

hình 

Địa điểm và 

thông tin liên lạc 

Mô tả mô hình 

1.Mô 

hình 

HTX 

trồng 

cây ăn 

quả có 

múi 
33

 

HTX Lê Minh Sang;  

 

ĐT: 

01684068344 

 

Địa chỉ: Tổ 1, ấp 

2, xã Tân Mỹ, 

huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

 

 

HTX Tân Mỹ được thành lập theo Luật HTX năm 2012 theo 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4607100005 và bắt 

đầu hoạt động từ năm 2015. Đến nay, HTX có 14 thành viên, 

quản lý điều hành 62 ha đất sản xuất nông nghiệp, tổng vốn 

kinh doanh của HTX khoảng 20 tỷ đồng. HTX trồng các loại 

bưởi da xanh, bưởi đường lá cam và quýt đường đạt chuẩn 

Vietgap và được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm. Hiện 

nay, sản phẩm của HTX có mặt tại 77 siêu thị của hệ thống 

Co.opmart và gần 250 cửa hàng thực phẩm an toàn 

Co.opFood trên cả nước. Doanh thu của HTX năm 2015 

khoảng 2,23 tỷ đồng, năm 2016 khoảng 3,94 tỷ đồng và năm 

2017 là 5,06 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí, lợi nhuận hàng 

năm lần lượt là 1,36 tỷ đồng, 2,68 tỷ đồng và 3,24 tỷ đồng. 

Thu nhập bình quân của các thành viên khoảng 5 triệu 

đồng/tháng. Ngoài sản xuất kinh doanh, HTX còn có trách 

nhiệm xã hội trong việc trao học bổng cho học sinh, ủng hộ 

các phong trào và góp phần phát triển kinh tế của địa phương. 

Định hướng tương lai, HTX sẽ  tích cực tìm hiểu tiến bộ kỹ 

thuât sản xuất, tìm kiếm thị trường và từng bước xây dựng 

thương hiệu bưởi da xanh Tân Mỹ(Nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh 

                                              
33 Tham khảo Tài liệu hội nghị Sơ kết thực hiện tái cơ cấu ngành, sơ kết một số chính sách hỗ trợ phát triển nông thôn giai đoạn  2013-2018 

và Tổng kết hoạt động ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2018, phương phướng năm 2019 của tỉnh Bình Dương. 
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Bình Dương). 

2. Trại 

gia cầm 

ứng 

dụng 

công 

nghệ cao 
34

 

Trang 

trại (hộ 

kinh 

doanh 

cá thể) 

Lê Văn Dương,  

 

ĐT: 0967077879 

 

Trại bắt đầu nuôi từ cuối năm 2012, ban đầu là nuôi gia công 

cho Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam. Đến năm 

2014, trại chuyển sang nuôi tư nhân theo hình thức trại lạnh, 

áp dụng quy trình khép kín trong chăm sóc, kiểm soát thú y và 

không sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi. Ông Dương 

đã tìm đối tác tốt, giữ chữ tín (vì có lúc giá trứng tăng, ông 

vẫn giữ nguyên giá cho đối tác của mình) và để cung ứng bền 

vững. Trại đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần thực phẩm 

Vĩnh Thành Đạt (Quận 12, Tp.HCM) để doanh nghiệp này 

chiếu xạ, đóng gói, bán ra thị trường với thương hiệu V.Food. 

Sản phẩm trứng được bán trên tất cả các siêu thị và cửa hàng 

tiện lợi. Đến năm 2017, trại còn tham gia đề án truy xuất 

nguồn gốc của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, với quy mô 

diện tích 3 ha, trại có tổng đàn 240 nghìn con gà đẻ, cung ứng 

thị trường gần 220 nghìn quả trứng mỗi ngày (Nguồn: Sở 

NN&PTNT tỉnh Bình Dương) 

3. Hợp 

tác gia 

công 

trồng 

bắp 

giống 

giữa 

nông hộ 

và doanh 

nghiệp
35

 

Liên 

kết 

(hợp 

đồng 

gia 

công 

sản 

xuất) 

Nguyễn Hữu 

Quyên (Chủ tịch 

xã),  

 

ĐT: 

0909.686.256 

 

Địa chỉ: Xã 

Phước Tân, huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu 

 

Mô hình hợp tác trồng bắp giống theo hình thức hợp đồng đã 

được thực hiện tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh 

BRVT kể từ cuối năm 2007 đến nay. Các bên tham gia đến 

hoạt động này bao gồm: Công ty CP Việt Nam (có vốn đầu tư 

của Thái Lan), Chính quyền UBND xã Phước Tân, danh sách 

các nông hộ tham gia trồng bắp giống (khoảng 120 hộ tham 

gia/năm), hộ nông dân xã, các tổ chức đoàn thể xã hội của xã, 

các tổ chức tín dụng và các đại lý vật tư nông nghiệp. Trong 

quá trình hợp tác, công ty CP Thái Lan hỗ trợ hạt giống, 

hướng dẫn quy trình kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho nông 

dân, chính quyền UBND xã vận động, quản lý thực hiện, còn 

nông dân thì trực tiếp trồng trên đất nông nghiệp của họ. Kết 

quả tìm hiểu thực tế cho thấy, với 1 ha đất canh tác, nông hộ 

trồng bắp giống có thu nhập vụ 1 là 36,51 triệu đồng và vụ 2 

là 33,75 triệu đồng, trong khi đó nếu trồng bắp thương phẩm 

thì thu nhập chỉ có 18,10 triệu đồng/vụ. Ngoài ra, khi so sánh 

với các loại cây trồng hàng năm khác thì thu nhập từ trồng 

bắp giống cao hơn đáng kể. Trồng bắp thì nông dân yên tâm 

vì có công ty bao tiêu sản phẩm, còn những cây trồng khác thì 

nông dân phải tự tìm nơi tiêu thụ. Do vậy, nông hộ ở xã 

Phước Tân hài lòng khi hợp tác và có nhu cầu tiếp tục hợp tác 

với công ty. Điểm tồn tại và khó khăn của mô hình này đó là 

do năng lực kinh doanh và phát triển thị trường của công ty 

cũng có giới hạn nên kế hoạch hợp tác với nông dân không có 

sự ổn định về vùng sản xuất, số lượng hộ tham gia và quy mô 

diện tích. Vì vậy, rất ít các nông hộ được tham gia liên tục 

trong nhiều năm, họ không chủ động được sản xuất và phải 

chờ thông báo của Công ty. Mặc dù có những tồn tại chủ quan 

và khách quan nhưng qua kết quả đánh giá của các bên liên 

quan về hoạt động hợp tác trồng bắp giống thì có thể nhận 

định đây là mô hình hợp tác thành công, được duy trì với thời 

gian gần 10 năm, có thể là bài học kinh nghiệm nhằm tăng 

                                              
34 Tham khảo Tài liệu hội nghị Sơ kết thực hiện tái cơ cấu ngành, sơ kết một số chính sách hỗ trợ phát triển nông thôn giai đoạn  2013-2018 

và Tổng kết hoạt động ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2018, phương phướng năm 2019của tỉnh Bình Dương. 

35 Tham khảo Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM (Nghiệm thu vào tháng 12/2018) của tác giả Trần 

Đức Luân và cộng sự, chủ đề: Đánh giá hoạt động hợp tác trồng bắp giống giữa công ty cp thái lan và nông hộ xã Phước Tân, huyện Xuyên 

Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
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cường mối liên kết giữa khâu sản xuất và tiêu thụ nông sản 

trong công tác nâng cao thu nhập, tiến đến đạt mục tiêu xây 

dựng nông thôn mới (Nguồn: Trần Đức Luân và cộng sự, 

2018. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Đại học Nông 

Lâm Tp.HCM) 

4.Mô 

hình 

trồng 

Thanh 

Long 

Trang 

trại (hộ 

cá thể) 

Bùi Đình Anh 

Địa chỉ: Ấp Bình 

Hòa, xã Xuân 

Phú, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai 

 

 

Đây là mô hình về tích tụ đất đai và tổ chức sản xuất bằng 

hình thức chủ trang trại mua lại đất của những nông dân đang 

canh tác lúa 1 vụ kém hiệu quả. Sau đó, cải tạo đất, đầu tư hệ 

thống tưới, trang thiết bị cần thiết để chuyển sang trồng cây 

Thanh long ruột đỏ. Tổng diện tích hiện là 81ha, trong đó 

41ha đã thu hoạch (năng suất bình quân 40 tấn/ha, giá bình 

quân 27.000 đồng/kg, sản lượng 1.640 tấn). Hiện nay, trang 

trại có 68 lao động, trong đó có 8 cán bộ kỹ thuật (cán bộ kỹ 

thuật về trồng và chăm sóc cây thanh long; cán bộ phụ trách 

về hệ thống điện, nước, máy móc phục vụ sản xuất; cán bộ 

phụ trách lĩnh vực kinh doanh; kế toán) và 60 lao động thường 

xuyên (trong đó phần lớn là các hộ đã bán lại đất cho chủ 

trang trại). Phương thức trả công khoán sản phẩm và phân 

chia lợi nhuận (trang trại 69% - người lao động 31%), bình 

quân mỗi lao động thu nhập từ 15-16 triệu đồng/tháng 

(Nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai). 

5. Sản 

xuất 

nông 

nghiệp 

hữu cơ 

công 

nghệ cao 

Doanh 

nghiệp  

Trần Quang Tính, 

Công ty TNTH 

Trang Trại Việt 

Địa chỉ mô hình: 

xã Xuân Trường, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai 

Công ty này được thành lập vào năm 2008. Trải qua 10 năm 

xây dựng và phát triển, Công ty từng bước hoàn thiện mục 

tiêu đề ra là gắn kết các khâu nông nghiệp thành chuỗi sản 

xuất nông nghiệp khép kín, từ khâu chế biến thức ăn chăn 

nuôi, chăn nuôi gia cầm, xử lý chất thải nông nghiệp, trồng 

trọt áp dụng công nghệ sản xuất hữu cơ cho đến khâu phân 

phối sản phẩm đến người tiêu dùng. Từ năm 2015 đến nay, 

Công ty phát triển mô hình sản xuất phân hữu cơ và trồng rau 

quả theo hướng hữu cơ áp dụng công nghệ cao trong canh tác. 

Công ty có khu phức hợp với diện tích 14ha, bao gồm nhà 

máy sản xuất phân hữu cơ với công suất 200 tấnvà 40 nhà 

kính sản suất rau quả theo hướng hữu cơ. Công ty chuyên sản 

xuất phân hữu cơ sinh học và trồng rau quả theo hướng thuần 

hữu cơ, bảo vệ môi trường (Nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Đồng 

Nai). 

6. Sản 

xuất ca 

cao 

Liên 

kết 

Đặng Tường 

Khanh 

Công ty TNHH 

Ca Cao Trọng 

Đức. 

Địa chỉ mô hình: 

ấp 4, xã Phú Hòa, 

huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai 

 

Công ty được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án cánh 

đồng lớn với tổng diện tích liên kết 830 ha và 800 hộ dân 

tham gia trên địa bàn 3 huyện Tân Phú, Định Quán và Thống 

Nhất (giai đoạn thực hiện 2015-2021). Trong thời gian qua, 

Công ty đã hỗ trợ giống, phân bón, tập huấn quy trình kỹ thuật 

và thu mua toàn bộ sản phẩm đối với các hộ dân đã ký kết. 

Mô hình cho năng suất bình quân 25 tấn/ha, lợi nhuận của 

nông dân 140 triệu đồng/ha/năm. Hiện tại, đã có 175,7 ha ca 

cao với sản lượng đăng ký thực hiện là 281,12 tấn đạt tiêu 

chuẩn UTZ. Để sản phẩm ca cao được biết đến nhiều hơn 

Công ty đã mở trạm dừng chân “Thế giới ca cao”. Bình quân 

hàng năm có khoảng 160.000 lượt khách đoàn tới tham quan, 

tính riêng doanh thu của trạm dừng chân đem về cho Công ty 

trong năm 2017 là hơn 16 tỷ đồng (Nguồn: Sở NN&PTNT 

tỉnh Đồng Nai). 

7.  Vườn 

trái cây 

Tổ hợp 

tác 

Ông Huỳnh Văn 

Huệ (Tổ trưởng) 

Tổ hợp tác vườn trái cây kết hợp du lịch sinh thái có quy mô 

khoảng 30ha với 50 hộ là thành viên của Tổ hợp tác. Với các 
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kết hợp 

du lịch 

sinh thái 

 

Địa điểm: Tổ 2, 

ấp An Hoà 

tổ 9, ấp Bốn Phú, 

xã Trung An, 

huyện Củ Chi, 

Tp.HCM 

 

loại cây ăn trái như Chôm Chôm, Măng Cụt, Sầu Riêng, Dâu 

da, Mít tố nữ,… kết hợp với du lịch sinh thái ven sông Sài 

Gòn, mở cửa vào mùa trái cây chín rộ để phục vụ khách du 

lịch nội thành và các tỉnh lân cận đến tham quan và thưởng 

thức trái cây. Đồng thời tại các vườn còn phục vụ một số món 

ăn đồng quê để phục vụ du khách đến tham quan. 

Hàng năm, tại tổ hợp tác vườn trái cây kết hợp du lịch sinh 

thái thu hút hơn 5000 lượt khách đến tham quan, giá vé vào 

cổng từ 30 - 50 nghìn đ/người. Doanh thu của mỗi vườn 

khoảng 100 triệu đồng/năm tuỳ thuộc vào diện tích vườn lớn 

nhỏ và trái nhiều hay ít. Mô hình này mang lại hiệu quả gấp 2 

-  3 lần so với hái trái bán cho các thương lái. 

Phương hướng sắp tới, tổ hợp tác sẽ tiếp tục nhân rộng diện 

tích sản xuất vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái đồng 

thời nâng cao chất lượng trái cây, đa dạng hơn các loại hình 

giải trí, các món ăn đặc sản để đáp ứng nhu cầu của khách du 

lịch (Nguồn: Văn phòng điều phối NTM Tp.HCM) 

8. Trồng 

hoa mai  

 

Kinh tế 

hộ gia 

đình 

Trần Tứ Vương 

ĐT: 

0909.699.738 

Địa chỉ:  

Số C3/123/30 xã 

Bình Lợi, huyện 

Bình Chánh, 

Tp.HCM 

 

Quy mô sản xuất là 10 ha, (04 ha thuộc xã Bình Lợi, huyện 

Bình Chánh và 6 ha thuộc tỉnh Long An), với 80.000 gốc mai 

(bình quân 8.000 gốc/ha). Mô hình sử dụng 20 lao động, trong 

đó có 4 lao động gia đình.Tổng chi phí đầu tư ban đầu cho 

1ha trồng mai là 400 triệu đồng/ha, thời gian thu hoạch sau 3 

năm. Bình quân doanh thu đạt từ 700-800 triệu đồng/năm/ha, 

lợi nhuận ước đạt 100 – 150 triệu đồng/ha/năm. Hiện nay, 

kênh tiêu thụ chủ yếu của hộ là thông qua các thương lái (chủ 

yếu vào dịp tết). Hộ áp dụng kỹ thuật chăm sóc truyền thống, 

kỹ thuật cắt tỉa và ghép cây, hàng năm các lao động được 

tham gia các lớp kỹ thuật hướng dẫn trồng hoa mai của Hội 

Nông dân. Hiện nay, vùng sản xuất hoa mai trên địa bàn xã 

Bình Lợi tăng gần 250 ha do sự chuyển đổi từ cây lúa và cây 

mía  (Nguồn: Văn phòng điều phối NTM Tp.HCM). 

9.Trồng 

rau hữu 

cơ  

 

Doanh 

nghiệp 

Công ty TNHH 

Nông nghiệp 

Nhất Thống 

 

ĐT: A.Thời 

0903.371.155 

 

Địa chỉ: Ấp 4, xã 

Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè, 

Tp.HCM 

 

Hệ thống trồng rau hữu cơ được Công ty đầu tư vào đầu năm 

2017. Quy mô sản xuất 5.000 m
2
, thời vụ trồng rau hữu cơ là 

45 ngày/vụ. Hiện tại, mô hình này đã mang lại sản phẩm có 

chất lượng cao nhưng do còn trong thời gian thử nghiệm nên 

sản phẩm chưa cung cấp ra thị trường mà chỉ giới thiệu cho 

mọi người dùng thử sản phẩm. Mô hình đang sử dụng 30 lao 

động phổ thông thường xuyên. Lương cho mỗi công nhân dao 

động từ 7 đến 8 triệu đồng/tháng. Kỹ thuật sản xuất được áp 

dụng theo tiêu chuẩn hữu cơ của Châu Âu và Mỹ, đã được cấp 

giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn về công nghệ.Chi phí bình 

quân mỗi vụ khoảng 400 triệu đồng/1.000 m
2
. Sản phẩm dự 

kiến tiêu thụ tại  địa bàn thành phố. Trong tương lai, công ty 

sẽ mở rộng quy mô sản xuất trên phần diện tích còn lại là 

100.000 m
2
, mở rộng kênh phân phối trên cả nước và xuất 

khẩu. Việc nhân rộng mô hình trồng rau hữu cơ được xem là 

phù hợp với định hướng sản xuất nông nghiệp đô thị của 

thành phố  (Nguồn: Văn phòng điều phối NTM Tp.HCM). 

Nguồn: Tổng hợp các mô hình được cung cấp bởi các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và bài 

nghiên cứu khoa học 

Nhìn chung, vùng Đông Nam Bộ khá đa dạng về các mô hình sản xuất và ứng 

dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp. Không có mô hình nào là chuẩn mực, 
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thậm chí có cả những mô hình đang triển khai thử nghiệm, …tùy vào điều kiện thực tế 

tại địa phương và nhu cầu tiêu thụ của thị trường mà các tỉnh thành có thể áp dụng, 

sáng tạo và lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp.    

5.5. Nhữn  tồn tạikhi  ây dựn  NTM vàtổ chức sản  uất n n  n hiệp vùn  

Đ n  Nam Bộ 

Tỉnh Đồng Nai cho rằng, sản xuất nông nghiệp phát triển chưa thật bền vững; 

cơ cấu kinh tế nông thôn các xã vùng sâu, vùng xa chuyển dịch chậm, công nghiệp, 

thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng còn thấp; chuỗi liên kết sản xuất với tiêu thụ, mô 

hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch phát triển chưa mạnh, thị trường 

tiêu thụ, sức cạnh tranh của sản phẩm chưa thật sự ổn định; việc xây dựng và phát triển 

thương hiệu, giải quyết đầu ra cho nông sản hàng hóa có thế mạnh của tỉnh còn hạn 

chế. Cảnh quan môi trường một số nơi chưa thật sự sáng – xanh – sạch – đẹp; kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn chưa mang tính hiện đại; nhà văn hóa ấp 

hiệu quả nhìn chung còn thấp. Công tác duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư 

còn chưa được thường xuyên, kịp thời.Một số địa phương có tiêu chí chất lượng chưa 

cao, thiếu tính bền vững, tiêu chí đạt được mới xấp xỉ ở mức quy định; an ninh trật tự, 

an toàn xã hội khu vực nông thôn còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, nhất là các vùng 

khu công nghiệp tập trung, các khu vực dịch vụ phát triển. thực hiện nông thôn mới 

nâng cao chưa được tích cực.Đời sống của người nông dân còn thấp so với tiềm năng, 

nhất là đối với những hộ thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp thuần túy.Ô nhiễm 

môi trường trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi vẫn còn, xử lý rác sinh hoạt trong khu 

dân cư còn nhiều khó khăn, cấp nước sạch sinh hoạt tập trung còn thấp. Vai trò chủ thể 

của người dân ở một số nơi chưa nhận thức đầy đủ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm 

của mình trong xây dựng nông thôn mới nên việc tham gia vẫn còn hạn chế, chưa huy 

động hợp lý các nguồn lực ở cộng đồng dân cư. 

Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận thấy, sản xuất ở nông thôn phát triển chưa 

bền vững, chưa có mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao phù hợp với yêu cầu 

phát triển của nông nghiệp đô thị, quá trình sản xuất nông nghiệp phát sinh các vấn đề 

ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự còn phức tạp, công tác quản lý đất đai còn nhiều 

sai phạm, còn một bộ phận người dân trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, việc phát 

triển các HTX chưa đạt yêu cầu, liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp còn hạn chế, 

ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao còn chưa thực hiện rộng rãi, sản xuất nông 

nghiệp giảm do quá trình đô thị hóa. Còn tỉnh Bình Dương thì cho rằng, đầu ra của sản 

phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, chưa phát huy hết nội lực địa phương về việc 

tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, chưa thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào 

lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, một số xã chưa phát huy hết vai trò của cộng đồng dân 

cư. Các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên mới được chia tách nên việc thực hiện mục 

tiêu huyện nông thôn mới gặp nhiều khó khăn. 

Tỉnh Bình Phước có các xã có địa bàn rộng, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào 

thiểu số còn gặp khó khăn trong việc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; 

sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, chất lượng nông sản chưa cao, mặt bằng tiêu chí của 

các xã về đích thấp, diện tích rộng, phân bố dân cư không tập trung, bị ảnh hưởng bởi 

biến đổi khí hậu và giá cả nông sản, tiêu chí cơ sở hạ tầng còn cần nguồn lực rất lớn để 

thực hiện. Việc vận động đóng góp của nhân dân còn hạn chế do giá mũ cao su giảm, 

tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn chậm và chưa bền vững, đa số các doanh nghiệp 

tập trung khai thác sản phẩm mà có rất ít các hoạt động hỗ trợ nông dân xây dựng và 

phát triển vùng nguyên liệu. Hạ tầng xử lý ô nhiễm môi trường do chất thải công 
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nghiệp, chất thải đô thị và sinh hoạt của con người chưa đáp ứng được yêu cầu, còn 

thiếu đồng bộ và chưa đầu tư đúng mức. 

Tỉnh Tây Ninh nhận ra những tồn tại trong việc kiện toàn bộ máy giúp việc Ban 

chỉ đạo các cấp còn chậm. Nhiều chính sách ban hành nhưng có một số chưa phát huy 

tác dụng cho phát triển sản xuất. Quy hoạch ở xã nông thôn mới đã có nhưng chưa tạo 

sự đột phá mạnh mẽ.Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn huy động từ doanh nghiệp 

và nhân dân còn thấp. Sản xuất nông nghiệp còn khó khăn do biến động giá cả thị 

trường, liên kết chuỗi sản xuất gắn tiêu thụ và thị trường còn chậm. Phát triển nông 

thôn gắn với đô thị hóa chưa tạo được sự bức phá. Hạ tầng giao thông nông thôn thực 

hiện theo chuẩn nông thôn mới của xã, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị. 

Xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp là nhiệm vụ quan trọng nhưng 

hầu hết các xã chỉ quan tâm đến thu gom rác thải, chưa đầu tư cải tạo môi trường nông 

thôn. Trình độ của các cán bộ không đồng đều nên việc tiếp thu nội dung bài giảng, tập 

huấn còn hạn chế. 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì nhận thấy các hình thức tổ chức nông nghiệp còn 

chậm đổi mới, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn chỉ mới đạt được một số kết 

quả nhất định, hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp chưa cao, sản 

xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa hình thành nhiều chuỗi giá trị sản xuất bền vững.  

5.6. Bài học khi  ây dựn  NTM và tổ chức sản  uất tron  n n  n hiệp 

Đầu tiên là tỉnh Đồng Nai, bài học kinh nghiệm thứ nhất đó là phải làm tốt công 

tác tuyên truyền vận động, để nhân dân thấy rõ vai trò chủ thể, trách nhiệm của mình 

cùng Nhà nước chung tay thực hiện. Nội dung tuyên truyền phải thường xuyên đổi 

mới, sát thực tiễn và triển khai với nhiều hình thức khác nhau. Thứ hai là, tập trung 

chăm lo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; gắn với phát 

triển công nghiệp và ngành nghề nông thôn để nâng cao thu nhập, đời sống cho người 

dân nông thôn, coi đây là cái gốc để xây dựng nông thôn mới. Rà soát, điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp; tập trung làm nông nghiệp sạch và đẩy mạnh 

ứng dụng khoa học - kỹ thuật theo định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; 

phát triển, mở rộng các mô hình liên kết gắn chặt giữa sản xuất với tiêu thụ để phát 

triển sản xuất bền vững. Song song phát triển nông nghiệp, chú trọng đẩy mạnh phát 

triển công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn; để công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ trở 

lại phục vụ nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu 

nhập cho cư dân nông thôn, giảm thấp nhất khoảng cách chênh lệch giữa nông thôn và 

thành thị. Thứ ba là sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị; trong đó 

cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính 

quyền; nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống 

chính trị phải có tinh thần vì dân, hành động vì dân. Đặc biệt là phát huy vai trò chủ 

thể của người dân và vai trò của Ban phát triển ấp trong lãnh đạo cộng đồng, khơi dậy, 

phát huy tiềm năng, sức mạnh cộng đồng, thay đổi tư duy, nhận thức của người dân, 

dẫn dắt cộng đồng vượt qua những khó khăn, thử thách. Có vậy Chương trình mới 

đảm bảo duy trì sự ổn định, tăng cường sự phát triển bền vững. Thứ tư là phải chọn 

bước đi, giải pháp phù hợp: xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm mang 

tính đột phá và đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp thực tế của từng địa phương để tập 

trung thực hiện. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm chủ động tháo gỡ 

các khó khăn, vướng mắc; kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để thực hiện tốt 

hơn. Cuối cùng, thứ năm là, trong thực hiện phải với tinh thần chủ động sáng tạo, 

quyết tâm, quyết liệt. Việc huy động sức dân phải có phương án cụ thể, được bàn bạc, 
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công khai tạo sự đồng thuận cao trong dân. Việc sử dụng nguồn lực vào các công trình 

công cộng phải được người dân bàn bạc dân chủ và thống nhất, có giám sát cộng đồng, 

đảm bảo công khai, minh bạch.Thực hiện tốt công tác cán bộ, đánh giá và khích lệ 

đúng mức đối với cán bộ làm tốt, cũng như thay thế kịp thời đối với những cán bộ 

không đủ khả năng đảm nhận nhiệm vụ. 

Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy, nơi nào có cấp ủy, chính quyền, đoàn thể 

thực sự quan tâm vào cuộc thường xuyên, quyết liệt thì sẽ tạo sự chuyển biến rõ nét. 

VD: xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh) còn nhiều hộ nghèo, đời sống khó khăn nhưng 

với sự quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền đã đẩy mạnh các mô hình 

phát triển sản xuất, đảm bảo môi trường, an ninh trật tự,...nên có khả năng về đích 

trong năm 2019; các xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi), xã Long Hòa (huyện Cần 

Giờ), xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè), xã Tân Thới Nhì (huyện Hóc Môn)…đã phát 

huy được nguồn lực nhân dân. Xây dựng nông thôn mới phải thực sự phát huy vai trò 

chủ thể của nhân dân, phải tổ chức cho người dân bàn bạc, đóng góp ý kiến, đóng góp 

công lao động và của cải, thực hiện trên cơ sở tự nguyện, bàn bạc dân chủ nhằm tham 

gia chương trình. Xây dựng nông thôn mới phải có cách làm phù hợp với điều kiện của 

từng địa phương thông qua việc lựa chọn nội dung, nhiệm vụ ưu tiên, vận dụng sáng 

tạo các cơ chế chính sách 

Tỉnh Bình Dương có cách nhìn khác hơn, xây dựng nông thôn mới là một quá 

trình lâu dài, không vội vàng huy động cùng một lúc tối đa mọi nguồn lực. Vì vậy, cần 

có sự bàn bạc thống nhất giữa nhà nước và nhân dân để thực hiện các công trình hoặc 

dự án ưu tiên hoàn thành trước. Ngoài ra, phải coi trọng công tác tuyên truyền, công 

tác tư tưởng để vận động nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần thường 

xuyên theo dõi, gương mẫu đi đầu trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, ghi nhận 

và khen thưởng cho các cá nhânvà tổ chức có những đóng góp tích cực trong xây dựng 

nông thôn mới. Luôn lấy nông dân làm trọng tâm, công khai dân chủ, tạo sự đoàn kết 

để cùng nhau chung sức xây dựng nông thôn mới.   

Tỉnh Bình Phước đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành 

trong xây dựng nông thôn mới, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc nếu không 

thực hiện đúng Nghị quyết của tỉnh ủy, Quyết định của UBND đề ra. Lấy kết quả đạt 

được trong nông thôn mới làm một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá cán bộ 

cuối năm. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức trong 

cộng đồng dân cư về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, 

đôn đốc, nhắc nhở các bên liên quan thực hiện xây dựng nông thôn mới. Huy động các 

nguồn vốn để xây dựng NTM, chọn địa phương nào có điều kiện thuận lợi để cho về 

đích trước, xác định rõ mục tiêu, lộ trình phấn đấu, phù hợp với điều kiện của từng địa 

phương, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không thực hiện dàn trãi. Ưu tiên nguồn lực 

cho các xã được phê duyệt danh sách về đích. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung công tác 

quy hoạch cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương, những hạng mục cần làm 

thì phải làm để đảm bảo hoàn thành công việc, tránh dàn trải, gây lãng phí tốn kém. 

5.7. Định hướn  sản  uất và ứn  dụn  c n  n hệ cao tron  n n  n hiệp   

vùn  Đ n  Nam Bộ 

Do chưa có đủ thông tin để có thể định hướng chi tiết về các mô hình cụ thể, 

phạm vi và điều kiện áp dụng, cách tiếp cận, cách tổ chức, cơ chế huy động nguồn lực, 

chính sách hỗ trợ và cơ chế giám sát,…nên chuyển đề này chỉ định hướng chung cho 

việc xây dựng NTM gắn với tổ chức sản xuất, thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong 
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sản xuất nông nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ. Trước hết là tỉnh Đồng Nai, tỉnh này tập 

trung giải quyết các vấn đề cấp thiết trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị 

gia tăng, sức cạnh tranh của nông sản, ưu tiên trước hết cho các sản phẩm chủ lực, 

triển khai thực hiện tốt đề án tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hình thành các vùng trồng trọt và chăn nuôi tập 

trung, với cơ cấu sản xuất hiệu quả, đáp ứng yêu cầu có giá trị cao, có khả năng cạnh 

tranh, có thị trường tiêu thụ, có hiệu quả cao. Thực hiện chuyển dịch hợp lý cơ cấu 

kinh tế nông thôn gắn với các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, xây dựng nền nông 

nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có 

năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao. Ưu tiên phát triển mạnh công 

nghiệp bảo quản, chế biến, công nghiệp chế tạo máy, thiết bị nông nghiệp; khuyến 

khích phát triển công nghiệp, dịch vụ sử dụng nhiều lao động và nguyên vật liệu tại 

chỗ. Tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, củng cố và nâng cao hiệu quả 

hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ví dụ như: hỗ trợ kinh tế hộ phát triển gắn 

với liên kết nông dân với nông dân (liên kết ngang) và liên kết nông dân - doanh 

nghiệp theo chuỗi giá trị (liên kết dọc, liên kết 4 nhà) tạo điều kiện thuận lợi cho công 

tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, đảm bảo chất lượng, có quy 

mô sản phẩm lớn, giải quyết đầu ra ổn định cho sản phẩm; Hỗ trợ cho các trang trại 

được hưởng các chính sách đầu tư, tín dụng theo quy định hiện hành; tăng cường đầu 

tư khoa học công nghệ cho các trang trại; giúp  các trang trại trong việc xây dựng 

thương hiệu và mở rộng thị trường; tăng cường tốt công tác tập huấn nâng cao trình độ 

quản lý trang trại; thực hiện tốt các chính sách bảo hộ tài sản đã đầu tư của trang trại; 

chính sách vệ sinh môi trường; Tăng cường quán triệt việc nhận thức và thực hiện về 

đường lối, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Sớm hoàn thành việc chuyển đổi 

các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Luật Hợp tác xã năm 2012; 

xây dựng và có biện pháp nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu 

quả. Triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi về đất đai, tài chính – tín dụng đối 

với hợp tác xã nông nghiệp; chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị 

trường; chính sách khuyến nông, khuyến công, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công 

nghệ; chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân 

lực; chính sách hỗ trợ thành lập mới và củng cố hợp tác xã nông nghiệp. Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền vận động, thực hiện đầy đủ các chính sách để xây dựng và phát 

triển đa dạng các hình thức kinh tế hợp tác như Tổ hợp tác (THT), Câu lạc bộ (CLB), 

Liên hiệp các câu lạc bộ. Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chính sách khuyến khích phát 

triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, hình thành chuỗi cung ứng 

nông sản thông qua mô hình “cánh đồng lớn”. Thực hiện đồng bộ các giải pháp: Quy 

hoạch hình thành các vùng sản xuất tập trung theo quy trình GAP, gắn với công nghệ 

sơ chế biến, bảo quản đáp ứng với yêu cầu của sản xuất; cải tiến kỹ thuật, nhất là về 

giống; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động 

của các hiệp hội, công ty, hợp tác xã, mô hình kinh tế hợp tác, nhóm sản xuất  cùng ký 

kết hợp đồng tiêu thụ giữa người nuôi, trồng; đại diện nhóm người nuôi, trồng, các tổ 

chức kinh tế hợp tác của nông dân với các doanh nghiệp thu mua, chế biến tiêu thụ các 

sản phẩm; hỗ trợ xây dựng chuỗi thực phẩm sạch từ trang trại đến bàn ăn; ban hành cơ 

chế chính sách phù hợp và triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ 

trợ đã có của Trung ương và địa phương cho các đối tượng liên quan theo quy định. 

Xây dựng chính sách đặc thù của địa phương; ban hành chính sách tăng cường quản lý 

đầu ra sản phẩm, tạo áp lực từ cộng đồng người tiêu dùng, phương tiện thông tin đối 

với người sản xuất nhằm tạo ra các sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm làm cơ sở cho 
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mô hình liên kết doanh nghiệp-nông dân phát triển;Triển khai và thực hiện tốt Nghị 

định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tạo bước phát triển mới đối với nông 

nghiệp, nông thôn trong thời gian tới. Ngoài ra, tỉnh cần đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển 

giao tiến bộ khoa học trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản; Chú trọng đầu tư 

cho công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản 

xuất nông nghiệp, coi việc nghiên cứu, chuyển giao các ứng dụng khoa học, công nghệ 

trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm là khâu đột phá đặc biệt quan 

trọng để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển;Tăng cường và 

sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho các cơ sở nghiên cứu, dịch vụ khoa học, 

công nghệ của Nhà nước; đổi mới cơ chế tài chính và quản lý khoa học để nâng cao 

hiệu quả các đề tài, dự án khoa học, khuyến khích mạnh mẽ sự tham gia của doanh 

nghiệp vào nghiên cứu, chuyển giao các ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phát 

triển thị trường khoa học - công nghệ trong nông nghiệp; Đổi mới, nâng cao năng lực, 

hiệu quả của công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trên cơ sở kết hợp hài 

hòa giữa sự tham gia của Nhà nước và doanh nghiệp, tạo ra sự chuyển biến rõ nét 

trong đào tạo và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến nông dân. Tăng cường xúc tiến 

thương mại để nâng cao giá trị gia tăng và tăng sức cạnh tranh của nông sản trên thị 

trường.  

Thành phố Hồ Chí Minhphát triển nông nghiệp hướng đến sản xuất quy mô lớn 

với các sản phẩm chủ lực, quy trình canh tác hiện đại gắn với chế biến, tiêu thụ và xuất 

khẩu sản phẩm thì chủ thể quan trọng là nông dân, nhưng không phải là nông dân 

riêng lẻ, mà cần phải liên kết sản xuất, hộ nông dân nên tham gia và trở thành thành 

viên của HTX. Hợp tác sản xuất phải gắn với xây dựng chuỗi liên kết giá trị nông sản, 

đặc biệt là mối liên kết giữa HTX và doanh nghiệp.HTX sẽ nắm bắt nhu cầu thị trường 

(có thể thông qua doanh nghiệp), lập kế hoạch và triển khai sản xuất đến các hộ nông 

dân, hướng dẫn quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ đầu vào, kiểm soát chất lượng 

nhằm cung ứng cho doanh nghiệp, sau đó doanh nghiệp nhận vai trò phân phối và tiêu 

thụ sản phẩm cho HTX. 

Tỉnh Bình Dương rà soát lại việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư phát 

triển nông nghiệp của TW và tỉnh ban hành trong thời gian qua để đề xuất cấp có thẩm 

quyền điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình mới. Đối với các loại hình tổ chức 

sản xuất, khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, thu hút doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn, hình thành các chuỗi cung ứng thực 

phẩm an toàn, nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Ứng dụng khoa học công 

nghệ mới vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 

nông sản hàng hóa, đồng thời hạn chế các ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. 

Phát triển công nghiệp chế biến - bảo quản nông sản, đặc biệt chú trọng kêu gọi đầu tư 

các cơ sở công nghệ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu đối với các sản phẩm thịt 

và rau củ quả.Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng 

công nghệ và sản xuất thiết bị chế biến và bảo quản sản phẩm nông nghiệp. Khuyến 

cáo người sản xuất đúng quy trình để đảm bảo chất lượng sản phẩm và giảm tổn thất 

sau thu hoạch.Tăng cường hoạt động của hệ thống thông tin, xây dựng thương hiệu, 

quảng bá thương hiệu và xúc tiến thương mại. Đề xuất chính sách khuyến khích liên 

kết sản xuất nông nghiệp, vùng sản xuất tập trung gắn với tiêu thụ nông sản.Vận động 

thành lập các HTX, tạo cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp có thể đầu tư liên kết sản 

xuất liên kết. Đổi mới các loại hình tổ chức sản xuất nông nghiệp, sơ đồ chuỗi giá trị 
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theo các mối liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản được cải tiến.Hình 

thành chuỗi cung ứng các sản phẩm nông nghiệp: Thực hiện đồng bộ các giải pháp về 

đổi mới loại hình tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất - tiêu thụ trong nông nghiệp, xây 

dựng cánh đồng lớn và áp dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, tiến tới hình 

thành các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. 

Tỉnh Bình Phước cũng có định hướng khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, 

liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; đổi mới và phát 

triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; củng cố lại hoạt động 

của các HTX, liên minh HTX; nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, thúc đẩy phát triển 

HTX thương mại dịch vụ; Tập trung xây dựng thương hiệu các chuỗi giá trị trên các 

sản phẩm chủ lực của tỉnh, có chỉ dẫn địa lý, có chứng nhận sản xuất sạch Vietgap và 

GlobalGAP. Nhân rộng mô hình HTX nông nghiệp Bù Gia Mập, HTX cây ăn trái Bàu 

Nghé, HTX Nguyên Khang Garden. 

Tỉnh Tây Ninh thì tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây 

dựng các HTX kiểu mới theo luận HTX 2012. Các cách làm hay, mô hình hiệu quả, 

sáng tạo, điển hình tiên tiến phải được cập nhật, đưa tin để vận dụng và nhân rộng. Kịp 

thời khuyến khích, khen thưởng các cá nhân và tập thể điển hình trong xây dựng nông 

thôn mới.Tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu 

quả, khuyến khích và tạo thuận lợi phát triển doanh nghiệp nông nghiệp; đẩy mạnh đổi 

mới và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, phát triển trang trại theo hướng chú 

trọng hơn tới việc tổ chức nông dân sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng 

cao.Tăng cường liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; gắn sản xuất với chế 

biến, tiêu thụ trên cơ sở phát triển các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng giữa hộ gia 

đình và doanh nghiệp, tổ chức hợp tác xã và tổ chức tín dụng, phát triển cánh đồng lớn 

gắn với hình thành các vùng chuyên canh, phát triển mạnh hợp tác xã nông nghiệp 

kiểu mới.Phấn đấu mỗi huyện, thành phố và từng ngành nghề có hợp tác xã kiểu mới 

làm ăn hiệu quả, nâng cao giá trị hàng hóa theo chuỗi giá trị gia tăng, có quy mô lớn, 

tác dụng lan tỏa.Hỗ trợ các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế hợp tác xã tiếp cận 

nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ và phát triển thị 

trường.Phát huy vai trò của Liên minh Hợp tác xã trong việc vận động hướng dẫn 

khuyến khích nông dân tham gia hợp tác xã.Tăng cường công tác truyền thông nhằm 

nâng cao nhận thức của người dân; đồng thời thay đổi phong tục, tập quán, kỷ luật lao 

động thích ứng với môi trường nông nghiệp sạch, công nghệ cao. 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có định hướng cơ cấu lại nông nghiệp theo vùng. Vùng 

phía bắc của tỉnh sẽ hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cao su, hồ tiêu, cây 

ăn quả, rau an toàn; các vùng chăn nuôi tập trung cho các trang trại, doanh nghiệp với 

phương thức chăn nuôi công nghiệp; xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, trồng cây lâm nghiệp theo quy hoạch 3 loại rừng, xây dựng mô hình vườn 

cây ăn quả đặc sản, kết hợp du lịch sinh thái, nuôi thủy sản nước ngọt. Vùng phía nam 

của tỉnh định hướng phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, ít sử dụng đất, ứng dụng 

công nghyệ cao, trồng các loại rau, hoa, cây cảnh, cây ăn quả, nuôi trồng sinh vật cảnh 

và tạo mảng xanh đô thị.  

6. Kết luận và khuyến nghị 

6.1. Kết luận 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở vùng Đông Nam Bộ trong 10 

năm vừa qua đã đạt được những thành tựu và điểm sáng nổi bật. Tỉnh Đồng Nai giữ 
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vững là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Đồng 

Nai cho rằng, chương trình NTM có ý nghĩa lớn, tạo dấu ấn trong cuộc cách mạng về 

nông nghiệp, nông thôn và nông dân theo tinh thần Nghị Quyết 26-NQ/TW. Bộ mặt 

nông thôn có sự chuyển biến tích cực, đổi mới rõ nét, sản xuất phát triển, kết cấu hạ 

tầng đồng bộ, môi trường sinh thái cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực 

nông thôn tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm và an ninh trật tự được giữ vững. Trong khi đó, 

thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy chương trình xây dựng NTM đã giúp hệ thống giao 

thông cơ bản đã kết nối giữa các địa phương, các hộ dân được cung cấp nước sạch, các 

chương trình hỗ trợ sản xuất đã giúp các hộ dân có nhiều cách làm hay nhờ ứng dụng 

khoa học kỹ thuật công nghệ cao như nuôi tôm, trồng hoa kiểng sử dụng giàn phun tự 

động, trồng rau bằng phương pháp thủy canh, hữu cơ giúp thu nhập người dân nông 

thôn tăng lên. Tỉnh Bình Dương đã có thành tựu cơ bản trong việc hoàn thành các 

công trình thiết yếu, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, dịch vụ nông 

thôn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ các chính sách đặc 

thù của tỉnh Bình Dương mà việc tái cơ cấu cho ngành nông nghiệp có những chuyển 

biến tích cực và rõ nét.Về phía tỉnh Bình Phước, đạt chuẩn nông thôn mới nhờ sự phát 

huy tối đa và giành nguồn lực chủ đạo cho xã điểm.Tỉnh Bình Phước vừa bố trí nguồn 

lực đại trà (bảo lãnh xi măng) vừa tập trung cho các xã phấn đấu về đích.Cơ chế xi 

măng đặc thù ngày càng phổ biến và được sự ủng hộ của nhân dân, thể hiện ở việc 

đảm bảo vốn hỗ trợ của Nhà nước và vốn đối ứng của người dân. Các công trình thi 

công có sự giám sát của cộng đồng như đường giao thông, xây phòng học, xây nhà văn 

hóa và các công trình công cộng khác. Ngoài ra, tỉnh còn tập trung tuyên tuyền cho 

người dân, phổ biến các mô hình hay, điển hình tốt về xây dựng nông thôn mới. Một 

số mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã được các cá nhân, tổ chức áp dụng, 

có hiệu quả kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người dân.Thành tựu quan trọng của 

tỉnh Tây Ninh đó là nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân có chuyển biến rõ 

rệt. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nhất là các xã phấn đấu 

đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, các đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới 

cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Chương trình đã 

thu hút sự tham gia của người dân, nhiều chính sách hỗ trợ vốn, phát triển sản xuất 

nông nghiệp và đào tạo nghề được triển khai và nhân rộng. Bên cạnh đó, công tác bồi 

dưỡng đã giúp cán bộ nắm được kiến thức cơ bản cho việc lập kế hoạch, báo cáo kết 

quả tông hợp cho Ban chỉ đạo.Cuối cùng là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chương trình xây 

dựng NTM nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự tham gia tích cực của 

chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân, công tác 

tuyên truyền, vận động đi theo chiều sâu. Tỉnh đã vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, 

chính sách của TW, phù hợp với điều kiện địa phương. Chương trình từng bước làm 

thay đổi nhận thức và thu hút người dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

Từ việc còn trông chờ sự đầu tư của nhà nước chuyển sang chủ động, tích cực tham 

gia hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng các 

công trình công cộng. Đến nay, nông thôn mới đã trở thành hiện thực, hệ thống cơ sở 

hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và dân sinh, 

góp phần thu hút đầu tư trong cộng đồng, diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống 

vật chất và văn hóa của người dân được nâng cao. 

6.2 Khuyến n hị 

Tỉnh Đồng Nai đề nghị Quốc hộisớm ban hành Luật chăn nuôi để có các giải 

pháp đồng bộ thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, góp phần 



224 

 

bảo vệ môi trường chung; Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có cơ chế đặc thù, đối với 

các huyện thực hiện thí điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo Công văn số 

521/VPCP-NN ngày 15/01/2018 của Văn phòng Chính phủ, để các huyện có nguồn 

lực thực hiện, nhất là vốn đầu tư. Ngoài ra, tỉnh còn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 

17/4/2018 về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn nhằm tạo điều kiện cho địa phương kêu gọi thu hút đầu tư vào nông nghiệp 

nông thôn, đặc biệt là các dự án nông nghiệp công nghệ cao.Kiến nghị bỏ hoặc tăng 

hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với điều kiện 

cụ thể của từng vùng, từng giai đoạn. Nhà nước nên ban hành đồng bộ chính sách thuế 

sử dụng đất nông nghiệp, bỏ qui định giới hạn việc chỉ được phép chuyển đổi quyền sử 

dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn; xây dựng cơ chế tính giá trị của 

các thửa đất tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ đổi đất với nhau. Kiến nghị Bộ Kế 

hoạch Đầu tư tham mưu Chính Phủ ban hành nghị định về thực hiện một số điều của 

Luật qui hoạch 21/2017/QH14 của Quốc hội để địa phương có cơ sở triển khai xây 

dựng, điều chỉnh qui hoạch phù hợp thực tế. Ngoài ra, TW cần sớm ban hành thông tư 

hướng dẫn Nghị định 57/2018/NĐCP về cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn. 

Thành phố Hồ Chí Minh có kiến nghị việc nghiên cứu và triển khai bảo hiểm 

nông nghiệp để giảm rủi ro cho nông dân.Trong báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 

Nghị quyết 26-NQ/TW, thành phố có kiến nghị, bổ sung thêm cơ chế, chính sách hỗ 

trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP cho doanh nghiệp thành phố xây dựng nhà máy 

phân vi sinh hữu cơ ứng dụng công nghệ cao, giảm thiểu ô nhiễm từ các nguồn chất 

thải chăn nuôi, lò mổ, thức ăn thừa các nhà hàng trong khu vực nội thành thành phố và 

các chợ nông sản đầu mối, giúp giảm ô nhiễm môi trường và giảm bồi lắng kênh rạch. 

Ngoài ra, nhu cầu xây dựng các công trình phục vụ nuôi trồng, sản xuất nông nghiệp 

công nghệ cao là rất lớn nhưng luật đất đai năm 2013 và luật xây dựng năm 2014 và 

các nghị định, thông tư hướng dẫn về đất đai, xây dựng, các công trình phục vụ sản 

xuất nông nghiệp chỉ được phép xây dựng trên đất nông nghiệp khác. Thành phố HCM 

kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi Luật xây dựng để cho phép tổ chức, cá nhân được 

đầu tư xây dựng tạm công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, đồng thời góp phần sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên đất. 

Tỉnh Bình Dương kiến nghị các Bộ, Ngành TW nên cập nhật các diễn biến liên 

quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu, dự báo những ảnh hưởng của nó và hỗ trợ các địa 

phương xây dựng tốt các kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu. Thường xuyên cập 

nhật và công bố các thông tin về tình hình thực hiện các hiệp định hợp tác quốc tế và 

lộ trình tham gia của Việt Nam; cung cấp các thông tin về thị trường tiêu thụ các loại 

nông sản hàng hóa, trong đó có các loại nông sản chủ lực của tỉnh Bình Dương. Kiến 

nghị các Bộ ngành TW đầu tư vào các công trình kết cấu hạ tầng lớn trên địa bàn tỉnh 

để phục vụ sản xuất nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu (Báo cáo số 292/BC-

UBND, ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Bình Dương, cụ thể như dự án sửa chữa, 

nâng cấp đê bao An Tây - Phú An và Tân An - Chánh Mỹ, thị xã Bến Cát và TP. Thủ 

Dầu Một; Dự án đầu tư 5 cống kiểm soát triều tại cửa các rạch lớn (Bà Lụa, Vàm 

Búng, Bình Nhâm, Lái Thiêu, Vĩnh Bình) ra sông Sài Gòn, thị xã Thuận An; Dự án 

sửa chữa, nâng cấp Hệ thống kênh thoát nước Khu công nghiệp Bình Hòa. Ngoài ra, 

các Bộ ngành TW cần nghiên cứu kỹ hơn về chương trình OCOP.Tỉnh Bình Dương đa 

phần là sản phẩm có thương hiệu cấp tỉnh và cấp quốc gia. Do đó, việc triển khai 
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chương trình OCOP có cần thiết hay không, hay sẽ lãng phí tiền của và công sức thực 

hiện “mỗi xã một sản phẩm”. Và nếu có lập luận cho chương trình OCOP thì TW cần 

thiết có thông tin phản hồi hoặc tài liệu tư vấn cho vấn đề này cho cán bộ chuyên trách 

ở các địa phương hiểu rõ nội hàm chương trình OCOP hơn. 

Tỉnh Bình Phước cho rằng, hệ thống văn bản cần có sự ổn định trong nhiều 

năm. Tuy nhiên, trong 10 năm qua, việc thay đổi liên tục (hầu hết các văn bản ở giai 

đoạn 1 được thay thế ở giai đoạn 2)và có khối lượnglớn như chương trình nông thôn 

mới sẽ gây khó khăn cho cán bộ, nhất là cán bộ kiêm nhiệm ở cấp huyện, cấp xãvà 

người dân. Tỉnh Bình Phước kiến nghị cơ quan TW nên có định hướng dài hơn, xây 

dựng văn bản đồng bộ, thống nhất và ít thay đổi trong giai đoạn 2021-2030.Đề nghị 

TW giao cho các địa phương tiếp tục tự quy định một số tiêu chí như tiêu chí 17 về 

Môi trường và An toàn thực phẩm, tiêu chí 19 về Quốc phòng và An ninh.Ngoài ra, 

tỉnh Bình Phước có kiến nghị tăng mức hỗ trợ giai đoạn và hằng năm cho địa 

phương.Tỉnh Tây Ninh đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 161/2016/NĐ-CP về cơ 

chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương 

trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020.Rà soát, điều chỉnh và có thời gian, lộ trình thực 

hiện phù hợp đối với một số tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung hướng dẫn chưa phù hợp theo 

Quyết định số 1980/QĐ-TTg như tiêu chí 11 - Hộ nghèo; chỉ tiêu 14.3 về tỷ lệ lao 

động có việc làm qua đào tạo; chỉ tiêu 15.1 về tỷ lệ người dân tham gia BHYT; chỉ 

tiêu 15.3 và chỉ tiêu 19.2.TW cần hướng dẫn nội dung thống kê, tổng hợp nguồn vốn 

huy động ngoài ngân sách trong xây dựng nông thôn mới cho thống nhất trong toàn 

quốc hoặc có văn bản giao cho địa phương chủ động quy định (ví dụ như: xác định nội 

dung vay để tổng hợp nguồn vốn tín dụng; quy đổi đất, hoa màu, ngày công của nhân 

dân thành tiên; nội dung đầu tư của ngành điện; các hoạt động an sinh xã hội ở nông 

thôn...). Ngoài ra, để phát triển nông nghiệp, nông thôn và giải quyết tốt vấn đề nông 

dân, kiến nghị Đảng, Nhà nước cần sớm ban hành các chính sách và có cơ chế đặc thù 

cho phát triển nông nghiệp và nông thôn.Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét ban hành các Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển sản 

xuất, nâng cao thu nhập cho người dân như: chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế hộ 

trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; chính sách hỗ trợ 

lãi suất tín dụng phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2018-2020. Ngoài ra, tỉnh có kiến nghị Bộ NN&PTNT thực hiện rà soát, 

điều chỉnh các đề án cơ cấu lại các tiểu ngành, lĩnh vực nông nghiệp; Kiến nghị Bộ Tài 

nguyên và Môi trường nghiên cứu, đánh giá thực tiễn và đề xuất Chính phủ báo cáo 

Quốc Hội sửa đổi Luật đất đai theo hướng tạo thuận lợi cho tích tụ ruộng đất, phát 

triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp; Kiến 

nghị các Bộ ngành khác có liên quan, sớm báo cáo, trình chính phủ, thủ tướng Chính 

phủ ban hành các cơ chế, chính sách xây dựng, đổi mới phục vụ cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp giai đoạn 2016-2020. 

Nhìn chung, các kiến nghị của vùng Đông Nam Bộ tập trung về việc rà soát, bổ 

sung và sửa đổi hệ thống văn bản, cơ chế chính sách, luật đất đai, các hướng dẫn hỗ trợ 

doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân và nông dân nhằm đổi mới tổ chức sản xuất, thúc 

đẩy và khuyến khích đầu tư pháttriển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. 
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XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KHU VỰC VEN ĐÔ Ở VÙNG ĐÔNG NAM 

BỘ GẮN VỚI QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ ĐÔ THỊ HÓA 

 

 

1. Đặt vấn đề 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã triển khai thực hiện 

chính thức trên phạm vi cả nước từ năm 2010 - 2020. Đây là một chương trình tổng 

thể, gồm nhiều nội dung như quy hoạch xây dựng; phát triển hạ tầng kinh tế xã hội; 

chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; giảm nghèo và 

an sinh xã hội; phát triển y tế, giáo dục; cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn; xây dựng đời sống và văn hóa khu vực nông thôn. Thời gian qua, chương trình 

đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, định hướng sản xuất cho nông dân, giảm nghèo 

trong quá trình thực hiện, giúp cho người dân có cuộc sống tốt hơn. Mỗi địa phương 

có những điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khác nhau nên cách thực hiện, xây dựng 

nông thôn mới có những, phù hợp đặc thù riêng của từng nơi, đáp ứng các tiêu chí và 

mục tiêu của chương trình.  

Đông Nam Bộ là vùng trọng điểm kinh tế phía nam. Vùng này có thế mạnh về 

sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất cả nước. 

Quá trình đô thị hóa tạo sức ảnh hưởng đến các vùng nông thôn, đặc biệt là khu vực 

ven đô, mang tính chất giữa sản xuất nông nghiệp đan xen với sản xuất công nghiệp và 

dịch vụ. Có nhiều khái niệm và tiêu chí khác nhau để xác định vùng ven đô. Theo 

Nguyễn Duy Thắng (2009), vùng ven đô có thể được hiểu là khu vực cận kề thành 

phố, là nơi vừa có các hoạt động nông thôn vừa có các hoạt động đô thị, nghĩa là 

không hoàn toàn là đô thị cũng không thuần túy là nông thôn và chịu tác động mạnh 

của đô thị hóa, làm biến đổi không gian do mở rộng các khu đô thị mới ra vùng đồng 

ruộng, đồng thời cũng ôm gọn trong lòng đô thị nhiều làng xã nông nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp, làng nghề truyền thống. Như vậy cho thấy rằng vùng ven đô là một khái 

niệm mang tính đa dạng, mềm dẻo, tuỳ thuộc vào cấp, loại đô thị và tốc độ phát triển 

của đô thị. Đối với thị trấn nó là vùng ven khu vực đô thị; đối với thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, nó là các xã thuộc vùng ven khu vực nội thị; còn đối với thành phố trực 

thuộc trung ương, đó là các xã, huyện vùng ven khu vực nội thị
36

. Trong quy hoạch 

xây dựng, vùng ven đô có thể được coi là khu vực mở rộng đô thị trong giai đoạn quy 

hoạch.  

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hoá ngày càng cao và đặc biệt trong xu thế phát 

triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, việc phát triển mở rộng 

xây dựng ra vùng ven đô ngày càng lớn và với tốc độ khá nhanh. Nhiều dự án khu đô 

thị, khu dịch vụ và khu công nghiệp được hình thành tại khu vực này. Do đó, việc xây 

dựng nông thôn mới ở các xã vùng ven đô thị này có những nét riêng biệt và đặc trưng 

khác với các xã mang tính chất thuần nông. Chính vì vậy, nội dung chuyên đề phân 

tích quá trình xây dựng nông thôn mới ở các khu vực ven đô thuộc vùng Đông Nam 

                                              
36

 Dựa trên thông tin từ KTS Đàm Quang Tuấn – Nguồn tin T/C Quy hoạch xây dựng, số 23/2007 
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Bộ gắn với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa được thực hiện. Mục tiêu của 

chuyên đề góp phần cung cấp thông tin, các đúc kết, bài học kinh nghiệm của các địa 

phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở khu vực vùng ven đô thị, từ đó làm 

cơ sở để định hướng cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

trong giai đoạn 2020-2030. 

2. Đánh giá thực trạng triển khai Chƣơng trình MTQG xây dựng NTM ở 

khu vực ven đô vùng Đông Nam Bộ, 2010-2018 

2.1 Th n  tin nền của vùn  Đ n  Nam Bộ  

Vùng Đông Nam Bộ gồm 6 đơn vị tỉnh thành, bao gồm tỉnh Đồng Nai, Bình 

Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Phía 

Bắc và Đông Bắc của vùng Đông Nam Bộ tiếp giáp vùng Tây Nguyên và Duyên Hải 

Nam Trung Bộ là nơi có nguồn nguyên liệu nông lâm nghiệp, khoáng sản, thủy hải sản 

phong phú dồi dào. Phía Tây Bắc giáp với Campuchia có cửa khẩu Tây Ninh tạo mối 

giao lưu rộng rãi với Campuchia, Thái Lan, Lào, Mianma. Phía Tây và Tây Nam tiếp 

giáp đồng bằng Sông Cửu Long là nơi có tiềm năng lớn về nông nghiệp như sản xuất 

lúa và cây ăn trái. Phía Đông và Đông Nam giáp biển Đông, giàu tài nguyên hải sản, 

dầu mỏ và khí đốt và thuận lợi xây dựng các cảng biển tạo ra đầu mối liên hệ kinh tế 

thương mại với các nước trong khu vực và quốc tế. Với vị trí này Đông Nam Bộ là đầu 

mối giao lưu quan trọng của các tỉnh phía Nam với cả nước và quốc tế. 

 

 

Hình 1. Minh họa vị trí địa lý vùng Đông Nam Bộ 

 

Đông Nam Bộ nằm trên vùng đồng bằng và bình nguyên rộng, chuyển tiếp từ 

cao nguyên Nam Trung Bộ đến Đồng bằng sông Cửu Long. Nhìn chung, địa hình của 

vùng tạo thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, phát triển công nghiệp và đô thị và hệ 

thống giao thông vận tải. 

Theo tổng cục thống kê 2018, trong tổng quỹ đất của vùng Đông Nam Bộ là 

2.394,68 nghìn ha thì đất sản xuất nông nghiệp chiếm đến 56,79%, kế đến là đất lâm 

nghiệp chiếm 21,15%. Trong đó, Bình Phước và Đồng Nai là hai tỉnh thành có diện 

tích đất lớn nhất lần lượt là 687,68 nghìn ha và 589,78 nghìn ha. So với các tỉnh lân 

cận, diện tích đất của Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ chiếm 8,27%, khoảng 198,10 nghìn ha. 
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Đất ở vùng này với 3 nhóm đất rất quan trọng là Đất nâu đỏ trên nền bazan, đất nâu 

vàng trên nền bazan, đất xám trên nền phù sa cổ. Ba nhóm đất này có diện tích lớn và 

chất lượng tốt, thuận lợi cho nhiều loại cây trồng phát triển như cao su, cà phê, điều, 

lạc, mía, đỗ tương và cây lương thực. 

(a) Tổng diện tích đất tự nhiên các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ (ĐVT: nghìn ha) 

 

(b) Cơ cấu sử dụng đất của cả vùng Đông Nam Bộ  

 

Hình 2. Diện tích đất tự nhiên và cơ cấu sử dụng đất tại vùng Đông Nam Bộ 

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018 
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(a) Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành năm 2017  

                                        (ĐVT: Tỷ đồng) 

 

 

(b) Cơ cấu giá trị GRDP các nhóm ngành của cả vùng Đông Nam Bộ 

 

 

 

Hình 3. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành và cơ cấu giá trị  

các nhóm ngành tại vùng Đông Nam Bộ 

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018 

Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn vùng Đông Nam Bộ tính đến năm 2017 là 

1.978.547 tỷ đồng, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa 

Vũng Tàu là 4 đơn vị có giá trị đóng góp lớn cho cả nước và dẫn đầu là thành phố Hồ 

Chí Minh với giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn là 1.060.618 tỷ đồng chiếm 53,6% 

trong tổng giá trị sản phẩm năm 2017 của cả vùng Đông Nam Bộ. Tuy vùng có diện 

tích về đất sản xuất nông nghiệp lớn, nhưng giá trị ở ngành công nghiệp tạo ra lại có 

giá trị lớn hơn so với nông nghiệp. Các tỉnh thành đều có sự phát triển công nghiệp 

mạnh mẽ, tỷ trọng về sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng cao (42,22%), kế đến là 

ngành dịch vụ (41,34%), trong khi đó tỷ trọng ngành nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng 

51.405 64.043 
247.989 279.646 274.845 
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rất nhỏ khoảng 5%. Đây là vùng hội tụ đầy đủ các điều kiện và lợi thế để phát triển 

công nghiệp, dịch vụ, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công 

nghiệp hóa phát triển góp phần đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa của các tỉnh thành thuộc 

vùng Đông Nam Bộ. Đây cũng là vùng đông dân cư, có sức mua cao, lao động có trình 

độ và tay nghề cao, có mạng lưới giao thông phát triển, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Tính 

đến nay vùng Đông Nam Bộ có số lượng khu công nghiệp nhiều nhất nước với 103 

khu công nghiệp, chiếm tỷ trọng 33,7% trong tổng số khu công nghiệp trên toàn quốc. 

Điều này cho thấy Đông Nam Bộ là vùng có sự phát triển và tập trung công nghiệp lớn 

nhất. Trong vùng Đông Nam Bộ, Đồng Nai là tỉnh có số lượng khu công nghiệp nhiều 

nhất vùng với 31 khu công nghiệp, xếp sau liền kề là Bình Dương (28 khu) và thành 

Phố Hồ Chí Minh (22 khu). 

Thu nhập bình quân đầu người trên tháng năm 2016 ở vùng Đông Nam Bộ cao 

hơn so với thu nhập bình quân chung của cả nước và các vùng khác. Với thu nhập bình 

quân đầu người năm 2016 ở vùng Đông Nam Bộ là 4.662 nghìn đồng, trong khi đó 

bình quân cả nước chỉ là 3.098 nghìn đồng. Trong cơ cấu thu nhập thì nguồn thu từ 

tiền lương và tiền công là cao nhất so với khu vực, khoảng 2.520 nghìn đồng, gấp 1,69 

lần mức bình quân cả nước. 

 

Hình 4. Thu nhập bình quân đầu ngƣời một tháng theo giá hiện hành 

 phân theo nguồn thu, năm 2016  (ĐVT:Nghìn đồng) 

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016 

Tóm lại với vị thế thuận lợi về vị trí địa lý, cửa ngõ của khu vực nam bộ và đầu 

tàu phát triển về kinh tế xã hội, hạ tầng giao thông nên giúp cho xây dựng Nông Thôn 

Mới ở vùng Đông Nam Bộ dễ dàng hơn so với các tỉnh thành khác trong cả nước nhất 

là các tiêu chí về Quy hoạch, thu nhập, cơ sở hạ tầng, y tế và giáo dục. Tuy nhiên vấn 

đề đối mặt của vùng Đông Nam Bộ đó là các tác động của công nghiệp đến đời sống 

của người dân trên địa bàn vùng về an ninh trật tự, tai nạn giao thông, sự mất cân bằng 

trong cơ cấu ngành nghề, nguy cơ ô nhiễm môi trường từ sản xuất công nghiệp, áp lực 

về nhà ở ngày càng gia tăng. 

4662 

2520 

342 

1319 

481 

3098 

1487 

510 
748 

353 

Tổng Thu từ tiền 

lương, tiền công 

Thu từ nông, 

lâm nghiệp, 

thủy sản 

Thu phi nông, 

lâm nghiệp, 

thủy sản 

Các khoản thu 

khác 

 ông Nam Bộ Cả nước 



234 

 

2.2. Chính sách và thể chế  ây dựn  n n  th n mới  

2.2.1. Từ Trung ương 

Xuất phát từ chủ trương lớn của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 

tại Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Khóa X, ngày 4 tháng 6 năm 

2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg phê duyệt 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2015 và Quyết 

định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.  

Ngoài ra, Trung ương đã ban hành nhiều chính sách xây dựng nông thôn mới 

khác. Trong phạm vi chuyên đề này, các quyết định quan trọng được Thủ tướng chính 

phủ, các Bộ ban ngành liên quan được ban hành trong 10 năm xây dựng NTM như 

sau: 

- Quyết định số 491/QĐ-TTG ngày 16/4/2009 của Thủ Tướng Chính phủ ban 

hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. 

- Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình MTQG; 

- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ Tướng Chính phủ ban 

hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.  

- Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ điều 

chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020; 

- Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 21/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban 

hành chương trình công tác năm 2008 của Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 

- Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê 

duyệt đề án phát triển 15.000 Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động 

có hiệu quả đến năm 2020;  

- Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020;  

- Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban 

hành tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018- 2020;  

- Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo 

Trung ương các chương trình MTQG.  

2.2.2. Từ các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ 

Tại Đồng Nai, ngoài việc cụ thể hóa, thực hiện các cơ chế, chính sách của 

Trung ương trên địa bàn thì Tỉnh ban hành một số chính sách như: xã hội hóa về giao 

thông, điện, nhà văn hóa, chính sách về kiên cố hóa trường học, trạm y tế, dư án 

khuyến nông hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ lãi suất vay thương mại đầu tư lưới điện; các 

chương trình phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm 

nông nghiệp, phát triển sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau quả an toàn, giảm tổn thất sau thu 

hoạch; củng cố và phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại; đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn; cùng các quy định và đề án như về mức ưu đãi và hỗ trợ cho các 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Nghị quyết số 149/2014/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2014 về mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng 
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Nai giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của 

UBND tỉnh về việc ban hành quy định về mức hỗ trợ trong việc áp dụng quy trình sản 

xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai; Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 về Quy định hỗ trợ, nâng cao 

hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 

1418/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 về phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn đến năm 2020” tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 555/ QĐ-UBND ngày 29/2/2016 

của UBND tỉnh phê duyệt dự án “Khuyến nông hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành 

nghề nông nghiệp cho hộ nghèo giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn; Quyết định số 

61/2016/ QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định 

mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020; 

Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông 

thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn liên sở số 

07/HDLS-LĐTBXH-NNPTNT-TC ngày 19/9/2016 của Sở Lao động, Thương binh và 

xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí 

thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Đồng Nai. 

Ngoài ra, ở phía cấp huyện và xã cũng thành lập Tổ chuyển hóa để phụ trách từng khu 

vực trên địa bàn nhằm tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của 

các loại tội phạm. Đồng thời, Tổ cũng hướng dẫn Hội Cựu chiến binh xã lập kế hoạch 

xây dựng các khu nhà trọ văn minh, tổ tự quản, tổ dân phòng để ngăn chặn và phòng 

chống tội phạm. Thực hiện công tác tuyên truyền vận động người dân vào khu quy 

hoạch chợ, kết hợp công an quản lý sinh hoạt các khu chợ tự phát (xem phụ lục 1 và 

2). 

Tại Bình Phước, để hỗ trợ cho các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh 

nói chung và thực hiện chương trình NTM nói riêng, Tỉnh đã ban hành một số cơ chế, 

chính sách đặc thù trong triển khai thực hiện, phổ biến đến các cấp huyện, xã. Quyết 

định 1576/QĐ-UBND ngày 11/8/2008 hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho 

đồng bào dân tốc thiểu số giai đoạn 2007-2010 trên địa bàn tỉnh; Quyết định 1452/QĐ-

UBND ngày 24/6/2010 đề án quy hoạch cấp điện cho các khu vực dân cư thuộc vùng 

sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các Huyện Lộc Ninh, Bù 

Đốp, Bù Gia Mập, Bù Đăng và thị xã Phước Long theo cơ chế Tây Nguyên. Quyết 

định 1507/QD-UBND ngày 30/6/2011 Chính sách miễn tiền sử dụng đất, thuế trước 

bạ, lệ phí đối với đát xây dựng nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số thuộc chương trình 

134 trên địa bàn Tỉnh; Chính sách hỗ trợ phát triển ngành điều, Chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NDD-

CP ngày 19/12/2013 của Chính Phủ…Trong sản xuất, Quy hoạch phát triển ngành 

nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2020; Đề án phát triển kinh tế hợp tác 

trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2020, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 

PTNT gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh Bình Phước đến 2020 

(Quyết định số 2573/QDD-UBND ngày 12/11/2015). Về thu gom, xử lý rác thải, cải 

tạo cảnh quan môi trường trên địa bàn thì từ việc thành công của cơ chế đặc thù, (chủ 

yếu làm đường bê tông xi măng), tỉnh đã tích hợp quy định về “ thắp sáng làng quê” 

thành một chỉ tiêu trong tiêu chí số 4:4.3. Tỷ lệ đường được chiếu sáng. Từ đó các địa 

phương đã xã hội hóa 100% nội dung này. Ngoài ra, còn xã hội hóa thu gom rác thải, 

trồng hoa… “Bê tông hóa đường GTNT là tiền đề cho xây dựng làng quê xanh, sạch, 

đẹp” (Xem phụ lục 3). 
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Tại Bình Dương, giai đoạn 2011-2015, Ban chỉ đạo tỉnh đã tham mưu trên 50 

văn bản chỉ đạo, điều hành; các sở, ban ngành tham mưu trên 85 văn bản hướng dẫn tổ 

chức thực hiện, và các huyện, thị, các xã ban hành gần 300 văn bản chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện chương trình, và 9 chính sách nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp và thực 

hiện chương trình NTM (Xem phụ lục 4). Trong giai đoạn 2016-2020, Tỉnh đã ban 

hành các cơ chế, văn bản chính sách như tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Toàn 

tỉnh chung sức xây dựng NTM: giai đoạn 2016-2020; Phê duyệt đề án ứng phó với hạn 

hán, khô hạn; Ban hành chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng 

nông thôn đô thị- nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2016-2020. Quyết định về Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2016-2020 và chính sách bảo lưu đối với hộ thoát nghèo; Phê duyệt đề án phát triển 

nông nghiệp đô thị phía Nam tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020. (Xem phụ lục 4) 

Tại TP.HCM, sau thời gian thí điểm chương trình NTM (2009), giai đoạn thực 

hiện nhân rộng chương trình, tiến sang giai đoạn thực hiện nâng chất chương trình xây 

dựng NTM, Tỉnh đã ban hành 26 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 85 Quyết 

định, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành Phố nhằm phát triển nông nghiệp, nông 

dân và nông thôn. Thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, 

khuyến khích chuyển dịch cư cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp đô thị, phát triển 

hơp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn, tạo động lực khuyến khích nhiều đối tượng (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, 

hộ nông dân). Tham gia đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, thu hút đầu tư vào nông 

nghiệp công nghệ cao, nâng chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời các chương 

trình phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực giá trị kinh tế cao, xây dựng thương hiệu 

sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp và chính sách hỗ trợ công trình xử lý chất thải 

chăn nuôi. Qua đó, TP.HCM đã phê duyệt 5/5 đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí 

xây dựng NTM cấp huyện và 56/56 đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng 

NTM cấp xã giai đoạn 2016-2020 và đã triển khai thực hiện. 

Tỉnh Tây Ninh triển khai một số cơ chế chính sách như Chính sách hỗ trợ xây 

dựng cánh đồng lớn (tổng kinh phí hỗ trợ 8.393 triệu đồng), Đề án chăn nuôi bò, heo 

(hỗ trợ mua con giống, xử lý chất thải trong chăn nuôi, hỗ trợ gieo tinh nhân tạo cho 

gia súc…). Chính sách hỗ trợ sản xuất rau an toàn; Chính sách hỗ trợ lãi vay thực hành 

sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn; Chính sách hỗ trợ 

đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn; Chính sách hỗ trợ đầu tư hệ thống xử lý 

nước hộ nông thôn trên địa bàn tỉnh (Xem phụ lục 5). 

Ngoài ra, về căn bản, các chính sách ở tỉnh BRVT cũng tương tự như các tỉnh 

thành trên. Như vậy, trên cơ sở Chương trình mục tiêu quốc gia, tất cả các tỉnh, thành 

phố đã nhanh chóng triển khai thực hiện, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động 

và kế hoạch cụ thể. Chủ trương, chính sách của các địa phương trong xây dựng NTM 

hướng đến mục tiêu đảm bảo cho nông thôn phát triển có quy hoạch và kế hoạch, tránh việc 

tự phát, trùng chéo của nhiều chương trình dự án gây lãng phí nguồn lực và khó cho việc tiếp 

cận; quản lý của đội ngũ cán bộ thực hiện, nhất là bộ máy cán bộ cấp xã. Đồng thời, phát 

triển hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, 

nâng cao thu nhập; giảm nghèo và an sinh xã hội; đổi mới và phát triển các hình thức 

tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công 

nghiệp, dịch vụ. Về khía cạnh xã hội, tập trung phát triển giáo dục - đào tạo; y tế, chăm 

sóc sức khoẻ cư dân; xây dựng đời sống văn hoá, thông tin và truyền thông, cấp nước 

sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng tổ 
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chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn; xã hội nông thôn dân 

chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn; đời 

sống vật chất và tinh thần của người dân ngày được nâng cao. 

2.3. Đánh  iá kết quả thực hiện chươn  trình MTQG  ây dựn  NTM vùn  

ĐNB với các khu vực ven đ  tron   iai đoạn 2010 - 2018 

2.3.1. Kết quả thực hiện xây dựng NTM cho vùng ĐNB 

Sau gần 10 năm triển khai chương trình NTM trên địa bàn Đông Nam Bộ, xây 

dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp với sự chung sức của toàn dân, 

quán triệt tư tưởng, phối hợp hành động, triển khai từ phía các cán bộ lãnh đạo địa 

phương và cơ quan ban ngành các cấp mà diện mạo nông thôn từng bước thay đổi, 

cảnh quan môi trường cải thiện, hoạt động sản xuất nâng cao, giúp đời sống của nhân 

dân được cải thiện tích cực, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, đáp ứng 

tốt hơn như cầu sản xuất và dân sinh. Hầu hết các cơ sở hạ tầng thiết yếu như hệ thống 

điện, giao thông, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa, hệ thống bảo vệ môi trường 

của xã, ấp, huyện đã có bước phát triển đáng kể. Tỉ lệ lao động có việc làm tăng lên, số 

hộ nghèo giảm, thu nhập bình quân cải thiện. Nhìn chung, số lượng huyện, xã đạt các 

tiêu chí về NTM gia tăng qua mỗi năm. Đến nay, Đồng Nai là một trong những tỉnh 

thành dẫn đầu khu vực Đông Nam Bộ và cả nước về chương trình NTM, và đang trong 

giai đoạn triển khai nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao. 

Tính đến cuối năm 2018, trong tổng số 8.922 xã tham gia chương trình NTM 

trên toàn quốc thì có 43,02% xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, ĐNB với 452 xã tham gia 

chương trình (chiếm 5,06% cả nước) thì có 67,04% xã (tương ứng 322 xã) so với cả 

nước đạt được chuẩn xã NTM. Xét trong khu vực ĐNB, tỷ lệ xã hoàn thành chương 

trình NTM là 71,23%. Dẫn đầu là Đồng Nai (133/133 xã) và Bình Dương với 100% xã 

hoàn thành các chỉ tiêu NTM
37

, kế đến lần lượt là TP.HCM (54/56 xã), BR-VT (27/43 

xã), Bình Phước (35/92 xã) và Tây Ninh (27/82 xã). Như vậy, còn 130 xã (chiếm 

28,76%) chưa hoàn thành Chương trình. 

 

Hình 5. Tỷ lệ hoàn thành chƣơng trình NTM các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ 

(tính đến 31/12/2018) 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của VP ĐPNTM các tỉnh Đông Nam Bộ 

  

                                              
37

 Bình Dương dựa trên báo cáo số 49/BC-BCĐ về sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng NTM-phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2019-2020 

33% 38% 

63% 

96% 100% 100% 

Tây Ninh Bình Phước BRVT Tp.HCM Bình Dương Đồng Nai 
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 Xét về tiêu chí bình quân mỗi xã đạt được tại khu vực Đông Nam Bộ tính đến 

năm 2018 là 16,58/19 tiêu chí/xã, cao hơn mức bình quân chung của cả nước 14,57 

tiêu chí/xã. Đồng thời, số tiêu chí đạt bình quân mỗi xã gia tăng qua mỗi thời kỳ. 

Trong đó, đứng đầu là các tỉnh Đồng Nai (19/19 tiêu chí) và TP.HCM (18,93/19 tiêu 

chí) trong suốt 10 năm triển khai, số tiêu chí đạt được luôn cao hơn so với các tỉnh 

trong vùng.  

Bảng 1. Số tiêu chí bình quân đạt đƣợc trong từng giai đoạn xây dựng NTM 

Tỉnh 

Giai đoạn 

2010-2015 2016-2018 

1.Bình Phước 10,73 14,46 

2.Tây Ninh 12,0 14,9 

3.Đồng Nai 17,5 19,0 

4.BR-VT 16,9 15,7 

5.TP.HCM 18,9 18,93 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của VPĐPNTM các tỉnh Đông Nam Bộ 

Nhìn chung, mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí của vùng ĐNB có xu hướng cao 

hơn mức chung của cả nước. Đến năm 2018, chỉ có tiêu chí giao thông có tỷ lệ xã đạt 

thấp nhất (73,5%), kế đến là tiêu chí trường học (78,4%), cơ sở vật chất văn hóa 

(76,3%), môi trường và an toàn thực phẩm (83%). Tuy nhiên, nhìn lại 10 năm qua, 

cũng chính những tiêu chí này, đứng đầu là tiêu chí giao thông (từ 4,05% xã hoàn 

thành năm 2010 lên 73,5% xã đạt năm 2018), kế đến là cơ sở vật chất văn hóa (từ 

5,33% xã hoàn thành năm 2010 lên 76,3% xã đạt năm 2018) và trường học (từ 8,32% 

xã hoàn thành năm 2010 lên 78,4% xã đạt năm 2018) mới là những tiêu chí có các xã 

đạt mức tăng hoàn thành cao nhất. Ngược lại, các tiêu chí như quy hoạch, thủy lợi, 

thông tin và truyền thông, cơ cấu lao động, giáo dục, quốc phòng và an ninh có mức 

độ các xã đạt chuẩn cao nhất của toàn vùng, trên 90%.  

Bảng 2. Tỷ lệ xã đạt theo từng tiêu chí qua 3 mốc thời gian 

Tiêu chí 

2010 2015 2018 

Cả 

nước 
ĐNB 

Cả 

nước 
ĐNB 

Cả 

nước 
ĐNB 

Tổng số xã 8953 469 8935 440 8922 452 

Bình quân tiêu chí/xã         14.57 16.58 

Kết quả đạt chuẩn (% xã)             

1.Quy hoạch 28,34 8,74 98,74 99,32 99,4 100 
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Tiêu chí 

2010 2015 2018 

Cả 

nước 
ĐNB 

Cả 

nước 
ĐNB 

Cả 

nước 
ĐNB 

2.Giao thông 3,23 4,05 36,43 50,68 60,1 73,5 

3.Thủy lợi 15,69 29,00 61,37 88,41 87,8 95,8 

4.Điện 44,76 54,16 82,38 85,45 89,0 92,0 

5.Trường học 12,19 8,32 42,12 51,59 59,9 74,8 

6.Cơ sở vật chất văn hóa 2,30 5,33 34,56 54,09 56,6 76,3 

7.CSHT thương mại nông 

thôn 
12,77 20,68 57,95 68,86 82,8 91,6 

8.Thông tin và Truyền thông 48,62 68,02 90,90 98,18 88,4 99,3 

9.Nhà ở dân cư 17,88 26,01 61,27 72,27 74,0 88,1 

10.Thu nhập 8,02 11,51 56,48 70,23 64,9 80,3 

11.Hộ nghèo 11,92 28,78 53,36 85,45 62,4 87,6 

12.Cơ cấu lao động 10,92 19,83 85,48 88,41 96,1 97,1 

13.Hình thức tổ chức sản xuất 41,67 32,41 75,73 79,32 75,2 84,1 

14.Giáo dục 23,97 17,70 77,86 81,59 87,2 91,6 

15.Y tế 45,08 41,36 67,10 81,36 78,0 85,4 

16.Văn hóa 33,99 52,45 65,61 85,23 78,1 95,8 

17.Môi trường và ATTP 6,67 16,20 42,38 72,05 57,2 83,0 

18.Hệ thống CT và tiếp cận 

PL 
48,05 42,64 75,16 82,73 75,5 91,2 

19.Quốc phòng và An ninh 76,05 51,17 93,70 92,73 90,9 95,8 

Nguồn: Viện chính sách và chiến lược PTNT 

Xét theo từng địa phương, đối với tiêu chí quy hoạch, các tỉnh thực hiện khá tốt, 

gần như đạt 100%. Qua 10 năm thực hiện NTM, Bình Phước còn các tiêu chí về giao 

thông (40%), trường học (40%), nhà ở dân cư (66,7%), thu nhập (67,8%), hộ nghèo 

(77,8%), văn hóa (85,6%), an ninh trật tự (88,9%) thấp hơn so với các tỉnh thành trong 

vùng. Tây Ninh có các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa (51,2%), cơ sở hạ tầng 

thương mại nông thôn (84,1%), y tế (68,3%) mức độ hoàn thành còn thấp so với các 

tỉnh. Bà Rịa – Vũng Tàu có các tiêu chí về thủy lợi (88,9%), điện (73,3%), thông tin và 
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truyền thông (93,3%), lao động (95,6%), tổ chức sản xuất (66,7%), giáo dục (86,7%), 

môi trường và an toàn thực phẩm (62,2%), hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật 

(82,2%) đạt mức thấp nhất. 

Bảng 3. Kết quả xây dựng NTM vùng Đông Nam Bộ (tính đến 31/12/2018) 

ĐVT: Xã 

Tiêu chí 
Bình 

Phƣớc 

Tây 

Ninh 

Đồng 

Nai 

BR 

VT 

TP. 

HCM 

Tổng số xã 90 82 133 45 56 

- Tiêu chí 1: Quy hoạch  90 80 133 45 56 

- Tiêu chí 2: Giao thông  36 42 133 30 56 

- Tiêu chí 3: Thủy lợi  89 74 133 40 56 

- Tiêu chí 4: Điện  76 80 133 33 56 

- Tiêu chí 5: Trường học  36 42 133 38 56 

- Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa  56 42 133 30 56 

- Tiêu chí 7: CSHT thương mại nông thôn  79 69 133 39 56 

- Tiêu chí 8: Thông tin và truyền thông  90 80 133 42 56 

- Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư  60 73 133 38 54 

- Tiêu chí 10: Thu nhập  61 66 133 32 56 

- Tiêu chí 11: Hộ nghèo  70 65 133 37 56 

- Tiêu chí 12: Lao động  87 80 133 43 56 

- Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất  73 65 133 30 56 

- Tiêu chí 14: Giáo dục  85 78 133 39 56 

- Tiêu chí 15: Y tế  79 56 133 32 56 

- Tiêu chí 16: Văn hóa  77 78 133 44 56 

- Tiêu chí 17: Môi trường và ATTP  67 65 133 28 56 

- Tiêu chí 18: HTCT và tiếp cận pháp luật  80 80 133 37 55 

- Tiêu chí 19: An ninh quốc phòng  80 76 133 41 55 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của VP ĐPNTM các tỉnh Đông Nam Bộ 

 

 Nhìn chung, số xã đạt từng tiêu chí của các tỉnh ĐNB có xu hướng gia tăng qua 

mỗi giai đoạn. Nếu trong giai đoạn thực hiện NTM thứ nhất, đến năm 2015 vùng ĐNB 
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có 79 xã đạt 19 tiêu chí (chiếm 44,3%), 46 xã đạt từ 15-18 tiêu chí (11,38%), 104 xã 

đạt 10-14 tiêu chí (25,74%), 67 xã đạt từ 5-9 tiêu chí (16,58%) và 8 xã dưới 5 tiêu chí 

(1,98%). Thì bước qua giai đoạn hai, có đến 285 xã đạt 19 tiêu chí (chiếm 70,19%), 20 

xã đạt từ 15-18 tiêu chí (4,92%), 76 xã đạt 10-14 tiêu chí (18,71%), 25 xã đạt từ 5- 9 

tiêu chí (6,15%). Đặc biệt không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.
38

 TP.HCM và Đồng 

Nai là 2 tỉnh với các xã có mức độ hoàn thành đạt 19 tiêu chí nhanh nhất. Bình Phước, 

Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn còn một vài xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. 

Cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội thiết yếu 

Sau 10 năm triển khai chương trình NTM, về cơ bản, kết cấu hạ tầng kinh tế - 

xã hội các tỉnh trong khu vực phát triển đồng bộ hơn, kết nối giữa các trung tâm; cơ sở 

vật chất của hệ thống y tế và hệ thống trường học được nâng cấp; môi trường sinh thái 

có bước cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo có khuynh hướng giảm, an ninh trật tự chính trị được 

giữ vững, đời sống vật chất tinh thần người dân khu vực nông thôn được nâng cao. 

Trong khía cạnh đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, điển hình trường học các cấp từng 

bước được xây dựng theo chuẩn và xã hội hóa, đầy đủ trang thiết bị học tập. Tỷ lệ 

trờng học các cấp có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia tăng lên so với trước khi xây 

dựng NTM. Ví dụ BR- VT có 91,9% trường mầm non, 85,2% trường tiểu học; 90,7% 

trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia  (tăng lần lượt so với trước khi thực hiện 

NTM là 41,1%; 43,5%; 50,9%). Bình Phước có 24,14%, TP.HCM có 61,8% và Bình 

Dương đạt 66,28% số trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất giáo dục. Ngoài ra, 

gần như đa số người dân nông thôn hiện nay đều được tiếp cận với các nguồn nước 

sạch, hợp vệ sinh và tham gia chương trình BHYT. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm 

y tế và được sử dụng nước sạch ở các địa phương có xu hướng gia tăng. Tính đến cuối 

năm 2018, Tây Ninh có tỷ lệ người dân tham gia BHYT 81% (đạt 97,9% KH và cao 

hơn năm 2010 là 73,2%); tỷ lệ hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, nước 

hợp vệ sinh năm 2018 là 98,8% (đạt 100% KH, cao hơn năm 2010 là 97,6%). Tại 

Đồng Nai, tỷ lệ người dân tham gia BHYT khoảng 86,4% (tăng 30,52% so với 2011; 

tỷ lệ hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 70%  (tăng 27,86% so với năm 

2011). Các tỉnh thành còn lại như Bình Phước (93,2%), Bình Dương (73%), BR-VT 

(64,75%) và TP.HCM (100%) đạt tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch khá 

cao. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tại các tỉnh Bình Phước và TP.HCM đạt lần lượt 

77,99% và 90,2%. Hiện nay Bình Dương có 100% xã đạt chuẩn y tế.  

Ngoài xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, các địa phương chú trọng vào công 

tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Hoạt động được quan 

tâm triển khai với những giải pháp sáng tạo, phù hợp với thực tế đặt ra trên từng địa 

bàn, tạo nên những đổi mới rõ nét, chuyển mạnh từ đào tào nghề có trình độ thấp sang 

đào tạo nghề có trình độ cao, gắn chặt đào tạo nghề với giải quyết việc làm, yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, yêu cầu của doanh nghiệp và yêu cầu chung 

về thị trường lao động. Điển hình như giai đoạn 2016-2018, Đồng Nai đã tổ chức dạy 

nghề cho 11.325 lao động nông thôn, trong đó có 3.988 người học nghề phi nông 

nghiệp chiếm 35.21% và 7.337 người học nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp chiếm 

64,79%. Tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề đạt trên 85%. Nâng tỷ lệ lao động qua đào 

tạo ở khu vực nông thôn từ 54,11% đầu năm 2016, lên 58,32% tính đến ngày 

30/6/2018. Tại Bình Phước, tỷ trọng lao động qua đào tạo đạt 4,5%  (tăng 23,3% so 

với năm 2008). Tại TP.HCM, trong nông nghiệp, đào tạo ngành nghề nông thôn thực 

                                              
38

 Số xã chưa tính đến Bình Dương 
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hiện 25.895 lượt lao động đạt trình độ từ sơ cấp đến trung cấp nghề (40% là lao động 

nữ) trong đó có 85% lao động say học có việc làm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường 

xuyên là tại các xã xây dựng NTM là 94,1%. 

Qua các chương trình, chính sách đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm cho lao 

động nông thôn trong suốt 10 năm qua đã góp phần cải thiện thu nhập và tỷ lệ nghèo 

đói trên toàn khu vực ĐNB. Qua mỗi giai đoạn, thu nhập người dân nông thôn đều có 

khuynh hướng gia tăng, trong đó, tính đến năm 2018, Đồng Nai, BR-VT và TP.HCM, 

là những tỉnh đạt mức thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn cao nhất, lần lượt 

là 51,59; 47,7 và 46,92 triệu đ/người/năm. Đến nay, Đồng Nai giữ vững là một trong 

những tỉnh thành đi đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới.  

 

ĐVT: Triệu đồng 

 

Hình 6. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn/ngƣời/năm các tỉnh thành  

vùng Đông Nam Bộ 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của VP ĐPNTM các tỉnh Đông Nam Bộ 

 

Trên khía cạnh giảm nghèo, đến nay, TP.HCM còn 0,61% số hộ nghèo tại 5 

huyện xây dựng NTM trên địa bàn, các huyện này đã kéo giảm 6,42% tỷ lệ hộ nghèo 

(năm 2016 kéo giảm 1,8%, năm 2017 kéo giảm 3,1% và năm 2018 kéo giảm còn 

1,71%). Tại Bình Dương, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn của tỉnh ước đến cuối 

2018 còn 1,62%, trong khi tính đến tháng 9 năm 2015 tỷ lệ nghèo là 0,85%. Tây Ninh 

có tỷ lệ hộ nghèo (năm 2018, theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm còn 1,3% (năm 2016 

chiếm 0,14%). Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn tại BR-VT năm 2018 là 0,72%, năm 2015 là 

0,79% và năm 2010 là 1,0%. Bình Phước có tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 6,78% 

năm 2008 (theo chuẩn cũ) đến cuối 2017 còn 4,5%  (theo chuẩn mới tiếp cận đa 

chiều). Và Đồng Nai, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,73% năm 2016, đến nay xuống còn 

0,14%. Qua đó, nhận thấy phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội là yếu tố quan trọng nhất 

để đổi mới diện mạo nông thôn, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng tốt hơn 

như cầu sản xuất và dân sinh. Trong đó, phát triển giao thông nông thôn là tiêu chí đột 

phá, cùng với tiêu chí thủy lợi là đòn bẩy thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. 

Khía cạnh phát triển sản xuất 

13.58 

30.14 

22.63 

15.12 

23.18 

39.91 
35.6 36 35.67 

39.72 

44.7 43.1 

51.59 
47.7 46.92 

Bình Phước Tây Ninh Đồng Nai BR-VT TP.HCM

Năm 2010 Năm 2015 Năm 2018
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Trong những năm gần đây, dưới sự ảnh hưởng của công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa mạnh mẽ tại các tỉnh thành khu vực ĐNB, phát triển nông nghiệp đã và đang được 

đẩy mạnh theo hướng hiện đại, gắn với yếu tố công nghệ trong sản xuất. Xu hướng 

chung của các địa phương là phát triển sản xuất gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp được tỉnh tập trung chỉ đạo. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 

nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và lợi thế cạnh 

tranh, phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, gắn với bảo vệ môi trường. Tại một 

số nơi, các cây, con chủ lực đã được sắp xếp và hình thành các vùng sản xuất tập 

trung, vùng cây chuyên canh, phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng địa phương. 

Hơn nữa, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, nông 

nghiệp công nghệ cao. Ví dụ tại Tây Ninh, tổng diện tích chuyển đổi cây trồng đến nay 

3.419,6 ha từ các cây trồng kém hiệu quả (cao su, mì, mía) sang trồng các loại cây ăn 

trái tiềm năng có giá trị cao như nhãn, sầu riêng, bưởi, mít,.... TP.HCM đã chuyển đổi 

từ các mô hình trồng lúa sang tập trung cho nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực mang 

lại hiệu quả kinh tế cao hơn như cây trồng gồm rau, hoa, cây kiểng; chăn nuôi có heo 

và bò sữa; thủy sản gồm tôm nước lợ và cá cảnh. Tại Bình Dương, ban hành chính sách 

khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông đô thị- nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao giai đoạn 2016-2020. Bình Phước có điều, tiêu, ca cao, heo, gà là 

những đối tượng nuôi trồng chủ lực và hướng đến sản xuất theo chuỗi. Tại Đồng Nai, 

UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu 

mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018 - 

2025 (Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 08/01/2019). Nhìn chung, các địa phương đã 

và đang triển khai việc phát triển ngành nghề nông thôn lồng ghép với Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm (OCOP). Đến nay, việc kết hợp với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả 

giúp nâng cao thu nhập nhà nông. 

Lĩnh vực chăn nuôi sản xuất theo mô hình trang trại với quy mô lớn đang phát 

triển mạnh, đã hình thành nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện 

đại như: nuôi heo trong chuồng lạnh, sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi, mô 

hình nuôi bò sinh sản, mô hình nuôi gà trên thảm sinh học. Diện tích nuôi trồng thủy 

sản tiếp tục mở rộng. Phát triển nhiều loại hình nuôi đa dạng, áp dụng các công nghệ, 

mô hình nuôi tiên tiến, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Bên cạnh đó, nông nghiệp 

không những phát triển toàn diện theo hướng bền vững mà còn đang dần chuyển dịch 

từ hoạt động sản xuất hộ nhỏ lẽ sang hướng liên kết sản xuất quy mô lớn, góp phần 

khuyến khích mô hình kinh tế tập thể ngày càng phát triển, theo hướng đa dạng hóa về 

hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn như Hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp, trang 

trại, tổ hợp tác (THT), câu lạc bộ (CLB) và nhận thức của người dân đã được thể hiện 

rõ trong việc tham gia hình thức sản xuất tập thể. Tính đến 2018, tổng sổ HTX nông 

nghiệp vùng ĐNB là 511, tăng thêm 152 HTX so với cuối năm 2015. Trong đó, Bình 

Phước (138HTX) và Đồng Nai (130 HTX) là 2 tỉnh có số HTX nông nghiệp nhiều 

nhất vùng. Kinh tế trang trại phát triển mạnh giúp tập trung đầu tư phát triển cây trồng, 

vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đây là hướng đi đúng đắn giúp người dân phát huy 

được lợi thế, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh 

tranh. Đó cũng là nền tảng khuyến khích các địa phương đang từng bước đầu tư phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Một số địa phương như TP.HCM, Bà Rịa 

Vũng Tàu hay Đồng Nai Phát đang phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao và ứng 

dụng khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tạo đột phá để hiện đại hóa nông 

nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn. TP.HCM đã xây dựng và đưa vào hoạt động các 

khu nông nghiệp công nghệ cao năm 2010, Trung tâm công nghệ sinh học năm 2014 
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và Trại trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa CNC, kết hợp công tác đào tạo 

phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các cán bộ khoa học 

hoạt động trong ngành nông nghiệp. 

Công tác huy động vốn xây dựng NTM 

 Vốn huy động xây dựng NTM vùng ĐNB (chưa tính Bình Dương) trong 10 

năm thực hiện Chương trình NTM khoảng 300.357.830 triệu đồng, trong đó vồn từ 

Trung ương khoảng 12.742.209 triệu đồng (chiếm 0,42%), từ nguồn ngân sách tỉnh là 

60.669.885 triệu đồng  (chiếm 20,19%), vốn từ cộng đồng dân cư đóng góp là 

54.326.838 triệu đồng (chiếm 18,08%), vốn từ doanh nghiệp khoảng 50.384.014 triệu 

đồng (chiếm 16,77%), vốn tín dụng 149.373.269 triệu đồng (chiếm 49,73%) và vốn 

lồng ghép 4.782.852 triệu đồng (chiếm 1,59%).  

 

 

Hình 7. Tỷ trọng vốn huy động xây dựng NTM tại Đông Nam Bộ (ĐVT: %) 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của VP ĐPNTM các tỉnh Đông Nam Bộ 

 

 

Trong số các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, Đồng Nai có tổng vốn huy động thực 

hiện chương trình NTM cao nhất, chiếm 56,9% so với tổng vốn khu vực, đặc biệt là 

nguồn vốn từ ngân sách, doanh nghiệp và vốn góp từ cộng đồng dân cư cao hơn so với 

các tỉnh trong vùng. 

 Thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu – nông thôn mới nâng cao 

Trong công cuộc xây dựng NTM, cả Trung ương và địa phương đều có quan 

điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu 

nhưng không có điểm kết thúc. Do đó, sau khi hoàn thành cơ bản và được công nhận 

xã đạt chuẩn NTM, các xã phải đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí 

trong giai đoạn tiếp theo. Qua đó, để trở thành “xã NTM nâng cao”, địa phương phải 

hoàn thành 41 chỉ tiêu của 15 tiêu chí đã được ban hành. Những tiêu chí mới này cơ 

bản là sự nâng cao của 19 tiêu chí của xã đạt chuẩn NTM trong những năm qua; đồng 

thời, bổ sung những tiêu chuẩn, quy định mới. Xã được công nhận nông thôn mới kiểu 

mẫu là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định và đáp ứng 4 tiêu chí 

sau, gồm sản xuất, thu nhập, hộ nghèo; y tế - giáo dục – văn hóa; môi trường; an ninh 

trật tự - hành chính công theo Quyết định 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  
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Đến nay, một số địa phương đều có xây dựng bộ tiêu chí NTM nâng cao cho 

riêng mình nhưng có sự khác nhau về số lượng tiêu chí, chỉ tiêu và nội dung yêu cầu 

của mỗi khía cạnh. Bộ tiêu chí NTM nâng cao của Bình Dương ban hành gồm 15 tiêu 

chí (43 chỉ tiêu), BR-VT 15 tiêu chí (32 chỉ tiêu),  Bình Phước 14 tiêu chí (33 chỉ tiêu) 

có bổ sung tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; Đồng Nai 19 tiêu chí (53 chỉ tiêu); 

riêng TPHCM áp dụng bộ tiêu chí NTM theo đặc thù vùng NTM TP.HCM gồm 19 

tiêu chí 50 chỉ tiêu. Về chương trình NTM kiểu mẫu, đến nay có TP.HCM và Đồng 

Nai đã xây dựng và ban hành bộ tiêu chí này, và cũng có sự khác biệt về nội dung 

đánh giá, số lượng các tiêu chí và chỉ tiêu. Trong đó bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu của 

TP.HCM gồm 4 tiêu chí và 13 chỉ tiêu; Đồng Nai có 19 tiêu chí và 47 chỉ tiêu.  

Nhìn chung dựa trên nền tảng bộ tiêu chí NTM do Chính phủ ban hành, tùy vào 

đặc thù, tình hình kinh tế - xã hội của từng Tỉnh mà bộ tiêu chí NTM nâng cao do từng 

địa phương ban hành có sự khác nhau giữa các địa phương. So với bộ tiêu chí nông 

thôn mới giai đoạn trước 2015, đòi hỏi các địa phương phải nổ lực để giữ vững những 

kết quả đã đạt được sau Chương trình NTM cơ bản, đồng thời phải nâng chất các tiêu 

chí theo Bộ nông thôn mới nâng cao để đạt được các chuẩn của từng hạng mục đề ra. 

Do đó, điều này vừa là động lực để các địa phương, các xã phấn đấu nhưng cũng gặp 

không ít khỏ khăn và trở ngại để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. 

2.3.2. Thuận lợi và khó khăn trong xây dựng NTM của vùng Đông Nam Bộ 

Thuận lợi: Nông thôn mới là chương trình trọng tâm, đã được sự quan tâm và 

chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND các tỉnh ngay từ khi chương trình được khởi động. Một số 

tỉnh thành như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, được Ban Bí thư chọn triển khai mô hình 

điểm nông thôn mới, và đây là sự thuận lợi rất lớn, tạo nền tảng cho các địa phương 

tiến hành xây dựng NTM bền vững ngay từ những bước đi đầu tiên. Một số xã ở các 

tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ tuy chưa bắt đầu triển khai xây dựng cũng đã có nhiều 

tiêu chí hoàn thành. Nguyên nhân vùng Đông Nam Bộ có điều kiện và nguồn lực để 

tập trung thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng kinh tế (giao thông, thủy lợi..), 

hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa...), tạo điều kiện đẩy mạnh giao thương, phát 

triển sản xuất. Công nghiệp, thương mại dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ phát triển 

mạnh, tạo việc làm, thu hút được nhiều lao động và người dân từ các tỉnh thành khác 

vào làm việc. Điều này tạo nên một thị trường tiêu thụ với nhu cầu đa dạng, phong 

phú, là động lực thúc đẩy nông nghiệp khu vực phát triển. Bên cạnh đó với nguồn lực 

kinh tế dồi dào từ công nghiệp và dịch vụ để tái đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, truyền thông có điều kiện phát triển, tạo 

thuận lợi cho việc nâng cao đời sống tinh thần của người dân nông thôn. Nhờ vậy, quá 

trình tuyên truyền xây dựng NTM đến người dân thuận tiện và nhanh chóng. 

Khó khăn và thách thức 

(1) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm: Một số địa phương sản xuất cơ bản là 

thuần nông, cơ cấu lao động trong lĩnh vực nông nghiệp buộc phải chiếm tỷ trọng cao, 

tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo còn nhiều, tập trung vào dân di cư ngoài kế hoạch và 

đồng bào dân tộc nên các đối tượng này thường thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, trình độ sản 

xuất còn thấp, do đó việc tổ chức lại sản xuất nhằm tăng thu nhập, cũng như việc giảm 

tỉ lệ lao động trong nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Từ đây, có thể thấy rằng việc 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu lao động là vấn đề cần được giải quyết 

trong một thời gian dài.  
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(2) Chất lượng quy hoạch còn thấp: các địa phương đều đã có quy hoạch nhưng 

chất lượng còn thấp, nhiều huyện chưa có quy hoạch sản xuất, thiếu căn cứ để xã có cơ 

sở xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp quy hoạch vùng. Do đó, từ cán bộ xã đến đơn 

vị tư vấn lúng túng, không biết căn cứ vào đâu để thực hiện, lập kế hoạch. Nếu tình 

trạng này kéo dài, một số xã sẽ không hoàn thành việc công bố đề án xây dựng NTM 

theo đúng thời gian quy định. Với các xã thuần nông, người dân chủ yếu làm nông 

nghiệp, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp phải luôn cao hơn những lĩnh vực khác, trong 

khi đó tiêu chí mà Bộ tiêu chí Quốc gia quy định là giảm lực lượng lao động trong lĩnh 

vực nông nghiệp xuống còn 20%. Nếu phải giảm tỷ lệ lao động xuống đúng tiêu chí sẽ 

dẫn đến tình trạng không đủ lực lượng để giải quyết việc làm trong lĩnh vực nông 

nghiệp (nhất là khi cao su, điều đến mùa thu hoạch ở Bình Phước, Tây Ninh, Bình 

Dương). Nhiều tỉnh thành như Bình Phước, Tây Ninh lập quy hoạch dựa vào đơn vị tư 

vấn. Mỗi nhà tư vấn lại lập một kiểu, có đơn vị lập rất chi tiết, cũng có đơn vị lập rất 

sơ sài không đúng theo quy định, nhưng do hạn chế về trình độ nên cả cán bộ và nhân 

dân không phát hiện được sai sót. Chẳng hạn vấn đề về lập “Quy hoạch phát triển khu 

dân cư”, việc quy hoạch chỉ mới mang tính chất quy hoạch nơi ở cho dân cư chứ chưa 

mang được những đặc điểm của khu dân cư NTM là phải theo hướng văn minh, bảo 

tồn được bản sắc văn hóa.  

(3)Khó khăn về nhân lực: Từ những ngày đầu thực hiện chương trình NTM 

(giai đoạn 2011- 2015), trên địa bàn một tỉnh sẽ có nhiều xã đồng loạt triển khai đề án 

xây dựng NTM, có tỉnh lên tới 30 xã để hoàn thành chỉ tiêu, trong khi đó Nhà nước đề 

ra là đến năm 2015 có 20% số xã/tỉnh hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng NTM. Như 

vậy, việc thiếu cán bộ và năng lực không đủ để đáp ứng cho công việc chung là điều 

khó tránh khỏi, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa. 

(4) Khó khăn khác: Công tác chuyển giao, ứng dụng KHKT vào sản xuất nông 

nghiệp còn hạn chế. Sản xuất có chuyển biến nhưng vẫn còn nhỏ lẻ, chưa bền vững, 

chưa đồng đều, còn chênh lệch cao giữa các nhóm nông dân. Nhóm nông dân trình độ 

thấp, thiếu vốn khó áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên chưa nâng cao được năng 

suất. Vì vậy, thu nhập và đời sống của nhóm người dân này chưa được cải thiện đáng 

kể. Ngoài ra, huy động từ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn còn khiêm 

tốn. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn chạy theo hoàn thành chỉ tiêu, chất 

lượng đào tạo còn thiên về lý thuyết hơn thực hành, nhất là dạy nghề cho nông dân 

chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Mặt 

khác, chưa huy động được các nguồn lực tham gia hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn; học viên 

sau đào tạo chủ yếu tự tạo việc làm, các cơ sở đào tạo nghề chưa thật sự gắn kết với doanh 

nghiệp để giải quyết việc làm sau học nghề. Một bộ phân dân còn trông chờ vào sự hỗ 

trợ, nguồn lực của Nhà nước trong xây dựng NTM, chưa tích cực tham gia các phong 

trào, chương trình hành động.  

  Bài học kinh nghiệm xây dựng NTM ở vùng Đông Nam Bộ 

Công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia luôn được đặt lên hàng 

đầu. Khái niệm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” được hiểu theo kiểu NTM là “dân 

biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và có quyền được tham gia đóng góp” phải được 

tuyên truyền và ăn sâu vào trong nhận thức của người dân. Bên cạnh, vận động tuyên 

truyền để người dân có nhận thức không còn trông chờ vào sự hỗ trợ từ nhà nước. Đa 

dạng hoá việc huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới theo phương châm 

"Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Việc sử dụng nguồn lực vào các công trình công 

cộng luôn lấy người dân làm trọng tâm, phải được người dân bàn bạc dân chủ và thống 



247 

 

nhất, có giám sát cộng đồng, đảm bảo công khai, minh bạch; dân biết dân bàn, dân 

làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi. Khen thưởng cá nhân đạt thành tích trong xây dựng 

NTM. Mặt khác, đổi mới mạnh mẽ cơ chế chính sách để huy động nguồn lực. Mỗi đơn 

vị cấp tỉnh, huyện cần có sớm quy hoạch sản xuất cho từng vùng trên địa bàn để cấp 

xã dựa theo và lập quy hoạch chi tiết, từ đó xác định rõ các kế hoạch thực hiện và đạt 

tiến độ theo đúng thời hạn. Ngoài ra, chú trọng khâu đào tạo, tập huấn đầy đủ cho cán 

bộ tham gia xây dựng NTM để công tác triển khai, thực hiện được nhanh chóng. Tập 

huấn hướng dẫn nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, tăng giá trị sản xuất nông 

nghiệp, tránh tình trạng để đất nông nghiệp của người dân là đất “chết” mà phải biết 

cải tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng hợp lý lao động trong xây dựng 

nông thôn mới.  

2.3.3 Kết quả xây dựng NTM ở khu vực ven đô vùng Đông Nam Bộ 

  Theo xu hướng chung, các tỉnh thành có thực trạng đô thị hóa càng cao, các khu 

vực vùng ven luôn trong tình trạng đô thị hóa nông thôn càng mạnh, thể hiện trên 

nhiều khía cạnh từ quy hoạch, cơ cấu dân số, lao động và việc làm, sức khỏe, môi 

trường và lối sống. Tạo ra sự biến đổi về vật chất và tinh thần của người dân vùng ven. 

Nhất là tại các tỉnh thành như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, nơi có tốc độ đô thị 

hóa cao hơn so với các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và BR-VT. Như tại Bình Dương, 

huyện nào cũng có khu công nghiệp nên hầu như các xã xây dựng NTM đều là xã ven 

các khu dân cư, khu công nghiệp nên đều ảnh hưởng bởi công nghiệp hóa và đô thị 

hóa. Một mặt, đô thị hóa diễn ra càng nhanh thì vấn đề đầu tư hạ tầng diễn ra mạnh 

kéo theo có sự khác biệt giữa xã vùng ven đô thị với so với các xã khác. 

 Theo tổng cục thống kê, năm 2010, toàn vùng Đông Nam Bộ có 490 xã, đến 

năm 2011 còn 479 xã (11 xã ở tỉnh Bình Dương trở thành phương và thị trấn), đến 

năm 2013 còn 465 xã (giảm đi 14 xã, trong đó 2 xã thuộc tỉnh Tây Ninh và 12 xã 

thuộc tỉnh Bình Dương). Từ năm 2013 đến 2017, vùng Đông Nam Bộ vẫn giữ nguyên 

465 xã. Như vậy, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở vùng Đông Nam Bộ, giai 

đoạn 2010-2017, tỉnh Bình Dương có số xã trở thành phường đô thị nhiều nhất, tiếp 

theo là tỉnh Tây Ninh, còn các tỉnh còn lại thì số đơn vị hành chính cấp xã không thay 

đổi. 

Bảng 4. Số xã, phƣơng hƣớng mục tiêu xây dựng NTM và kế hoạch cho các xã 

ven đô tại các tỉnh thành vùng ĐNB 

Địa phƣơng 

 

Số xã Phƣơng hƣớng năm 2019 trở đi 

2011 2017 Mục tiêu chung NTM Kế hoạch cho các xã ven đô? 

1. Đồng Nai 136 136 

 Duy trì các địa phương đạt 
chuẩn, tập trung thực hiện 

NTM nâng cao, NTM kiểu 

mẫu, NTM trong quá trình 

đô thị hóa. 

 Đến năm 2020, hoàn thành 
100% huyện NTM, 100% xã 

giữ vững chuẩn NTM, 15% 

xã đạt NTM nâng cao theo 

tiêu chí của tỉnh. 

 Có 34 xã ven đô (H.Nhơn Trạch 
12; H.Trảng Bom: 6; H.Vĩnh Cửu: 

2; Tp.Biên Hòa: 5; TX.Long 

Khánh 9) (Nguồn: Ước tính của 

VPĐPNTM tỉnh Đồng Nai) 

 Dự kiến, có 11/34 xã ven đô sẽ 
thành phường|thị trấn ở năm 2019 

(Nhơn Trạch: 1; Biên Hòa 5; Long 

Khánh 5); 23 xã còn lại chưa có 

kế hoạch. 

2. Bình 60 48  Các xã đạt NTM tiếp tục 
thực hiện tiêu chí NTM 

 Chưa có kế hoạch xã ven đô nào 
sẽ trở thành phường văn minh đô 
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Dương nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

 Đến hết năm 2019: có 5-7 

xã đạt NTM nâng cao; có 

thêm 2 huyện đạt NTM 

(nâng tổng số 7 huyện). Đến 

hết năm 2020: Có 12-15 xã 

đạt chuẩn NTM nâng cao, 

kiểu mẫu; 100% huyện thị 

đạt NTM
39

. 

thị 

 Giữ lại các xã nông thôn của vùng 
tam giác sắt

40
 (An Điền, An Tây 

và Phú An của huyện Bến Cát), 

không định hướng xây dựng các 

xã này thành phường đô thị 

(Nguồn: Ý kiến tham vấn từ Đại 

diện VPĐPNTM tỉnh Bình Dương) 

3.TP.HCM 58 58 

 Các xã tiếp tục thực hiện 
theo tiêu chí NTM nâng cao 

của thành phố 

 Dự kiến đến năm 2020: có 
56/56 xã đạt chuẩn NTM, 

5/5 huyện đạt chuẩn NTM 

(9/9 tiêu chí)
 41

 

 Thành phố chưa có kế hoạch cụ 
thể, xã ven đô nào sẽ trở thành 

phường văn minh đô thị (Nguồn: 

Ý kiến tham vấn từ  VPĐPNTM 

TP.HCM) 

 

4.Tây Ninh 82 80 

 Đến năm 2020, có ít nhất 05 

xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 

ít nhất 01 xã đạt chuẩn NTM 

kiểu mẫu (theo Quyết định 

691/QĐ-TTg); huyện Hòa 

Thành đạt chuẩn NTM  

 Đến năm 2025, có thêm 20 
xã đạt chuẩn NTM, nâng số 

xã đạt chuẩn lên 65/80 xã, 

50% xã đạt chuẩn NTM 

nâng cao, 10 mô hình xã 

NTM kiểu mẫu, ít nhất có 

02 huyện đạt chuẩn huyện 

NTM. 

 Xây dựng NTM gắn với đô thị hóa 

có được tỉnh nhắc đến, hạ tầng 

giao thông xây dưng theo chuẩn 

NTM cấp xã nên chưa đáp ứng 

yêu cầu phát triển của đô thị. 

 Báo cáo sơ kết xây dựng NTM, 

tỉnh Tây Ninh chưa có kế hoạch 

cụ thể xã nông thôn mới nào sẽ trở 

thành phường đô thị  

5. BRVT 51 51 

 Duy trì và nâng cao chất 

lượng các tiêu chí của các xã 

đạt chuẩn NTM 

 Phấn đấu đến năm 2000: đạt 
thêm 14 xã NTM, nâng tổng 

số xã NTM lên 37 (đạt 

82,2%). Triển khai thực hiện 

xã NTM theo Bộ tiêu chí 

TW. 

 

 Xây dựng huyện Long Điền là 
huyện NTM trong quá trình đô thị 

hóa (theo quyết định 676/QĐ-

TTg) để được Thủ tướng công 

nhận vào năm 2020. 

 Báo cáo sơ kết xây dựng NTM, 

tỉnh BRVT chưa có kế hoạch cụ 

thể xã nông thôn mới nào sẽ trở 

thành phường đô thị 

6.Bình 

Phước 

 

92 92 

 Năm 2019: tỉnh Bình Phước 
có thêm 9 xã đạt chuẩn 

NTM; Đến năm 2020: thêm 

10 xã đạt chuẩn NTM (lũy 

kế 55 xã đạt, chiếm 59,8% 

tổng số xã); Số tiêu chí đạt 

bình quân: 14,22. 

 Cũng chưa có kế hoạch cụ thể về 
xây dựng NTM vùng ven đô, chưa 

có dự kiến xã NTM nào sẽ trở 

thành phường hoặc thị trấn 

 

Nguồn: Tổng cục thống kế, các báo cáo sơ kết 3 năm xây dựng NTM và tham vấn một 

số tỉnh ĐNB 

                                              
39 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM  tỉnh Bình Dương (2016-2018) và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019-2020. 
40 Khu Tam Giác Sắt, là căn cứ cách mạng của Huyện ủy Bến Cát, Tỉnh ủy Thủ Dầu Một và Khu ủy Sài Gòn  
41 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM TP.HCM (2016-2018) và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019-2020.  
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  Đó là cơ hội giúp các tỉnh này hoàn thành tiến độ chương trình NTM nhanh hơn 

so với mặt bằng chung. Thu nhập của người dân vùng ven đa phần đến từ mảng công 

nghiệp (công nhân, nhân viên) và dịch vụ do sự chuyển dịch lao động từ nông nghiệp 

sang nhóm ngành phi nông nghiệp. Đồng thời, cũng chính sự thu hẹp đất nông nghiệp 

nhanh do đô thị hóa đã khiến chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang 

cây trồng, vật nuôi hiệu quả hơn, chuyển dịch từ sản xuất thuần nông sang hướng dần 

chú trọng đầu tư vào nông nghiệp kỹ thuật cao để gia tăng năng suất, hoặc sang các 

lĩnh vực phi nông nghiệp. Một thí dụ minh họa về số liệu thống kê thu nhập bình quân 

đầu người của năm 2018 cho thấy chênh lệch không lớn giữa thành thị và nông thôn ở 

thành phố HCM và Đồng Nai. Cụ thể, ở thành phố HCM, thu nhập bình quân đầu 

người khu vực thành thị là 65,62 triệu đồng, cao hơn 1,39 lần thu nhập ở nông thôn; 

còn tỉnh Đồng Nai, thu nhập bình quân đầu người khu vực thành thị là 68,74 triệu 

đồng, cao hơn 1,33 lần thu nhập ở nông thôn. 

2.3.3.1. Minh họa xây dựng NTM khu vực ven đô của vùng Đông Nam Bộ 

Như đã trình bày ở phần đặt vấn đề, khái niệm vùng ven đô là chỉ mang tính 

chất tương đối vì hoàn toàn chưa có tiêu chí cụ thể nào để xác định rõ ràng. Hiện nay, 

các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ chưa có văn bản chính thức nào phân loại xã thuần 

nông hoặc xã ven đô. Tốc độ đô thị hóa nhanh và mạnh nên gần như xã nào cũng gần 

có trung tâm đô thị và công nghiệp hóa. Khi xác định các xã thuộc khu vực ven đô để 

tiến hành tìm hiểu thông tin viết chuyên đề này thì các cán bộ chuyên trách tại 

VPĐPNTM của tỉnh Đồng Nai, Tp.HCM và Bình Dương cũng còn lúng túng, vì phải 

dựa trên căn cứ nào để xác định vùng ven đô, do đó nên việc xác định xã ven đô, xã 

thuần nông chỉ mang tính gần đúng. Việc lựa chọn xã ven đô chủ yếu nhìn vào vị trí 

trên bản đồ, xã nào gần các khu đô thị lớn, các thành phố, trung tâm thị xã, trung tâm 

thị trấn hay gần phường, khu phố, khu công nghiệp, trung tâm thương mại,…thì xếp 

vào nhóm xã ven đô, ngược lại nếu xã nào xa các vùng trên, còn nhiều quỹ đất cho 

nông nghiệp, ít dân nhập cư,…thì xếp vào xã thuần nông. Nếu dựa theo quan điểm 

phân tích này thì trong phạm vi vùng Đông Nam Bộ, thành phố HCM, tỉnh Đồng Nai 

và tỉnh Bình Dương là có nhiều xã ven đô, còn 3 tỉnh còn lại là Bình Phước, Tây Ninh 

và BRVT sẽ có nhiều xã thuần nông hơn.  

Bảng 5. Đặc điểm vùng ven đô và thuần nông trong xây dựng NTM 

Tiêu chí Vùng ven đô Vùng thuần nông 

1.Bối cảnh  Tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ và quy mô 

dân số cao; các khu công nghiệp, mạng lưới 

giao thông… đang phát triển nhanh ở bên 

trong xã hay các khu vực lân cận 

 Tốc độ đô thị hóa hay bị ảnh hưởng 

bởi đô thị hóa còn chậm. Mật độ dân 

số chưa cao. Ít có sự xuất hiện của 

các khu công nghiệp trên địa bàn.  

2.Cơ cấu 

ngành nghề 
 Có điều kiện thuận lợi cho phát triển công 

nghiệp và dịch vụ. Tỷ trọng cơ cấu ngành 

nghiêng về công nghiệp và dịch vụ. 

 Còn nhiều hoạt động nông nghiệp, 

chưa phát triển mạnh về công nghiệp 

và dịch vụ 

3.Thu nhập   Thu nhập phần lớn từ làm công phi nông 

nghiệp, rồi đến dịch vụ và nông nghiệp  

 Thu nhập phần lớn còn dựa vào nông 

nghiệp. 

4.Lao động  Nhiều cơ hội việc làm, thu hút được nhiều lao 

động từ các tỉnh vào làm việc. Dân nhập cư 

đông, đa dạng thành phần, lao động khu vực 

 Ít cơ hội việc làm hơn. Dân nhập cư 

chiếm tỷ lệ ít hơn. Ngược lại, có sự 

di dân từ khu vực này sang các vùng 
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Tiêu chí Vùng ven đô Vùng thuần nông 

nông nghiệp giảm dần và già hóa. đô thị. 

5. Nhu cầu 

CSHT 
 Nhu cầu cao cho phát triển cơ sở hạ tầng như 

trường học, y tế, điện, nước… nên dễ dẫn đến 

tình trạng thiếu hụt/quá tải về CSHT xã hội. 

 Không bị áp lực nhiều về phát triển 

cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu 

dân cư. 

6. Xã hội  Nhiều khu dân cư đô thị và dân cư nông thôn 

đan xen nhau trên cùng địa bàn một xã. Đa 

dạng thành phần dân cư. 

 Người dân “bản địa” nhiều, ít dân 

nhập cư nên dễ kiểm soát, tuyên 

truyền, vận động trong công tác triển 

khai NTM.  

7.Môi trường 

và an ninh trật 

tự 

 Vấn đề an toàn trật tự và vệ sinh môi trường 

gặp khó khăn trong công tác quản lý và kiểm 

soát. 

 Công tác quản lý, kiểm soát an ninh 

trật tự và môi trường dễ hơn  

9.Sản xuất 

nông nghiệp 

và định hướng 

 Diện tích đất nông nghiệp có xu hướng giảm, 

lao động nông nghiệp giảm 

 phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp, 

dịch vụ và đô thị (nông nghiệp đô thị, công 

nghệ cao) 

 Diện tích đất nông nghiệp giảm 

chậm, có khả năng tích tụ ruộng đất 

sản xuất. 

 Phát triển theo hướng hàng hóa, sản 

xuất tập trung, quy mô lớn 

Nguồn: Tổng hợp từ các tài liệu nghiên cứu và ý kiến tham vấn chuyên gia 

Có ít bài nghiên cứu liên quan đến xây dựng nông thôn mới vùng ven đô để 

tham khảo, hạn chế về thời gian và kinh phí thực hiện, nên trong chuyên đề này chủ 

yếu sử dụng các thông tin thứ cấp (các báo cáo sơ kết thực hiện NTM của các tỉnh 

thành). Ngoài ra, chuyên đề có sử dụng thông tin tham vấn Lãnh đạo và cán bộ chuyên 

trách NTM tại 3 xã ven đô, làm đại diện cho thành phố HCM, Bình Dương và Đồng 

Nai. Các xã ven đô được khảo sát bao gồm: 

(1) Xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(2) Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(3) Xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM 

Các xã này đều được VPĐPNTM các tỉnh đồng ý làm đại diện cho xã ven đô và 

nhóm thực hiện chuyên đã có buổi làm việc, nội dung trao đổi xoay quanh việc thực 

hiện xây dựng NTM trong thời gian qua, đặc biệt là nhận dạng những  ảnh hưởng của 

qúa trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đến công tác triển khai thực hiện xây dựng 

NTM. 

Bảng 6. Tóm tắt 3 xã ven đô đại diện cho vùng Đông Nam Bộ 

Chỉ tiêu Xã An Điền, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dƣơng 

Xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh ĐN 

Xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh, TP.HCM 

1.Thời điểm 

bắt đầu xây 

dựng NTM 

 Năm 2012  
 

 Năm 2011   Năm 2013  

2.Kinh tế  Đang chuyển dịch từ 

nông nghiệp truyền 

thống sang công nghiệp, 

dịch vụ, nông nghiệp kỹ 

 Phát triển về công 

nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp 

 Nông nghiệp: có 1 tổ 

 Công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp (60,5%), 

thương mại – dịch vụ 

(17,3%) và nông nghiệp 
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thuật cao 

 Nông nghiệp: có tổ liên 

kết hoa lan, bò sữa, bò 

vàng; không có HTX 

nông nghiệp 

hợp tác về sản xuất 

rau an toàn, có 1 HTX 

dịch vụ nông nghiệp 

(22,2%). 

 Nông nghiệp: có 4 tổ hợp 

tác gồm Bò Sữa Xuân 

Hòa, Bò vàng, Rau Thới 

Hòa, Hoa Lan và 1 câu 

lạc bộ sinh vật cảnh  

3.Xã hội   Dân nhập cư nhiều, áp 

lực chỗ ở, an sinh xã 

hội, quản lý an ninh trật 

tự.  

 Dân nhập cư đông 

nên  tình hình an ninh 

trật tự, nhất là tại các 

khu nhà trọ công nhân 

phức tạp 

 Dân nhập cư tăng nên 

công tác quản lý an ninh 

trật tự gặp nhiều khó 

khăn. 

4.Môi trường  Vấn đề vệ sinh môi 

trường sinh hoạt tương 

đối ổn 

 Chưa ô nhiễm từ sản 

xuất công nghiệp 

 Hoạt động sản xuất 

công nghiệp gây ra  

nguy cơ về ô nhiễm 

môi trường. 

 Ô nhiễm môi trường 

đang diễn ra do chất thải 

từ sản xuất công nghiệp  

 Vệ sinh môi trường sống 

còn phức tạp 

5.Kết quả xây 

dựng NTM  
 Xuất phát điểm đã đạt 

5/19 tiêu chí; đến năm 

2015 đạt 18/19 tiêu chí; 

đến cuối năm 2016 xã 

đạt NTM . 

 Đến nay, đạt 37/43 tiêu 

chí nâng cao của tỉnh 

 Đã đạt xã NTM theo 

tiêu chí TW vào năm 

2016 

 Hiện tại, xã đã đạt 11 

tiêu chí nâng cao của 

tỉnh 

 Khởi điểm đã đạt 6/19 

tiêu chí; Giai đoạn 1 đạt 

18/19 tiêu chí (trừ môi 

trường); Giai đoạn 2 

(theo chuẩn NTM của 

TP) đạt 14/19 tiêu chí  

Nguồn: Tham vấn Ban phát triển NTM các xã ven đô, 2019 

 

Đầu tiên là xã An Điền (tỉnh Bình Dương). Xã này bắt đầu xây dựng NTM vào 

năm 2012. Lúc ban đầu đạt được 5/19 tiêu chí, đến năm 2015 gần như hoàn thành các 

tiêu chí NTM (18/19 tiêu chí). Đến cuối năm 2016, xã được công nhận đạt NTM theo 

bộ tiêu chí mới. Tuy nhiên, đến nay xã chưa hoàn thành Bộ tiêu chí nâng cao của tỉnh, 

hiện chỉ đạt 37/43 tiêu chí nâng cao và đăng ký đến năm 2020 sẽ hoàn thành các tiêu 

chí NTM nâng cao của tỉnh. Xét về vị trí, xã An Điền giáp ranh với vùng sản xuất cây 

cao su tiểu điền và nông trường (huyện Dầu Tiếng, huyện Bàu Bàng). Xã nằm gần khu 

công nghiệp Mỹ Phước (thuộc phường Mỹ Phước) và gần KCN Rạch Bắp. Ngoài ra, 

xã An Điền còn giáp phường Thới Hòa (khu dân cư, khu đô thị, dịch vu mua bán); 

giáp xã Phú An có cụm dân cư nhỏ lẻ, công ty nhỏ lẻ nằm rãi rác. Thu nhập của người 

dân trong xã chủ yếu từ hoạt động làm công nhân ở KCN, tiếp theo là thu nhập từ dịch 

vụ (buôn bán nhỏ lẻ, cho thuê nhà trọ) và cuối cùng là từ nông nghiệp. Khi xây dựng 

NTM, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất đạt được một số 

thành tựu cơ bản. Qua tham vấn, mốc thời gian đột phá của xã là năm 2015. Trước 

2015, đường giao thông của xã chưa hình thành, đường xá còn lầy lội, chưa có nhiều 

trường học, cơ sở vật chất cũ, sản xuất nông nghiệp chủ yếu là cao su tiểu điền. Sau 

năm 2015, đường xá được nhựa hóa, bê tông hóa; trường học được xây dựng; sản xuất 

nông nghiệp chuyển hướng về nhóm cây có múi, có giá trị kinh tế cao hơn. Xã cũng 

hình thành tổ liên kết hoa lan, bò sữa, bò vàng nhưng chưa dự kiến nâng lên HTX. Xã 

có xây dựng điểm trình diễn nông nghiệp kỹ thuật cao – phối hợp với phòng kinh tế 

tập huấn cho người dân về các mô hình trồng dưa lưới và hoa lan. Mặt khác, do diện 

tích canh tác nông nghiệp bị thu hẹp nên xã hướng đến đầu tư công nghệ cao cho sản 

xuất nông nghiệp, chuyển dịch từ sản xuất thuần nông sang hướng công nghiệp, dịch 
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vụ, nông nghiệp kỹ thuật cao. Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 

chiếm 95% toàn xã, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo là 66%. Xã cũng chú trọng 

vào công tác đào tạo nghề và giao cho Hội nông dân và Hội phụ nữ đảm nhận. Tuy 

dân nhập cư đông nhưng về khía cạnh văn hóa chưa bị tác động. Vấn đề vệ sinh môi 

trường tương đối ổn nhờ có sự nhắc nhở của Ban phát triển NTM của ấp. Tuy nhiên, 

An Điền nằm trong 3 xã của thị xã Bến Cát với tình hình dân nhập cư lớn một mặt tạo 

điều kiện phát triển công nghiệp dịch vụ, nhưng lại tạo ra áp lực về vấn đề an ninh trật 

tự, quản lý xã hội và giáo dục. Nên nếu không kịp đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục 

sẽ dẫn đến quả tải về trường học trên địa bàn. Hơn nữa, tình hình an ninh trật tự khá 

phức tạp do công nhân tạm trú nhiều gây vấn đề áp lực chỗ ở cho công nhân, khó kiểm 

soát trộm cắp, mất an ninh, trật tự thường xuyên diễn ra. 

Thứ hai là xã Hố Nai 3 (thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Xã này bắt 

đầu xây dựng NTM vào năm 2011. Hiện tại, xã đã đạt 11 tiêu chí nâng cao của tỉnh. 

Xã có thế mạnh phát triển về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (gỗ mỹ nghệ) và có 

một vài khu công nghiệp trên địa bàn như KCN Hố Nai, một phần KCN Sông Mây và 

Cụm sản xuất vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, xã nằm trên trục giao thông quốc lộ 1A, 

là trục cửa ngõ đi vào thành phố Biên Hòa nên rất thuận lợi về giao thông, thu hút các 

doanh nghiệp về sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Về vị trí địa lý của xã: 

phía Bắc giáp xã Vĩnh Tân, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu là vùng sản xuất nông 

nghiệp; phía Nam giáp xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa có khu dân cư và sản xuất 

công nghiệ; phía Đông giáp xã Bắc Sơn có KCN Sông Mây; phía Tây giáp phường 

Tân Hòa, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa là khu dân cư và khu công nghiệp 

Long Bình. Vậy nên, nguồn thu nhập của người dân từ công nhân là chủ yếu (giày da, 

may mặc), kế đến là dịch vụ. Trong những năm qua, xu hướng ngành nghề tiểu thủ 

công nghiệp gia tăng (nhất là gỗ mỹ nghệ). Đây là nền tảng giúp xã phát triển nhất so 

với các xã khác của huyện Trảng Bom. Về khía cạnh văn hóa, xã vẫn duy trì được nếp 

văn hóa truyền thống của địa bàn, ít bị ảnh hưởng bởi các văn hóa khác. Trong khía 

cạnh sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là sản xuất lúa nên tiêu chí về lao động có việc 

làm thường xuyên là khó đảm bảo bởi sản xuất lúa có tính chất mùa vụ. Hơn nữa, lao 

động tham gia sản xuất là những người lớn tuổi. Xã có tổ hợp tác về sản xuất rau an 

toàn và 4 HTX gồm HTX về thu gom rác, HTX về sản xuất vật liệu xây dựng, HTX về 

Pallet, HTX về dịch vụ nông nghiệp. Trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí NTM, xã có 5 

tiêu chí gặp khó khăn trong việc thực hiện. Đó là tiêu chí về cơ sở vật chất như trường 

học, chợ; tiêu chí y tế do người dân nhập cư ít tham gia BHYT tại các cơ sở sản xuất 

nhỏ lẻ (sản xuất gỗ mỹ nghệ); tiêu chí giáo dục do nhiều hộ gia đình chưa gửi trẻ vì có 

người nhà giữ nên tỉ lệ trẻ tham gia mẫu giáo không thể đạt 100%; tiêu chí tỷ lệ lao 

động có việc làm thường xuyên; và tiêu chí an ninh trật tự. 

Cuối cùng là xã Vĩnh Lộc A  (thuộc huyện Bình Chánh – TP. HCM). Từ ngày 

12/9/2013, đề án xây dựng NTM của xã được duyệt và bắt đầu triển khai thực hiện. 

Xuất phát điểm ban đầu, xã đã đạt được 6/19 tiêu chí. Đến hết giai đoạn 1 (2010-

2015), xã đạt 18/19 tiêu chí (tiêu chí môi trường chưa đạt); Đến giai đoạn 2, xã áp 

dụng theo bộ tiêu chí của thành phố, đã đạt 14/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt bao 

gồm: giao thông (TC2), trường học (TC5), nhà ở dân cư (TC9), môi trường và an toàn 

thực phẩm (TC17), hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (TC19). Xã Vĩnh Lộc A có 

diện tích tự nhiên là 1.966 ha Vị trí địa lý: phía Đông giáp  phường Bình Hưng Hòa B, 

quận Bình Tân; phía Tây giáp xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh; phía Nam giáp 

xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh; phía Bắc giáp xã Xuân Thới Thượng, xã Bà Điểm, 
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huyện Hóc Môn. Trước năm 2012, xã Vĩnh Lộc A có 06 ấp với 113 tổ nhân dân. 

Nhưng do tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học phát triển, đến nay, 2019 xã có 15 ấp 

với 247 tổ nhân dân. Tính đến ngày 31/12/2017 là 31.742 hộ với 116.689 nhân khẩu. 

Dân nhập cư tăng nên công tác quản lý an ninh trật tự gặp nhiều khó khăn, vệ sinh môi 

trường sống bị ảnh hưởng, công tác tuyên tuyền người dân cũng khó, người dân vứt 

rác xuống kênh rạch. Mạng lưới kênh rạch lớn nhỏ trên địa bàn xã khoảng 12 cái. 

Rạch ô nhiễm nhất là Rạch Cầu Suối (nối dài 2 xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B). 

Nguyên nhân gây ô nhiễm từ việc xả thải của các công ty sản xuất công nghiệp và rác 

thải sinh hoạt hộ gia đình, khách vãng lai và nhà trọ. Xã đang thực hiện việc nạo vét 

kênh, bê tông cống hóa nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, vận động vốn từ nhân dân. 

Trên địa bàn xã có 951 hộ kinh doanh, 1299 doanh nghiệp đang hoạt động có giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong đó, có 520 cơ sở sản xuất, 87 cơ sở phát sinh ô 

nhiêm môi trường. Hiện tại, 27 cơ sở có có hệ thống xử lý đảm bảo quy chuẩn chiếm 

tỷ lệ 31,03%. Đồng thời, trên địa bàn xã có 275 hộ chăn nuôi heo, giảm 12 hộ so với 

năm 2017. Trong đó, số hộ xen cài trong khu dân cư là 06 hộ với 02/06 hộ có hệ thống 

xử lý nước thải. Số hộ ngoài khu dân cư là 269 hộ với 93/269 hộ có hệ thống xử lý 

nước thải đạt 32,57%. Đối với tiêu chí giao thông, các tuyến đường xã và đường từ 

trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại 

thuận tiện quanh năm; đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận 

tiện. Tuy nhiên các tuyến đường trục ấp và đường liên ấp ít nhất được cứng hóa, đảm 

bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; đường hẻm, tổ sạch và không lầy lội vào mùa 

mưa chưa đạt. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (60,5%), thương mại – dịch vụ (17,3%) và nông nghiệp 

(22,2%). Mặt khác, do trên địa bàn xã không có HTX nên xã không thực hiện được 

tiêu chí 13 – Tổ chức sản xuất (mới thành lập 1 HTX TMDV vào tháng 4/2019). Xã có 

4 tổ hợp tác: Bò Sữa Xuân Hòa, Bò vàng, Rau Thới Hòa, Hoa Lan và 1 câu lạc bộ sinh 

vật cảnh (82 thành viên). Đến nay, diện tích đất dùng sản xuất lúa không nhiều, người 

dân chuyển sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như hoa lan, mai, bonsai. Thu 

nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã theo số liệu thống kê năm 2017, đạt 60,41 

triệu đồng/người/năm, vượt trên chỉ tiêu của Thành Phố năm 2017 là 48 triệu 

đồng/người/năm.  

2.3.3.2 Thành tựu xây dựng NTM khu vực vùng ven đô 

So với các khu vực thuần nông, hệ thống giao thông tại nông thôn vùng ven 

tương đối phát triển. Các tuyến đường trục chính đến trung tâm xã, huyện, đường liên 

ấp, đường nội đồng được nâng cấp nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo vận chuyển hàng 

hóa và đi lại của cư dân. Như trường hợp của một số khu vực ven đô của Đồng Nai, 

điển hình Huyện Trảng Bom, đầu tư bê tông hóa, nhựa hóa hơn 175,85 km đường giao 

thông nông thôn, tạo sự kết nối toàn diện giữa Trung tâm hành chính huyện đến các 

địa phương. Tại xã Vĩnh Lộc A (Huyện Bình Chánh-TP.HCM) các tuyến đường xã và 

đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô 

tô đi lại thuận tiện. Đặc biệt, do vị thế địa bàn của các xã ven đô nên có một số khu 

vực nằm trên các tuyến đường trục chính, đường quốc lộ liên thông giữa thị trấn, thành 

phố với các vùng lân cận, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, giao thương, 

tiếp cận thị trường. Nhìn chung giao thông đã phát triển về số lượng và nâng cấp về 

chất lượng, góp phần giải quyết được nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, tạo thêm công 

ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo và đem lại diện mạo mới, sức sống mới cho vùng 

quê.  
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Hệ thống thủy lợi được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới đã cơ bản đáp ứng 

yêu cầu phục vụ phát triển sản xuất và sinh hoạt dân cư, trong đó, gần như gia tăng tỷ 

lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động. Đồng thời, gia 

tăng tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận và sử dụng với nguồn nước sạch, đảm 

bảo vệ sinh. Tại xã Vĩnh Lộc A tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và 

tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên, tổng số hộ dân được sử dụng qua đồng hồ nước 

là 12.893/31.742 hộ đạt tỷ lệ 40,62%. Huyện Trảng Bom có 100% số hộ sử dụng nước 

hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ dân có chuồng trại gia súc, gia cầm, chất thải, nước thải được xử 

lý đạt tiêu chuẩn quy chuẩn theo quy định đạt 100%. 

Hệ thống điện đã đến tất cả các cư dân, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. 

Các tuyến đường ngõ xóm được lặp đặt hệ thống chiếu sáng. Tại các huyện ven đô của 

Đồng Nai như Huyện Trảng Bom, đến nay hệ thống điện phủ kín đến các khu dân cư, 

khu sản xuất tập trung, tỷ lệ hộ dùng điện đạt 99,98%. Xã Vĩnh Lộc A có 100% hộ dân 

trên địa bàn xã được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ lưới điện quốc gia. 

Hệ thống trường học các cấp, mầm non và phổ thông cũng như hệ thống y tế 

khu vực nông thôn được củng cố và nâng cấp về mặt chất lượng đào tạo cũng như cơ 

sở vật chất. Số lượng các trường đạt chuẩn quốc gia cũng như tỷ lệ người dân tham gia 

BHYT trên các địa bàn có chiều hướng gia tăng qua mỗi giai đoạn. Như tại Huyện 

Trảng Bom , tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn đến nay đạt 80,18%, 

tại xã Vĩnh Lộc A có trên 90%. 

Các xã trên địa bàn ven đô đều có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân 

thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã; có điểm vui chơi, giải trí và 

thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định. Gần như các xã không những có 

điểm phục vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông, internet mà còn ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Do đó, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao 

cơ sở, hệ thống thông tin truyền thông có điều kiện phát triển, được quan tâm đầu tư, 

xây mới và nâng cấp sửa chữa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tiếp cận 

thông tin của dân cư khu vực nông thôn. Nhờ vậy, quá trình tuyên truyền xây dựng 

NTM đến người dân thuận tiện và nhanh chóng.  

Nhà ở đạt chuẩn theo yêu cầu tiêu chuẩn của Bộ xây dựng, chiếm đa số là nhà 

bán kiên cố và kiên cố, gần như không còn nhà tạm bợ dột nát. Các hộ gia đình nâng 

khả năng mua sắm và sở hữu các loại sản phẩm tiện nghi gia đình như xe máy, tivi 

màu, tủ lạnh, điện thoại di động, máy vi tính và bình tắm nóng lạnh. Chợ được nâng 

cấp và mở rộng, các hệ thống chợ, khu thương mại, điểm mua bán trao đổi hàng hóa 

đáp ứng nhu cầu phục vụ cho người dân.  

Công tác bảo vệ môi trường có bước đột phá, nhất là vấn đề xử lý rác thải khu 

dân cư và cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp sáng. Thực hiện các tuyến 

đường hoa, đường kiểu mẫu không có rác. Rác thải địa bàn được thu gom, xử lý, từng 

bước giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tại một số nơi như huyện Trảng Bom, trên địa 

bàn có khu xử lý rác thải tập trung tại xã Tây Hòa xây dựng theo mô hình khép kín, tiên 

tiến với trang thiết bị hiện đại; đã đi vào hoạt động, mỗi ngày tiếp nhận và xử lý khoảng 

90 tấn rác thải sinh hoạt, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện đạt 

97%. Tuy nhiên, cũng vì đặc thù của khu vực ven đô mà tình hình an ninh trật tự, vệ 

sinh môi trường khu vực này khá phức tạp. Tệ nạn xã hội ở nông thôn có chiều hướng 

gia tăng. Một số xã chưa thực hiện được tốt công tác giảm thiểu ô nhiễm, đảm bảo quy 

định về bảo vệ môi trường. 
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Về khía cạnh phát triển sản xuất, đối với các khu vực ven đô sẽ hướng đến nền 

nông nghiệp đô thị, sản xuất thâm canh cao phù hợp với điều kiện đô thị. Như Bình 

Dương đã có đề án xây dựng nông nghiệp đô thị, hình thành đối tượng sản xuất mới để 

ổn định sinh kế. Ngoài ra, về hình thức tổ chức sản xuất, trong những năm gần đây, do 

quá trình đô thị hóa mạnh, kinh tế chuyển dịch dần về nhóm ngành phi nông nghiệp, 

diện tích đất sản xuất nông nghiệp và lao động tham gia sản xuất nông nghiệp giảm 

dần (nhất là tình trạng già hóa lao động nông nghiệp, nông thôn; lao động trẻ tham gia 

vào nhóm ngành công nghiệp – dịch vụ hoặc số ít tham gia trong mảng nông nghiệp 

công nghệ cao) nên tại một số xã ven đô không có HTX nông nghiệp hoạt động 

(trường hợp của Xã An Điền – Bình Dương). Qua đó, các địa phương cũng từng bước 

chú trọng công tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản 

xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước đáp ứng với 

nhu cầu của thị trường. Ví dụ trong trồng trọt thực hiện mô hình tưới nước tiết kiệm và 

bón phân qua đường ống. Trong chăn nuôi đang từng bước tái cơ cấu ngành theo 

hướng chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi trang trại theo hình 

thức công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao. Các trại chăn nuôi lớn khuyến khích áp 

dụng biện pháp chăn nuôi theo công nghệ làm mát chuồng trại, sử dụng chế phẩm vi 

sinh trong việc giảm mùi hôi để đảm bảo vệ sinh môi trường. Hoặc một số trang trại 

chăn nuôi được khuyến khích di dời ra khỏi các khu dân cư để tránh tình trạng ô 

nhiễm. 

Ngoài các thành tựu về phát triển hạ tầng kinh tế và xã hội, thì hệ thống các văn 

bản hướng dẫn thực hiện Chương trình đã cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi 

để các địa phương, các xã chủ động triển khai thực hiện. Mặt khác, năng lực của đội 

ngũ cán bộ phục vụ Chương trình NTM tại các xã được nâng cao, thể hiện trong việc 

chủ động, tích cực trong công tác quản lý, triển khai, thực hiện các chính sách; linh 

động có những giải pháp tuyên truyền vận động nhân dân, các giải pháp riêng để tháo 

gỡ nhanh chóng vấn đề tùy thuộc vào hiện trạng của địa phương, nâng cao sự tín 

nhiệm của người dân đối với Chương trình. Do đó mà vốn góp huy động từ sức dân và 

doanh nghiệp của hai tỉnh Đồng Nai và TP.HCM khá cao so với các tỉnh lân cận. Sau 

10 năm triển khai NTM, vốn góp từ doanh nghiệp của Đồng Nai là 46.621.160 triệu 

đồng (chiếm 27,23% tổng vốn) và TP.HCM là 1.520.496 triệu đồng (1,99% tổng vốn); 

vốn góp từ cộng đồng dân cư của Đồng Nai là 42.887.399 triệu đồng (chiếm 25,05% 

tổng vốn), TP.HCM là 8.768.760 triệu đồng (chiếm 11,49% tổng vốn).  

Như vậy, trong bối cảnh xây dựng NTM toàn vùng nói chung và NTM khu vực 

ven đô nói riêng, nhìn chung qua 10 năm thực hiện chương trình NTM, diện mạo nông 

thôn đã khởi sắc, đặc biệt là các khu vực ven đô, quy hoạch cơ bản đầy đủ và đồng bộ, 

nhất là quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành, kinh tế tăng trưởng, cơ cấu 

kinh tế đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực, hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường 

được cải thiện một bước, hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố. Nguồn thu 

nhập khu vực nông thôn ven đô đã gia tăng, nâng cao dần đời sống vật chất cho người 

dân, góp phần quan trọng ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn. Bản thân ngành nông 

nghiệp chịu tác động kéo, khá mạnh từ chính sự phát triển kinh tế xã hội của vùng 

Đông Nam Bộ (vùng kinh tế trọng điểm phía Nam). Hơn nữa, trong vùng đã hình 

thành tứ giác công nghiệp đô thị. Đây chính là khu vực trung tâm của vùng với sức thu 

hút vốn, nhân lực trong và nước ngoài đầu tư phát triển công nghiệp, trong đó công 

nghiệp chế biến nông lâm thủy sản cũng như dịch vụ hỗ trợ đầu vào. Vùng Đơng Nam 

Bộ có thị trường tiêu thụ lớn, liên tục tăng, nhất là nông sản chất lượng cao; trong 
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vùng đã hình thành chợ đầu mối, hệ thống siêu thị, giúp kết nối với nhà nông (nhà sản 

xuất). Năng lực chế biến nông lâm thủy sản ở vùng Đông Nam Bộ được xác định là 

lớn nhất cả nước, nhiều cơ sở ở các khu, cụm công nghiệp Là nơi tập trung nhiều viện 

nghiên cứu và trường đại học nên có thể hỗ trợ đào tạo nhân lực, liên kết và chuyển 

giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng vào phát triển sản xuất, trong đó có ứng dụng công 

nghệ cao vào sản xuất nông lâm ngư nghiệp. Đô thị, dịch vụ phát triển cao, đời sống 

người dân trong vùng được nâng cao dẫn đến yêu cầu chất lượng sản phẩm, an toàn vệ 

sinh thực phẩm cao. Đây cũng là điều kiện thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng 

dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường đáp ứng 

mục tiêu hoàn thành xây dựng NTM. 

2.3.4. Tồn tại và nguyên nhân trong xây dựng NTM ở khu vực ven đô 

vùng Đông Nam Bộ 

*Một số tồn tại trong xây dựng NTM khu vực ven đô 

Khu vực ven đô là nơi tập trung đông dân cư, nhiều thành phần kinh tế và 

ngành nghề, đặc biệt những nơi gần hoặc có các khu công nghiệp, nhà máy thì dân 

nhập cư càng lớn. Ở một số xã dân nhập cư chiếm gần 40% dân cư trên địa bàn. Mặc 

dù dân nhập cư giúp cung cấp lao động cho ngành công nghiệp dịch vụ nhưng lại tạo 

ra áp lực về nơi ở, cơ sở hạ tầng an sinh xã hội, nhu cầu điện, nước và an ninh trật tự. 

Trong bối cảnh đó, công tác quy hoạch NTM luôn phải gắn liền với thực trạng biến 

động đất đai từng ngày, bởi định hướng của một số địa phương là di dời các nhà máy 

sản xuất, các trường học, bệnh viện, khu dân cư trong nội đô ra ngoài vùng xen cài lẫn 

nhau trên cùng địa bàn một xã. Từ đó, kéo theo nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng luôn 

tăng cao.  

Dân nhập cư càng gia tăng thì công tác quản lý an ninh trật tự càng gặp nhiều 

khó khăn, phức tạp ở các nhà trọ, áp lực giải quyết tạm trú cho công nhân, tệ nạn xã 

hội, trộm cắp, gây mất an ninh trật tự và mâu thuẫn giữa nhóm người nhập cư. Mặt 

khác, dân nhập cư gây quả tải về trường học trên địa bàn, một số xã lại thiếu quỹ đất 

xây dựng, khó khăn trong đảm bảo tiêu chí trường học (tính diện tích chuẩn trên từng 

học sinh). Ngoài ra, cảnh quan môi trường sống cũng bị ảnh hưởng, tình trạng vứt rác, 

chai lọ, bao bì từ công nhân, khách vãng lai, các khu nhà trọ. Bên cạnh đó, vùng ven 

đô cũng còn hoạt động xả thải của các doanh nghiệp, công ty tại địa bàn và vùng lân 

cận nên tiêu chí môi trường là vấn đề khó khăn.   

Hơn nữa, đô thị hóa diễn ra rất nhanh nên vấn đề đầu tư hạ tầng diễn ra mạnh 

kéo theo có sự khác biệt giữa xã vùng ven đô thị với so với các xã khác. Kết cấu hạ 

tầng theo yêu cầu phát triển một nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại còn 

yếu, nhất là hạ tầng đáp ứng sản xuất công nghệ cao, nước sạch, vệ sinh môi trường, 

phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Hệ thống giao thông tuy đã được đầu tư 

nhưng còn một số nơi chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, các tuyến đường còn 

thiếu hệ thống thoát nước. Đặc biệt, tại một số vùng ven nằm trên các trục quốc lộ 

chính nối kết khu vực, lượng xe lưu thông đông, gần khu dân cư nên tình trạng tai nạn 

giao thông còn khá cao, ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống người dân. Ngoài ra còn 

gặp khó khăn trong tiêu chí chợ, thông thường các xã có quy hoạch điểm chợ tập trung 

nhưng hiện tại người dân vẫn sinh hoạt ở chợ truyền thống, thuận tiện cho đi lại người 

dân hơn. Do đó một số nơi các chợ xây dựng xong nhưng hiệu quả hoạt động không 

cao. Công tác vận động người dân hiến đất làm đường, mở rộng đường gặp khó vì ảnh 

hưởng đến phần đất của dân, hoặc nhà cửa đã xây kiên cố.  
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Tình trạng đô thị hóa tại các vùng ven đô phần nào ảnh hưởng tình hình sản 

xuất nông nghiệp như ngăn chặn nguồn nước chảy do hoạt động xây dựng cơ sở hạ 

tầng. Đất quy hoạch cho đô thị hóa đã khiến diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên 

địa bàn thu hẹp. Mặt khác, sự xuất hiện và phát triển của các nhà máy, khu công 

nghiệp, các nhóm ngành dịch vụ đã thu hút lao động, đặc biệt nhóm lao động trẻ từ 

nông thôn ra thành thị, từ nông nghiệp sang công nghiệp với tốc độ dịch chuyển khá 

nhanh, dẫn đến tình trạng thiếu lao động mùa vụ trong nông nghiệp tại một số thời 

điểm. Vậy nên, lao động tham gia sản xuất đa phần những người lớn tuổi. Tuy nhiên 

điểm mới là trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thì lại thu hút lao động trẻ. Đối 

với những vùng nông nghiệp chủ lực là sản xuất lúa thì tiêu chí về lao động có việc 

làm thường xuyên là khó đảm bảo bởi sản xuất lúa có tính chất mùa vụ. 

Bên cạnh đó, hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa cao, giá cả bấp bênh, một số 

nông dân chưa yên tâm đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. 

Chưa có doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo hướng chuyên canh sản xuất hàng 

hàng hóa. Sản xuất quy mô nhỏ; chất lượng và sức cạnh tranh thấp, chưa có nhiều sản 

phẩm chế biến sâu, gắn với thị trường tiêu thụ; rủi ro cao, dịch bệnh trên cây trồng, vật 

nuôi chưa được khống chế; sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, nông nghiệp xanh, 

nông nghiệp hữu cơ còn hạn chế. Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đòi hỏi qũy 

đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp gia tăng. Điều này đã và đang làm giảm 

diện tích đất sản xuất nông nghiệp, thu hẹp địa bàn chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhiều 

hộ có ý chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp nhằm mục đích chuyển 

nhượng quyền sử dụng để kiếm thu nhập từ bất động sản. Đô thị hóa làm tác động đến 

tâm lý và mức độ đầu tư đối với hộ nông dân. Nhiều nông hộ có đất nông nghiệp 

nhưng lại bỏ hoang, không chú tâm đầu tư nông nghiệp, gây lãng phí tài nguyên đất
42

. 

*Nguyên nhân dẫn đến tồn tại khi xây dựng NTM vùng ven đô  

Công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết ở một số địa phương, đơn vị chưa thực 

sự sâu sắc; nhận thức của một số cán bộ, người dân chưa cao, chưa đầy đủ; một số cấp 

ủy đảng, chính quyền chưa thể hiện quyết tâm chính trị cao đối với việc thực hiện 

Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Năng lực, trình độ một bộ phận cán 

bộ, nhất là ở cơ sở còn nhiều hạn chế nên việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính 

sách được ban hành chưa thực sự quyết liệt, còn lúng túng, thiếu đồng bộ; chưa kịp 

thời giải quyết những vấn đề bức xúc, tháo gỡ những nút thắt; một số cơ chế, chính 

sách còn bất cập, khó áp dụng, người dân và các doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp 

cận. 

Về những hạn chế trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ven đô xuất phát từ một 

số nguyên nhân. Thứ nhất, tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún của người nông dân 

chưa thay đổi được nhiều. Một số đối tượng nông dân vẫn còn có tâm lý trông chờ, ỷ 

lại, chậm tiếp thu những kiến thức mới. Hơn nữa, nông dân có điều kiện kinh tế thấp 

đang khó tiếp cận chính sách phát triển hàng hóa có quy mô vừa và lớn, liên kết - liên 

doanh. Diện tích đất nông nghiệp thu hẹp, ưu tiên cho phát triển công nghiệp, dịch vụ 

nên quy mô sản xuất khó có thể gia tăng. Thứ hai, nguồn nhân lực chất lượng cao cho 

sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là mạng lưới cán bộ khuyến nông cơ 

sở còn thiếu và yếu. Các chương trình đào tạo nghề chưa sát với thực tiễn, chưa đáp 

ứng nhu cầu của người dân; nội dung đào tạo về kiến thức quản lý kinh tế còn thiếu; 

nông dân chưa phát huy hiệu quả nghề được đào tạo. Thứ ba, nguồn vốn đầu tư phát 
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 Tham vấn ý kiến của Ban lãnh đạo và Cán bộ phụ trách NTM các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ. 
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triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp 

còn thấp; trong đó vốn hỗ trợ đầu tư trực tiếp phát triển sản xuất còn thấp. Thứ tư, 

nguồn lực huy động từ doanh nghiệp và nhân dân còn phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh 

doanh, điều kiện kinh tế của người dân, mặt khác chưa có nhiều mô hình, giải pháp có hiệu 

quả để vận động nguồn lực ngoài ngân sách ở cơ sở. Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 

không nhiều dẫn đến thiếu nguồn vốn đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng. 

3. Một số mô hình thành công trong xây dựng NTM ở khu vực ven đô vùng 

Đông Nam Bộ   

Nội dung trong phần này mô tả các mô hình hay khi thực hiện xây dựng NTM 

tại các xã vùng ven đô của các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ. Các mô hình này bao 

gồm nhiều hoạt động khác nhau liên quan đến 19 tiêu chí thực hiện NTM, trong đó có 

các vấn đề về văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các hoạt động tổ 

chức sản xuất tại địa phương. 

Thứ nhất là mô hình “Câu lạc bộ chủ nhà trọ”. Vùng ven đô có nhiều nhà trọ, 

đa phần dành cho dân nhập cư từ các vùng khác đến để đi làm công nhân cho các khu 

công nghiệp. Do đó, để thực hiện tốt công tác xây dựng NTM cũng như vận động sự 

tham gia của người ở trọ. Mô hình câu lạc bộ được ra đời dưới sự quản lý của Chính 

quyền xã hoặc Hội phụ nữ. Mô hình đã tập hợp sự tham gia của các chủ nhà trọ, đã 

được triển khai ở tỉnh Bình Dương
43

 và tỉnh Đồng Nai
44

. Các thành viên của câu lạc bộ 

đã tuyên truyền, phổ biến thông tin về chương trình NTM, kiến thức pháp luật, an ninh 

trật tự, vệ sinh môi trường, …và tạo mối liên hệ gắn bó với những người ở trọ. Ban 

đầu, việc vận động các chủ nhà trọ để tham gia câu lạc bộ cũng gặp nhiều khó khăn vì 

họ chưa thấy được lợi ích. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các câu lạc bộ đã vận động 

người ở trọ thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tham gia tôn tạo cảnh quan xanh, 

sạch, đẹp tại khu vực sinh sống, đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ và giữ gìn an 

ninh trật tự trên địa bàn. Để có được thành công này, các chủ nhà trọ phải tích cực 

tham gia, có sự phối hợp và hỗ trợ của Chính quyền và Ban ngành đoàn thể địa 

phương, đặc biệt là đội ngũ công an và dân phòng. Ngoài ra, chính quyền các xã nên 

thực hiện công tác khen thưởng cho các CLB hoặc cá nhân có đóng góp tích cực nhằm 

duy trì hoạt động hiệu quả cho mô hình này. 

Thứ hai là mô hình “Vận động di dời trại chăn nuôi, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm 

vào vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch”. Mô hình này được thực hiện ở tỉnh 

Đồng Nai
45

 và Tp.HCM
46

. Cách thực hiện là tuyền truyền vận động các chủ trang trại 

và các cơ sở sản xuất di dời theo kế hoạch thực hiện của địa phương. Kết quả, di dời 

được 37 hộ chăn nuôi ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. HCM; cơ sở sản xuất 

ô nhiễm tại xã Hố Nai 3, Đồng Nai di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào nơi quy 

hoạch, xa khu dân cư, đảm bảo vấn đề môi trường. Để đảm bảo thành công của mô 

hình, hỗ trợ rõ ràng. Ngoài ra, chính quyền địa phương cần chú trong công tác vận 

động, nhắc nhở và giám sát thường xuyên để không xảy ra tái phạm, làm ảnh hưởng 

đến tiêu chí môi trường. 
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 Tham vấn cán bộ chuyên trách của xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 
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 Tham vấn Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố HCM 
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Thứ ba là mô hình “Thành lập tổ chuyển hóa để phụ trách an ninh trật tự”. Mô 

hình này được thực hiện bởi ngành công an ở tỉnh Đồng Nai
47

. Cách thực hiện như 

sau, đầu tiên thành lập Tổ chuyển hóa để phụ trách từng khu vực trên địa bàn xã. 

Nhiệm vụ của Tổ này là tuyên truyền kiến thức pháp luật, nắm bắt phương thức và thủ 

đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Đồng thời, Tổ cũng hướng dẫn Hội Cựu chiến 

binh xã lập kế hoạch xây dựng các khu nhà trọ văn minh, tổ tự quản, tổ dân phòng để 

ngăn chặn và phòng chống tội phạm. Kết quả là, an ninh trật tự trên địa bàn tốt hơn, 

người dân có thể nắm bắt thông tin và ngăn chặn tôi phạm. Cán bộ công an theo dõi 

tình hình tạm trú dễ dàng, thuận lợi cho việc kiểm soát khi có tệ nạn phát sinh. Điều 

khó khăn hiện nay là chưa có kinh phí hoạt động riêng cho Tổ chuyển hóa, chủ yếu là 

vận động sự tham gia của người dân. Mô hình này thích hợp ở các địa bàn có lượng 

dân nhập cư đông, gần các khu công nghiệp. 

Thứ tư là mô hình “Xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu”. Mô 

hình này được thực hiện ở tỉnh Đồng Nai
48

. Cách thực hiện là Chính quyền phát động 

phong trào thi đua dựa theo các tiêu chí kiểu mẫu. Nêu gương sáng tiêu biểu trong hoạt 

động bảo vệ môi trường cảnh quan, bếp ăn hợp vệ sinh đảm bảo an toàn thực phẩm, 

tham gia các hoạt động xây dựng NTM. Từ đó, công nhận hộ gia đình kiểu mẫu và tổ 

nhân dân kiểu mẫu. Kết quả, việc xây dựng các hộ gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu 

mẫu đã góp phần làm cho ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người dân được nâng lên, 

môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Những Tổ nhân dân kiểu mẫu này đã có nhiều cách 

làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả rõ nét như việc chọn các tuyến đường để trồng hoa, 

cây cảnh; vận động người dân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải; làm trụ cờ đúng quy 

cách; thắp sáng các tuyến đường vào ban đêm; vận động người dân tham gia bảo hiểm 

y tế; chỉnh trang vườn, hàng rào, cổng ngõ; quét dọn đường làng, ngõ xóm. Điều kiện 

đảm bảo thành công của mô hình là tuyên truyền vận động sự tham gia của người dân, 

xác định các hộ kiểu mẫu để làm gương, giúp các hộ khác phấn đấu. Tuy vậy, trong 

quá trình thực hiện, mô hình này có gặp trở ngại trong công tác vận động, vì một số 

địa phương có hộ dân đi làm xa; việc cải tạo cảnh quan nhà ở của một số hộ có diện 

tích quá lớn gây khó khăn về kinh phí. Tron tương lai, các địa phương có thể nhân 

rộng mô hình, công nhận và khen thưởng các hộ kiểu mẫu trong 3 năm liền, tạo dấu ấn 

cho sự duy trì và lan rộng trong địa bàn.  

Thứ năm là mô hình “Xã hội hóa trang thiết bị thu gom rác”. Mô hình này 

được áp dụng ở thành phố HCM. Cách thực hiện là tuyên truyền vận động nhân dân, 

doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa để mua sắm trang thiết bị thu gom rác trên địa bàn. 

Kết quả là vận động nhân dân, doanh nghiệp trang bị các thùng rác thu gom để đảm 

bảo vệ sinh môi trường, đồng thời phát động tổng vệ sinh môi trường. Ví dụ như ở xã 

Vĩnh Lộc A (TP.HCM), vận động nhân dân, doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa trang 

bị 1.650 thùng rác 120 lít và 1.000 thùng rác 60 lít với tổng kinh phí 1,427 tỷ đồng; ra 

quân tổng vệ sinh môi trường 45 đợt với tổng số 11.694 lượt người tham gia dọn dẹp 

85,3 tấn rác, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn xã. 

Điều kiện đảm bảo thành công của mô hình là vùng tập trung đông dân cư, thu nhập 

của người dân không quá thấp và kiến sẽ chuyển cho các Đơn vị chuyên trách môi 

trường quản lý và khai thác sử dụng. 
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Thứ sáu là mô hình nông nghiệp đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình này 

sản xuất các loại sản phẩm nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch (hữu cơ) kết hợp 

với bảo vệ môi trường sinh thái và du lịch tham quan. Cung cấp cho các siêu thị, hệ 

thống cửa hàng bán lẻ và bán online. Ví dụ như mô hình rau thủy canh
49

 ở xã Xuân 

Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp.HCM; mô hình trồng lan và nấm đông trùng hạ 

thảo
50

 ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Tp.HCM. Điều kiện đảm bảo thành công của 

mô hình là có vốn đầu tư nhiều và kỹ thuật canh tác cao. Định hướng tương lai, 

Tp.HCM hỗ trợ người sản xuất về vốn vay tập huấn kỹ thuật, nhân rộng sang các xã 

vùng ven nhằn tăng quy mô sản xuất tập trung giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao 

sản lượng, giúp giảm giá thành bán lẻ, cùng với việc tăng cường quảng bá sản phẩm sẽ 

tiếp cận được thị trường phổ thông, hệ thống siêu thị. 

 Nhìn chung, trên đây là một vài mô hình nổi bật ở vùng ven đô trong xây dựng 

NTM. Các mô hình này đều bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi các tác động của 

đô thị hóa. Quỹ đất nông nghiệp tại các vùng ven đô đang có khuynh hướng giảm và 

sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp. Do đó, tổ chức sản xuất nông nghiệp ở 

vùng ven đô cần chú trọng công tác quy hoạch, để có thể ổn định sản xuất, thâm canh 

tăng năng suất và dần hướng đến nền nông nghiệp đô thị, thúc đẩy ứng dụng công 

nghệ cao. Các vấn đề phát sinh trong xây dựng NTM ở vùng ven đô cần thêm nhiều 

mô hình hay cho việc quản lý đất đai, an ninh trật tự và bảo vệ cảnh quan môi trường. 

4. Kết luận và khuyến nghị 

4.1. Kết Luận 

Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia NTM trên vùng Đông 

Nam Bộ qua hai giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn 2016-2018, đến nay đã có 71,23% 

xã trong số 452 xã tham gia chương trình đạt chuẩn NTM, với tiêu chí bình quân mỗi 

xã đạt được là 16,58/19 tiêu chí, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (14,57 tiêu 

chí/xã). Trong đó, dẫn đầu là tỉnh Đồng Nai, tiếp theo là tỉnh Bình Dương và 

TP.HCM.  

So với một số vùng khác trên cả nước, Đông Nam Bộ là nơi có các hoạt động 

công nghiệp hóa - đô thị hóa diễn ra khá mạnh mẽ, phần nào tác động đến chương 

trình NTM trên địa bàn, nhất là tại vùng ven đô – nơi vừa hội tụ các hoạt động của đô 

thị lẫn các hoạt động nông thôn. Vậy nên quá trình xây dựng NTM tại khu vực này có 

một số điểm khác biệt so với khu vực thuần nông. Thứ nhất, các hoạt động công 

nghiệp và dịch vụ tương đối phát triển trong khi các hoạt động nông nghiệp chỉ chiếm 

tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế của vùng, do đó nguồn thu nhập chính của dân cư nơi 

này phần lớn đến từ lương công nhân và cũng cao hơn mức thu nhập bình quân của 

khu vực thuần nông. Thứ hai, dưới tác động của đô thị hóa đã khiến cho diện tích đất 

nông nghiệp đang bị thu hẹp dần dẫn đến sự chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, chuyển 

đổi hoạt động sản xuất thuần nông sang hướng nông nghiệp gắn với đô thị, nông 

nghiệp công nghệ cao hoặc sang các nhóm ngành phi nông nghiệp. Do đó, những đặc 

trưng của khu vực ven đô là nền tảng để giúp cho các xã thuộc khu vực này thực hiện 

và hoàn thành chương trình NTM khá nhanh, tiến đến hoàn thành Chương trình NTM 
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nâng cao. Như vậy, mục tiêu xây dựng NTM ở vùng Đông Nam Bộ nói chung và khu 

vực ven đô nói riêng, về cơ bản đã hoàn thành, góp phần mang lại diện mạo mới cho 

khu vực nông thôn. Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế -xã hội được đầu tư, nâng cấp cả về 

số lượng và chất lượng, hệ thống sản xuất cải thiện, gia tăng thu nhập và giảm dần tỷ 

lệ nghèo, qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và mức sống của người dân 

nông thôn. Tuy nhiên, đi kèm với quá trình đô thị hóa- công nghiệp hóa thì các vùng 

ven đô vẫn đang đối mặt với một số hạn chế, khó khăn trong quản lý vấn đề ô nhiễm 

môi trường và an ninh trật tự, cũng như áp lực về quy hoạch, nâng cấp cơ sở hạ tầng 

xã hội để đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng cao của khu 

vực.  

4.2. Kiến n hị 

Trong tiến trình hướng đến hoàn thiện Chương trình NTM, giữ vững các tiêu 

chí đã đạt được và nâng cấp các tiêu chí theo hướng nông thôn mới nâng cao, một số 

vấn đề trong cơ chế chính sách cần nghiên cứu và cải thiện.  

Thứ nhất, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, xác định vùng quy hoạch phù hợp với 

mục tiêu và đối tượng hưởng thụ cũng như tương thích với kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội; tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp; nông thôn mới và các quy 

hoạch khác, nhất là tại khu vực ven đô.  

Thứ hai, cần có các giải pháp linh hoạt, đa dạng trong công tác huy động nguồn 

vồn từ các nguồn khác nhau bởi khoản chi phí thực hiện đầu tư, xây dựng các hạng 

mục chương trình NTM khá lớn, đặc biệt là trong tiến trình triển khai thực hiện 

chương trình NTM nâng cao trong khi nguồn ngân sách trung ương có hạn. Về lao 

động và phát triển sản xuất, xây dựng cơ chế chính sách thu hút lao động về nông 

nghiệp nông thôn và chính sách đào tạo nâng cao năng lực trình độ tại địa phương 

cũng như xây dựng chính sách ưu đãi về đất đai, vốn cho các dự án khởi nghiệp nông 

nghiệp. Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người 

dân trong hoạt động bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự khu vực, đặc biệt là 

tại khu vực ven đô.  

Cuối cùng, việc xây dựng NTM ở các xã ven đô cần được định hướng rõ ngay 

từ ban đầu. Chẳng hạn, một khi địa phương nào đã có kế hoạch dự kiến xã thuần nông 

nào sẽ trở thành xã ven đô, xã ven đô nào sẽ trở thành phường đô thị thì cần chuẩn bị 

cách thức thực hiện (giống như cách làm của tỉnh Đồng Nai). Việc quy hoạch khu dân 

cư, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn thích hợp với xu hướng phát triển của đô thị, 

hiện đại hóa nông thôn và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đô thị. Nâng cao 

điều kiện sống người dân nông thôn gần với đời sống dân đô thị. Chuyển dịch dần cơ 

cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, xây dựng nông thôn cần hướng tới đô 

thị xanh, có nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, chứ không thể hiểu đơn thuần là chỉ là 

xí nghiệp, nhà cửa và khu phố thương mại. Nguyên tắc thực hiện là theo thị trường, 

phát huy tính chủ động sáng tạo của địa phương và cũng có thể cần giữ lại nét riêng 

của nông thôn (giống chủ trương của tỉnh Bình Dương, giữ lại ba xã thuần nông mà 

không quy hoạch thành phường đô thị). Xây dựng NTM cần chú trọng đến đối tượng 

thụ hưởng là người dân, lấy thước đo hài lòng và hạnh phúc để làm mục tiêu phấn đấu, 

gắn kết các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa chứ không tạo ra một 

khuôn mẫu NTM duy nhất. 
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VIỆN NGHIÊN CỨU HỖ TRỢ                                                                                       

VÀ PHÁT TRIỂN 

 

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI                                         

DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VÙNG 

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1.1. Mục tiêu xây dựng NTM và các tiêu chí liên quan đếnQLRRTTDVCĐ 

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 

của Quốc hội Khóa XIII về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2016-2020 được đồng bộ, kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

(NTM) giai đoạn 2016-2020 với các mục tiêu sau: 1) Mục tiêu tổng quát là xây dựng 

nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp 

lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với 

đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; 

môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững; 2) 

Mục tiêu cụ thể: i) Đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50% 

(trong đó, mục tiêu phấn đấu của từng vùng, miền là: Miền núi phía Bắc: 28,0%; 

Đồng bằng sông Hồng: 80%; Bắc Trung Bộ: 59%; Duyên hải Nam Trung Bộ: 60%; 

Tây Nguyên 43%; Đông Nam Bộ: 80%; Đồng bằng sông Cửu Long: 51%); Khuyến 

khích mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phấn đấu có ít nhất 01 huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới; ii) Bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/xã (trong đó, mục tiêu 

phấn đấu của từng vùng, miền là: Miền núi phía Bắc: 13,8; Đồng bằng sông Hồng: 

18,0; Bắc Trung Bộ: 16,5; Duyên hải Nam Trung Bộ: 16,5; Tây Nguyên: 15,2; Đông 

Nam Bộ: 17,5; Đồng bằng sông Cửu Long: 16,6); cả nước không còn xã dưới 5 tiêu 

chí; iii) Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản 

xuất và đời sống của cư dân nông thôn: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, 

trạm y tế xã; iv) Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô 

hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập tăng ít nhất 1,8 lần so 

với năm 2015 (Thủ tướng Chính phủ 2016a). 

Đáng chú ý là trong số 19 tiêu chí NTM thì có đến 3 tiêu chí với 6 nội dung 

liên quan trực tiếp đến việc nâng cao năng lực QLRRTTDVCĐ(quản lý rủi ro thiên 

tai dựa vào cộng đồng) trong xây dựng NTM nói chung cũng như việc xây dựng 

NTM ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng. Đó là các tiêu chí và 

các nội dung cụ thể sau: i). Tiêu chí 2, Giao thông, Nội dung 2.3: Đường ngõ, xóm 

sạch và không lầy lội vào mùa mưa; ii) Tiêu chí 3, Thủy lợi, Nội dung3.2: Đảm bảo 

đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại 

chỗ; iii) Tiêu chí 17, Môi trường, Nội dung 17.1: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ 

sinh và nước sạch theo quy định; Nội dung 17.2: Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, 

nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; Nội dung 

17.3:Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; Nội dung 17.6: Tỷ 

lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạchgồm: Sạch 

nhà, Sạch bếp, Sạch ngõ, theo nội dung cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 
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sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động (Đoàn Chủ tịch TW 

Hội LHPN Việt Nam, 2014). 

1.2. Tính bức thiết và tầm quan trọng của việc QLRRTTDVCĐ trong xây 

dựng NTM 

Cần phải khẳng định rằng xây dựng NTM là sự nghiệp của dân, do dân và vì 

dân, mà trước hết và trực tiếp là toàn thể các cộng đồng dân cư nông thôn. Trong bối 

cảnh rủi ro thiên tai ngày càng tăng và ngày càng tác động trực tiếp và mạnh mẽ vào 

công cuộc xây dựng NTM, thì việc QLRRTTDVCĐ đã trở nên vô cùng bức thiết. 

Muốn thực hiện được các tiêu chí liên quan trực tiếp kể trên trong xây dựng NTM, thì 

hệ thống Đảng, Chính quyền và người dân không còn cách nào tốt hơn là phải thực 

hiện việc QLRRTTDVCĐ.Sáng kiến QLRRTTDVCĐ đã được thực hiện ở nhiều nơi 

trên thế giới và đã đem lại kết quả rõ ràng. Tuy nhiên, thực hiện QLRRTTDVCĐ 

thường được xây dựng trên cơ sở các dự án, và các dự án đó vẫn phải dựa vào nguồn 

hỗ trợ tài chính từ bên ngoài, và thông thường kết thúc dự án đồng nghĩa với kết thúc 

tài trợ, dẫn đến mọi hoạt động quản lý rủi ro thiên tai cũng kết thúc theo. Điều đó có 

nghĩa là, khi nào cộng đồng chưa thực sự là những người chủ của mọi hoạt động quản 

lý rủi ro thiên tai, thì việc quản lý rủi ro thiên tai không thể thực hiện được một cách 

bền vững. Cơ sở của việc thực hiện QLRRTTDVCĐ được xây dựng trên các trụ cột 

bền vững sau: i) Người dân địa phương chịu tác động trực tiếp và hàng ngày với rủi 

ro thiên tai nên họ có yêu cầu sống còn về việc quản lý rủi ro thiên tai; ii) Liên quan 

đến hiểu biết về rủi ro thiên tai ở địa phương, không ai bằng các cộng đồng dân cư ở 

chính địa phương đó, nhất là khi cuộc sống và lợi ích của họ bị thiên tai đe dọa hàng 

ngày, hàng giờ; iii) Các cộng đồng dân cư địa phươngchính là nguồn lực vô tận cần 

được khai thác và phát triển trong việc quản lý rủi ro thiên tai. Vì vậy, trong quản lý 

rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), cộng đồng không chỉ là đối 

tượng hưởng lợi mà còn đóng vai trò chính trong tất cả các quá trình quản lý liên 

quan.  

2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH MTQG 

XÂY DỰNG NTM Ở ĐBSCL 

2.1. Vài nét khái quát về vùng ĐBSCL  

2.1.1. Nhữn  đặc điểm chun  về vùn  ĐBSCL  

ĐBSCL nằm ở cuối dòng chảy của sông Mekong trước khi đổ ra Biển Đông và 

một phần nhỏ ra Vịnh Thái Lan. Đây là một vùng đất thấp và bằng phẳng, cao độ 

trung bình phổ biến từ 1 đến 2 m so với mực nước biển, được bồi tụ bởi phù sa của 

sông Mekong. ĐBSCL có diện tích 39.734 km2, trong đó có trên 2,4 triệu ha đất canh 

tác nông nghiệp và gần 700 ngàn ha đất nuôi trồng thủy sản, là nơi sinh sống của hơn 

18 triệu dân và được xem là vựa lúa lớn nhất của cả nước, cung cấp 55% sản lượng 

gạo, đóng góp 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, hơn 60% lượng thủy sản và 

hơn 70% lượng trái cây cho cả nước. ĐBSCL trải dài từ Mỹ Tho ở phía Đông đến 

Châu Đốc và Hà Tiên ở phía Tây Bắc, xuống Cà Mau ở cực Nam của Việt Nam. 

Thượng lưu ĐBSCL nằm dọc theo hai nhánh sông Bassac (sông Hậu) và sông Mê 

Công (sông Tiền) gần Phnom Penh. Về phương diện hành chính, ĐBSCL được chia 

thành 13 tỉnh, bao gồm thành phố Cần Thơ ở trung tâm, trực thuộc trung ương và 12 

tỉnh là: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, 

Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. Dòng sông Mê Công chảy 

qua hệ thống kênh rạch trước khi đổ ra biển Đông và Vịnh Thái Lan. Thành phố Hồ 
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Chí Minh (HCM) là cửa ngõ quan trọng nhất nằm ngay bên ngoài ĐBSCL, nên lũ từ 

sông Mê Công một phần chảy qua sông Vàm Cỏ và đi vào thành phố HCM. ĐBSCL 

khá bằng phẳng, cao độ tại Châu Đốc là khoảng 3 đến 4 m và cao độ trung bình của 

ĐBSCL là khoảng 0,8 m so với mực nước biển trung bình. Vào mùa mưa, dòng chảy 

đổ vào hai nhánh sông chính là Bassac/ sông Hậu và Mê Công/ sôngTiền (80-85%). 

Một phần lưu lượng chảy tràn vào nội đồng (10-15%). Phần lớn (khoảng 50%) diện 

tích của ĐBSCL bị ngập lũ theo mùa lên đến 3 m, chủ yếu là vùng Đồng Tháp Mười 

và Tứ giác Long Xuyên. Dòng chảy kiệt trong mùa khô gây xâm nhập mặn ở các 

vùng ven biển của ĐBSCL, gây ảnh hưởng đến hơn 1,4 triệu ha đất. Bờ biển có chiều 

dài khoảng 600 km với hệ thống đê biển có cao trình tương đối thấp và rừng ngập 

mặn (Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, Bộ HTCS&MT Hà Lan 2013). Về mặt địa lý, 

ĐBSCL tiếp giáp vùng Đông Nam Bộ, Biển Đông, Campuchia, vịnh Thái Lan, bao 

gồm cả các đảo Đảo Phú Quốc, quần đảo Thổ Chu, Hòn Khoai. ĐBSCL được giới 

hạn bởi sông Châu Đốc và kênh Vĩnh Tế dọc theo biên giới Việt Nam – Campuchia ở 

phía Tây. Phía đông bắc và đông của ĐBSCL là các dòng sông Vàm Cỏ Tây, Vàm 

Cỏ, Soài Rạp thuộc hệ thống sông ngòi Đông Nam Bộ.  

2.1.2. Phân vùn  địa lý ĐBSCL  

Các nhà địa lý học chia ĐBSCL thành ba vùng: 1) Vùng Thượng châu thổ 

ĐBSCL: giới hạn rìa phía bắc và đông chạy dọc theo hữu ngạn sông Vàn Cỏ Tây cho 

đến Tân An, quặt xuống đông nam qua Mỹ Tho, Cần Thơ, đến gần Đức Long, rồi 

quay ngược lên Rạch Giá. Đây là vùng thường bị ngập vào mùa mưa bởi nước sông 

Cửu Long dâng lên. Vùng này có hai tiểu vùng điển hình là: i) Tiểu vùng trũng Đồng 

Tháp Mười, dài 130 km, rộng 60 – 70 km, có tổng diện tích hơn 8000 km2, lớn hơn ½ 

diện tích châu thổ Bắc Bộ; ii) Dải đất trũng Tây Sông Hậu nằm ở phía tây nam Đồng 

Tháp Mười, là vùng chuyển tiếp giữa phần cực tây (An Giang – Kiên Giang) và phần 

duyên hải phía đông (Sóc Trăng, Bạc Liêu), nên môi trường tiểu vùng này mang đặc 

tính sông – biển (Lê Bá Thảo 1990, tr. 294 - 297). 2) Vùng Hạ châu thổ ĐBSCL: là 

vùng giàu có nhất của Nam Bộ. Vùng này có các tiểu vùng sau: i) Tiểu vùng cửa sông 

Đồng Nai – Vàm Cỏ, rìa phía đông từ Long Thành đến Bà Rịa; rìa phía tây tiếp giáp 

với Đồng Tháp Mười, rìa phía nam là dải đất hữu ngạn sông Vàm Cỏ Tây; ii) Tiểu 

vùng Hạ Châu thổ: các đô thị trù phú hầu như đều tập trung ở tiểu vùng này, điển 

hình như: Sa Đéc, Bến Tre, Mỹ Tho, Gò Công, Trà Vinh, v.v…Ngay cả Cần Thơ 

cũng nằm trong ranh giới của vùng đất phì nhiêu này (Lê Bá Thảo 1990, tr. 298 - 

302). 3) Vùng đất mới Tây Nam Bộ: bắt đầu từ ranh giới phía nam của Tây Hậu Giang 

và từ tỉnh Sóc Trăng ở phía đông, Hà Tiên, Rạch Giá ở phía tây, xuống đến Mũi Cà 

Mau ở phía nam. Vùng này gồm các tiểu vùng sau: i) Dải đất thấp trung bình Sóc 

Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau; ii) Dải đất thấp Rạch Giá – Hà Tiên: nằm ở tây nam 

Châu Đốc và Long Xuyên; Phần đất còn lại ra đến biển là vùng đầm lầy ngập nước, 

riêng vùng Rạch Giá – Hà Tiên đã được khai thác từ lâu đời và khá phát triển; iii) 

Tiểu vùng rừng U Minh với vùng rừng rộng đến 190.000ha chia làm hai nửa gần bằng 

nhau là U Minh Thượng ở phía bắc và U Minh Hạ ở phía nam; iv) Đảo Phú Quốc: là 

hòn đảo lớn nhất nước ta, với diện tích 66.000 ha, dài 50km, rộng 15 - 30km; v) Mũi 

Cà Mau trước đây bao phủ chủ yếu là cây đước, khu vực rộng nhất đến 30km, chiều 

ngang kéo dài 45 – 50km (Lê Bá Thảo 1990, tr. 311 - 314).Về phương diện địa lý 

nhân văn, việc phân ĐBSCL thành các tiểu vùng có ý nghĩa to lớn đối với các hoạt 

động nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong xây dựng 

NTM.Việc làm rõ các tiểu vùng sẽ giúp là rõ các đặc trưng rủi ro thiên tai khác nhau, 
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để từ đó có thể có được những hoạt động nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai 

dựa vào cộng đồng trong xây dựng NTM thích hợp với từng tiểu vùng và cho toàn bộ 

vùng ĐBSCL. 

2.2. Khái quát tình hình n n  th n vùn  ĐBSCL 

2.2.1. Một số đặc điểm nổi bật của n n  th n vùn  ĐBSCL 

Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản năm 2016 của TCTK 

cho thấy một số đặc điểm nổi bật của khu vực nông thôn vùng ĐBSCL như sau: i) Về 

đơn vị hành chính và nhân khẩu: có 1.293 xã, 8.610 thôn, ấp, 3.349.111 hộ với trên 

12 triệu nhân khẩu. Trong số các xã có 17 xã thuộc khu vực miền núi (đều tập trung 

tại tỉnh An Giang), 21 xã hải đảo (gồm 15 xã tại Kiên Giang, 4 xã tại Trà Vinh và 2 

xã tại Cà Mau); ii) Về phân loại hộ nông thôn theo ba khu vực kinh tế: hộ nông, lâm, 

thủy sản chiếm 57,88% (giảm 7,7 điểm phần trăm so với năm 2011); hộ công nghiệp 

và xây dựng chiếm 17,31% (tăng 4,83 điểm phần trăm so với năm 2011); hộ dịch vụ 

chiếm 20,78% (tăng 0,89 điểm phần trăm so với năm 2011); còn lại 4,03% là kiểu hộ 

khác (tăng 1,98 điểm phần trăm so với năm 2011); iii) Về phân loại hộ nông, lâm, 

thủy sản: hộ nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn trong các hộ nông, lâm, thủy sản nhưng có 

xu hướng giảm. Năm 2011, hộ nông nghiệp chiếm 84%, năm 2016 giảm còn 81,2%. 

Trong khi đó, hộ thủy sản tăng từ 15,8% năm 2011 lên 18,6% năm 2016; iv) Về số hộ 

nông thôn phân theo nguồn thu nhập lớn nhất của hộ: 57,1% số hộ nông thôn ở 

ĐBSCL có thu nhập chính từ nông, lâm, thủy sản. Tỷ lệ này giảm so với năm 2011 

(65,3%); v) Về trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động nông thôn: kết quả điều tra 

cho thấy chất lượng, trình độ của lao động nông thôn vùng ĐBSCL rất thấp. Năm 

2016 còn tới 76,5% lao động chưa qua đào tạo và 13,8% lao động đã qua đào tạo 

những không có bằng, chứng chỉ. Lao động có trình độ cao hơn chỉ chiếm khoảng 

10% còn lại (Tổng hợp của VPĐP NTM Trung ương 2018). 

2.2.2. Kết cấu hạ tần  n n  th n 

Về cơ bản, kết cấu hạ tầng nông thôn của khu vực ĐBSCL tương đối hoàn 

chỉnh về điện, giao thông, trường học, y tế, thông tin, môi trường: 100% số xã có 

điện; 97,93% số xã có đường ô tô từ UBND đến UBND huyện; 98,45% số xã có 

trường mầm non; 99,3% số xã có trường tiểu học; 98,92% số xã có trạm y tế xã; 

97,37% số xã có hệ thống loa truyền thanh xã; 81,98% số xã có công trình cấp nước 

sinh hoạt tập trung; 72,85% số xã có thu gom rác thải sinh hoạt.Tuy nhiên, ở phạm vi 

thôn, ấp (sau đây gọi chung là ấp), tỷ lệ ấp có đầy đủ các hạng mục cơ sở hạ tầng thiết 

yếu còn tương đối hạn chế, đặc biệt với các ấp thuộc xã miền núi và xã hải đảo: 

74,51% số ấp có đường xe ô tô đến UBND xã; 46,9% số ấp có nhà văn hóa ấp; 3,88% 

số ấp có thư viện;18,25% số ấp có sân thể thao; 32,37% số ấp có công trình cấp nước 

sinh hoạt tập trung; 15,84% số ấp có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt tập trung; 

41,27% số ấp có thu gom rác thải sinh hoạt (Tổng hợp của VPĐP NTM Trung ương 

2018). 

2.2.3. Kinh tế nông thôn 

Kinh tế nông thôn ĐBSCL thể hiện khá rõ qua các đặc trưng sau: i) Hệ thống 

chợ, cửa hàng dịch vụ phục vụ sản xuất nông lâm thủy sản: 74,63% số xã có chợ, tuy 

nhiên chỉ có 31,56% số xã có chợ nằm trong quy hoạch chợ của huyện; tỷ lệ ấp có 

chợ chỉ chiếm 16,79%, cho thấy phần lớn hoạt động mua bán phục vụ sinh hoạt hàng 

ngày của các hộ phải di chuyển từ ấp đến xã; ii) Mạng lưới khuyến nông, lâm, ngư và 
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thú y: 89,79% số xã có cán bộ khuyến nông, lâm, ngư; 92,96% số xã có cán bộ thú y; 

76,72% số xã có người hành nghề thú y tư nhân. Ở phạm vi ấp, 16,66% số ấp có cộng 

tác viên khuyến nông, lâm, ngư; 38,27% số ấp có cộng tác viên thú y. Tỷ lệ ấp có 

cộng tác viên khuyến nông, lâm, ngư có sự chênh lệch khá lớn giữa các tỉnh trong khu 

vực. An Giang và Đồng Tháp là hai tỉnh có 44,73% và 32,94% số ấp có cộng tác viên 

khuyến nông, lâm, ngư, trong khi đó các tỉnh có tỷ lệ số ấp có cộng tác viên khuyến 

nông, lâm, ngư thấp là Vĩnh Long, Cà Mau, Trà Vinh (lần lượt là: 0,39%; 0,75%; 

7,77%). An Giang cũng là tỉnh có tới 98,93% số ấp có cộng tác viên thú y; iii) Tổ hợp 

tác: ĐBSCL là khu vực có tỷ lệ THT lớn nhất cả nước. Tỷ lệ xã có THT ở ĐBSCL là 

84,84% (bình quân cả nước là 28,49%); tỷ lệ xã có THT nông nghiệp, lâm nghiệp ở 

ĐBSCL là 75,1% (bình quân cả nước là 25,44%); tỷ lệ xã có có THT thủy sản ở 

ĐBSCL là 18,64% (bình quân cả nước là 4,99%). Số THT nông nghiệp bình quân 1 

xã của cả nước là 1,71 THT/xã, ở ĐBSCL là 7,4 THT/xã. Các tỉnh có số lượng THT 

bình quân 1 xã cao là: Cần Thơ (25.83 THT/xã; Trà Vinh (17,88 THT/xã); Vĩnh Long 

(15,1 THT/xã); iv) Doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy sản: ĐBSCL có 25,21% số 

xã có doanh nghiệp/chi nhánh doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản (chỉ thấp 

hơn khu vực ĐNB với 50,54%); v) Làng nghề: làng nghề không phải là điểm nổi bật 

ở ĐBSCL khi chỉ có 7,97% số xã có làng nghề và 2,58% số ấp có làng nghề. Xã, ấp 

có làng nghề tập trung ở một số tỉnh như Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh 

Long(Tổng hợp của VPĐP NTM Trung ương 2018). 

2.2.4. Đời sốn  dân cư n n  th n 

Đời sống nông thôn ĐBSCL thể hiện nổi bật ở một số lĩnh vực sau: i) Điều 

kiện sống của hộ gia đình: 99,42% số hộ sử dụng điện; 33,83% số hộ sử dụng nước 

máy; 33,2% số hộ sử dụng nước giếng khoan; 27,81% số hộ sử dụng nước mưa, sông 

hồ; 41,75% số hộ sử dụng củi; 56,24% số hộ sử dụng gas, biogas; 65,5% số hộ sử 

dụng nhà tắm xây; 60,72% số hộ sử dụng hố xí tự hoại, bán tự hoại; 82,5% số hộ có 

xe máy; 94,22% số hộ có tivi; 91,48% số hộ có điện thoại di động; 9,52% số hộ có 

máy vi tính; ii) Bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh: 69,57% số người tham gia bảo hiểm 

y tế (cả nước 76,43%); 27,39% số người được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế (cả 

nước 32,52%); tần suất khám chữa bệnh tại trạm y tế xã của 1 người dân là 1,01 

lượt/năm (cả nước 0,79 lượt/năm); iii) Hoạt động văn hóa: 34,25% số hộ nông thôn 

có thành viên đọc sách báo năm 2015 (cả nước 38,49%); địa điểm đọc sách báo tại 

bưu điện văn hóa xã hoặc tủ sách của thôn chiếm tỷ lệ rất thấp, lần lượt là 2,34% và 

1,7% (cả nước là 2,32% và 1,1%); tỷ lệ hộ tham gia hoạt động của nhà văn hóa ấp/xã 

năm 2015 là 15,96%, trong đó tỷ lệ hộ tham gia thường xuyên là 26,26% (thấp hơn 

nhiều so với cả nước ở cả hai chỉ tiêu này: 53,64% và 49,88%)(Tổng hợp của VPĐP 

NTM Trung ương 2018). 

2.3. Kết quả xây dựng NTM vùng ĐBSCL 

2.3.1. Kết quả chung so với cả nước 

Đến hết tháng 11/2018, khu vực ĐBSCL có 7 đơn vị cấp huyện và 436 xã 

được công nhận đạt chuẩn NTM (chiếm 33,85% tổng số xã trong khu vực). ĐBSCL 

có số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn thấp hơn so với ĐBSH và ĐNB. Các đơn vị cấp 

huyện đạt chuẩn tại ĐBSCL gồm: thị xã Bình Minh (Vĩnh Long); huyện Phong Điền 

(Cần Thơ); thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang); thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp); huyện Tân 

Hiệp (Kiên Giang); huyện Phước Long (Bạc Liêu); thành phố Châu Đốc (An 

Giang).Kết quả tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM của ĐBSCL còn tương đối thấp (33,85%). Số 
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tiêu chí bình quân/xã tại ĐBSCL là 14,24%, xấp xỉ bằng bình quân chung của cả 

nước (14,33%), trong khi đó tỷ lệ xã đạt chuẩn của cả nước là 41,32%, cao hơn 

7,47% so với ĐBSCL. Tại ĐBSCL, các tiêu chí đạt chuẩn chiếm tỷ lệ thấp gồm: môi 

trường, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, hộ nghèo... (Tổng hợp 

củaVPĐP NTM Trung ương 2018). 

2.3.2. Kết quả  ây dựn  NTM   các tỉnh tron  khu vực ĐBSCL 

Bảng 1. Kết quả xây dựng NTM đến 30/9/2018 khu vực ĐBSCL 

STT Tỉnh Tổng số xã 
Số xã đạt 

chuẩn 

Tỷ lệ xã đạt 

chuẩn (%) 

Số tiêu chí 

bình quân/xã 

1 Long An      166  65 39,16 14,20 

2 Tiền Giang      144  40 27,78 13,13 

3 Bến Tre      147  22 14,97 11,66 

4 Trà Vinh        85  29 34,12 13,41 

5 Vĩnh Long       89  39 43,82 14,00 

6 Cần Thơ        36  27 75,00 17,94 

7 Hậu Giang        54  22 40,74 14,50 

8 Sóc Trăng       80  23 28,75 14,58 

9 An Giang       119  33 27,73 13,10 

10 Đồng Tháp      119  37 31,09 15,12 

11 Kiên Giang       118  40 33,90 15,60 

12 Bạc Liêu       49  13 26,53 15,37 

13 Cà Mau       82  30 36,59 12,50 

Tổng cộng 1.288 420 32,61 14,24 

Nguồn: VPĐP NTM Trung ương (2018) 

Trong nội bộ khu vực ĐBSCL, kết quả xây dựng NTM của từng tỉnh, thành 

đến hết 30/9/2018 như sau:Kết quả thống kê ở Bảng 2 cho thấy thành phố Cần Thơ là 

đơn vị dẫn đầu về tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM với 75% số xã đã đạt chuẩn và có số tiêu 

chí bình quân/xã đạt 17,94 tiêu chí. Tuy nhiên, do Cần Thơ chỉ có 36 xã tham gia xây 

dựng NTM, đồng thời là địa phương có điều kiện kinh tế phát triển mạnh hơn các tỉnh 

còn lại trong khu vực nên kết quả này không phải là điều đáng ngạc nhiên. Đối với 12 

tỉnh còn lại, Vĩnh Long, Hậu Giang và Long An có tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM khá cao 

so với bình quân chung của khu vực; kết quả thấp nhất là Bến Tre với chỉ 14,97% số 

xã đạt chuẩn. Xét về số tiêu chí bình quân/xã thì các tỉnh đạt kết quả cao lại gồm Kiên 

Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp (đều trên 15 tiêu chí), duy chỉ có trường hợp Bến Tre do 
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có tỷ lệ xã đạt 19 tiêu chí thấp nên kéo theo số tiêu chí bình quân/xã cũng thấp nhất so 

với các tỉnh trong khu vực (11,66 tiêu chí)(Tổng hợp của VPĐP NTM Trung ương 

2018). 

3. THỰC TRẠNG RỦI RO THIÊN TAI TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC TRIỂN 

KHAI CHƢƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM Ở ĐBSCL 

3.1. Các loại rủi ro thiên tai ở vùng ĐBSCL 

1) Bão: là một trong những loại hình thiên tai chủ yếu và nguy hiểm ở Việt 

Nam, trong vòng hơn 50 năm (1954- 2006) đã có 380 trận bão và áp thấp nhiệt đới 

ảnh hưởng đến Việt Nam, trong đó 33% đổ bộ vào Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Bão 

vào thường gặp lúc triều cường nước biển dâng cao, kèm theo mưa lớn kéo dài, gây lũ 

lụt. Có tới 80 - 90% dân số Việt Nam chịu ảnh hưởng của bão. 2) Lũ lụt: Lũ các sông 

vùng ĐBSCL chủ yếu từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về và chịu ảnh hưởng trực 

tiếp của thủy triều kết hợp với khả năng điều tiết của Biển Hồ. Lũ diễn biến chậm, 

kéo dài trong suốt khoảng thời gian từ 4 đến 5 tháng trong năm, làm ngập hầu hết 

toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long. 3) N ập ún : Ngập úng thường do mưa lớn 

gây ra, ở một số vùng thời gian ngập úng kéo dài. Ngập úng tuy ít gây tổn thất về 

người nhưng ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và môi trường sinh thái. 4) 

Hạn hán: Trong những nămgần đây, hạn hán liên tiếp xảy ra ở khắp các vùng trong 

cả nước, kể cả ở vùng ĐBSCL. Hạn hán có năm làm giảm từ 20- 30% năng suất cây 

trồng, giảm sản lượng lương thực, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chăn nuôi và sinh hoạt 

của người dân. Việc chống hạn thường gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn nước, các 

hồ chứa nước thượng nguồn cũng bị cạn kiệt. 5) Xâm nhập mặn: Các tỉnh ven biển 

Tây Nam Bộ là khu vực chịu ảnh hưởng xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất với 1,77 

triệu ha đất bị nhiễm mặn, chiếm 45% diện tích. Chi phí xây dựng các công trình 

ngăn mặn, giữ ngọt rất tốn kém. 6) Tố, lốc: Tốlà hiện tượng gió mạnh đột ngột, phạm 

vi hẹp, do đám mây dông phát triển đặc biệt mạnh tạo ra. Tố có hướng gió thay đổi 

đột ngột, tốc độ gió từ cấp 8 trở lên. Kèm theo tố thường là mưa rào, cá biệt còn có cả 

mưa đá.Lốclà vùng gió xoáy phạm vi rất hẹp nhưng cường độ gió lại rất mạnh, do 

đám mây dông mạnh và có cấu trúc đặc biệt tạo nên. Tố thường kèm theo gió mạnh 

gây đổ cây cối, nhà cửa, phá huỷ đường dây thông tin, đường dây tải điện, làm đắm 

tàu thuyền cỡ nhỏ. 7) Sạt l : bao gồm: sạt lở bờ sông, bờ biển, các sườn núi dốc và 

lún, nứt đất. Sạt lở bờ sônglà hiện tượng phổ biến xảy ra hàng năm tại các sông thuộc 

vùng ĐBSCL làm mất đi số lượng đáng kể diện tích đất ở, đất canh tác; phá huỷ 

nhiều làng mạc ven sông. Sạt lở bờ biểndo sóng, thuỷ triều, nước biển dâng và dòng 

hải lưu gây ra, dẫn đến biển xâm thực, mất nhà ở, phá huỷ môi trường. 8) Độn  đất 

và són  thần: Động đấtlà sự rung động mặt đất, được tạo ra bởi các dịch chuyển đột 

ngột của các khối địa chất trong lòng đất, các vụ nổ núi lửa, các vụ trượt lở đất. Sóng 

thần là sóng biển có chu kỳ dài, lan truyền với tốc độ lớn. Khi tới gần bờ, tùy theo độ 

sâu của biển và địa hình vùng bờ, sóng thần có thể đạt độ cao lớn tới hàng chục mét, 

tràn sâu vào đất liền, gây ra thảm họa lớn. 9) Nước biển dân :là hiện tượng mực 

nước biển trung bình hàng năm cao hơn mức mực nước biển trung bình nhiều năm 

trước do ảnh hưởng của biến đối khí hậu toàn cầu, là một nguy cơ thiên tai to lớn đối 

với vùng ĐBSCL. (Phụ lục II:Thiên tai và công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai ở 

Việt Nam, Ban hành kèm theo Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg., ngày 16 tháng 11 

năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ). 
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 3.2. Khung cấp độ rủi ro thiên tai ở vùng ĐBSCL 

Theo quy định chi tiết của Chính phủ, rủi ro thiên taigồm có: 1) Cấp độ rủi ro 

thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão có 3 cấp, thấp nhất là cấp 3 và cao nhất là cấp 

5.2)Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá có 2 cấp:i) Rủi ro thiên tai cấp độ 1: 

Lốc, sét, mưa đá mức độ trung bình, trên phạm vi nhỏ.ii) Rủi ro thiên tai cấp độ 2: 

Lốc, sét, mưa đá mức độ mạnh, trên phạm vi rộng.3) Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa 

lớn có 3 cấp:i) Rủi ro thiên tai cấp độ 1;ii) Rủi ro thiên tai cấp độ 2;iii) Rủi ro thiên tai 

cấp độ 3.4) Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng có 3 cấp:i) Rủi ro thiên tai cấp độ 

1;ii) Rủi ro thiên tai cấp độ 2; iii) Rủi ro thiên tai cấp độ 3.5). Cấp độ rủi ro thiên tai 

do hạn hán có 4 cấp:1). Rủi ro thiên tai cấp độ 1;ii) Rủi ro thiên tai cấp độ 2; iii) Rủi 

ro thiên tai cấp độ 3;iv) Rủi ro thiên tai cấp độ 4 khi xảy ra tình trạng thiếu hụt lượng 

mưa tháng tới trên 50%, kéo dài trên 6 tháng và nguồn nước trong khu vực hạn hán 

thiếu hụt tới trên 70% so với trung bình nhiều năm.6). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, 

ngập lụt có 5 cấp:i) Rủi ro thiên tai cấp độ 1; ii) Rủi ro thiên tai cấp độ 2; iii) Rủi ro 

thiên tai cấp độ 3; iv) Rủi ro thiên tai cấp độ 4; v)Rủi ro thiên tai cấp độ 5 là cấp độ 

rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt khi có tác động tổ hợp với các thiên tai khác. 7) Cấp độ 

rủi ro thiên tai do sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có 2 cấp:i). Rủi ro 

thiên tai cấp độ 1; ii) Rủi ro thiên tai cấp độ 2 khi có khả năng xảy ra mưa với lượng 

mưa trên 300 mm trong 24 giờ, mưa đã xảy ra trước đó trên 2 ngày, trên các sườn dốc 

có độ dốc cao hơn 25 độ, với các nền đất yếu, đất bở rời; hoặc đất sườn tàn tích.8) 

Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn có 2 cấp:i) Rủi ro thiên tai cấp độ 1; ii) Rủi 

ro thiên tai cấp độ 2 khi xảy ra trường hợp nhiều cửa sông vùng ven biển bị nhiễm 

mặn với ranh giới độ mặn 4‰ xâm nhập vào sâu tới hơn 50 km tính từ cửa sông.9) 

Cấp độ rủi ro thiên tai do nước dâng có 3 cấp:i) Rủi ro thiên tai cấp độ 1; ii) Rủi ro 

thiên tai cấp độ 2; iii) Rủi ro thiên tai cấp độ 3 khi độ cao nước dâng từ trên 4 m đến 6 

m ở dải ven biển Nam Bộ.10). Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển có 3 

cấp:i) Rủi ro thiên tai cấp độ 1; ii) Rủi ro thiên tai cấp độ 2; iii) Rủi ro thiên tai cấp độ 

3 khi có gió mạnh từ cấp 9 trở lên, xảy ra trên vùng biển ven bờ.11). Cấp độ rủi ro 

thiên tai do động đất có 5 cấp:1). Rủi ro thiên tai cấp độ 1; ii) Rủi ro thiên tai cấp độ 

2; iii) Rủi ro thiên tai cấp độ 3; iv) Rủi ro thiên tai cấp độ 4; v) Rủi ro thiên tai cấp độ 

5 khi cường độ chấn động trên mặt đất quan trắc được lớn hơn cấp VIII, xảy ra ở bất 

kỳ khu vực nào thuộc lãnh thổ Việt Nam.12). Cấp độ rủi ro thiên tai do sóng thần có 

2 cấp là cấp 3 và cấp 5:i) Rủi ro thiên tai cấp độ 3 khi phát hiện sóng thần không có 

sức hủy diệt, nhưng có thể gây ra sóng lớn, bất ngờ ở các dải ven biển; ii) Rủi ro thiên 

tai cấp độ 5 có sức hủy diệt, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam (Thủ tướng Chính phủ 

2014). 

3.3. Rủi ro thiên tai tác động đến công cuộc xây dựng NTM ở vùng 

ĐBSCL  

Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu đã công nhận 3 vùng châu thổ được 

xếp trong nhóm cực kỳ nguy cấp do biến đổi khí hậu là: vùng hạ lưu sông Mê Kông 

(Việt Nam), sông Ganges - Brahmaputra (Bangladesh) và sông Nile (Ai Cập) (IPCC, 

2007). Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do 

mực nước biển dâng. Hầu hết các tác động này là ở vùng ĐBSCL(Dasgupta, S., 

Laplante, B., Meisner, C. M., Wheeler, D., & Jianping Yan, D., 2007).Các nghiên cứu 

dựa trên mô hình khí hậu vùng PRECIS với kịch bản A2 và B2, dựa vào chuỗi số liệu 

khí hậu giai đoạn 1980-2000cho thấy, vùng ĐBSCL sẽ bị tác động sau: i) Nhiệt độ 

cao nhất trung bình trong mùa khô sẽ gia tăng từ 33-35
0
C lên 35-37

0
C; ii) Lượng mưa 
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đầu vụ hè thu (15/4-15/5) sẽ giảm chừng 10-20%; iii) Sự phân bố mưa tháng sẽ có 

khuynh hướng giảm vào đầu và giữa vụ hè thu nhưng gia tăng một chút vào cuối mùa 

mưa; iv) Tổng lượng mưa năm tại An Giang, Cần Thơ và Sóc Trăng sẽ giảm chừng 

20%, thời kỳ bắt đầu mùa mưa sẽ trễ hơn khoảng 2 tuần lễ. Kết quả nghiên cứu từ mô 

hình khí hậu, mô phỏng thủy văn, và mô hình lưu thông đại dương sau đó được đưa 

vào mô hình thủy động lực, mô hình EIA 3D, để phân tích thủy văn chi tiết hơn về hệ 

thống vùng lũ sông Mê Kông. Mô hình này có thể mô tả các đặc điểm ba chiều của lũ 

lụt, dòng chảy, chất lượng nước, và xói mòn và bồi lắng trong các hồ, hồ chứa, kênh 

sông và vùng ngập lũ của khu vực nghiên cứu (Koponen J, Kummu M, Sarkkula J., 

2004; Water and Development Research Group, Helsinki University of Technology, 

Finland and Southeast Asia START Regional Center [SEA START RC], 

Chulalongkorn University, Thailand 2009).Nhìn chung, diễn biến khí hậu hiện nay và 

tương lai đang ngày càng trở thành những yếu tố bất lợi cho sản xuất, sinh kế và đời 

sống của người dân ĐBSCL (Le Anh Tuan and Suppakorn Chinvanno, 2011, p. 210). 

Tác động của BĐKH có thể chia thànhcác mức độ như sau: i) Mức độ cao (cao 

và rất cao):BĐKH có thể gây ra những tổn thất đáng kể về kinhtế, sinh thái - môi 

trường và xã hội; ii)Mức độ trung bình:BĐKH gây một số khó khăn nhất định về 

sinhkế, nếu có sự hỗ trợ của chính quyền, các nhà khoahọc và các tổ chức xã hội có 

thể hạn chế các tácđộng; iii) Mức độ thấp (thấp và rất thấp):BĐKH cómột số tác 

động làm hạn chế hoạt động sinh kế ngườidân, có nguy cơ bị tổn thương và có thể tự 

chống đỡvà phục hồi (Lê Anh Tuấn, Hoàng Thị Thủy và Võ Văn Ngoan, 2014).  

Bảng 2. Nguy cơ ngập ở các tỉnh ĐBSCL ứng với các mực nƣớc biển dâng 

Các tỉnh Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ ngập (% diện tích) ứng với các mực nướcbiển dâng 

50 cm 60cm 70cm 80cm 90cm 100cm 

1. Long An 449.100 0,61 1,36 2,85 7,12 12,89 27,21 

2. Tiền Gianh 239.470 1,56 2,92 4,54 7,088 12,0 29,7 

3. Bến Tre 235.950 6,21 7,58 9,87 12,8 17.0 22,2 

4. Trà Vinh 234.120 0,80 1,02 1,33 2,38 4,93 21,3 

5. Vĩnh Long 152.020 6,55 7,49 8,23 8,97 11,27 18,83 

6. Đồng Tháp 337.860 0,36 0,69 0,96 1,28 1,94 4,64 

7. An Giang 342.400 0,08 0,16 0,29 0,49 0,90 1,82 

8. Kiên Giang 573.690 7,77 1,98 36,3 50,8 65,9 76,9 

9. Cần Thơ 140.900 1,44 1,59 1,90 2,77 6,54 20,52 

10. Hậu Giang 160.240 3,41 10,27 20,55 32,05 42,66 80,62 

11. Sóc Trăng 322.330 2,46 5,88 10,08 16,7 25,8 50,7 
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12. Bạc Liêu 252.600 3,65 7,65 14,5 23,4 33,8 48,6 

13. Cà Mau 528.870 8,47 13,7 21,9 30,3 40,9 5,77 

Toàn bộ ĐBSCL 3.969.550 4,48 8,58 14,7 21,0 28,2 38,9 

(Nguồn: Bộ TN&MT, 2016, tr.25). 

3.3.1. Tác độn  của biến đổi khí hậu đến sản  uất n n  n hiệp   ĐBSCL 

Nhiều công trình nghiên cứu khẳng định vùng ĐBSCL là khu vực dễ bị tổn 

thương của biến đổi khí hậu và nước biển dâng (Peter and Ruysschaert 2008; 

Dasgupta et al. 2007; IPCC 2007; UNDP 2007; ADB 1994). Biến đổi khí hậu sẽ có 

tác động phức tạp và đáng kể đến sản xuất nông nghiệp và chất lượng cuộc sống nói 

chung trong khu vực.Các khu vực dành cho sản xuất nông nghiệp, như các cánh đồng 

lúa, vườn cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản sẽ thu hẹp; sản lượng và năng lực sẽ 

giảm. Thực tế cho thấy, mùa khô năm 2016, mặn đã xâm nhập sâu đến 90 km vào các 

tỉnh/thành ven biển ở ĐBSCL, với diện tích khoảng 300.000 ha. (Entzinger, Han và 

Peter Scholten, 2016).Tại vùng Hạ châu thổ ĐBSCLthuộc Bến Tre cho thấy: từ năm 

1982 đến 1993 nồng độ mặn cao nhất thường diễn ra vào các đỉnh điểm mùa khô vào 

các tháng 2, 3, 4. Ranh mặn 6‰ vào tháng 12 xuất hiện cách huyện Ba Tri 6 km, qua 

các xã Bình Thới (huyện Bình Đại), MỹNhơn (huyện Ba Tri). Năm 2010, ranh mặn 

4‰ xâm nhập các sông chính lên tới 60km, ranh mặn 1‰ gần như bao phủtoàn tỉnh. 

Năm 2013, ranh mặn 1‰ trên 3 sông lớn là Hàm Luông, Cửa Đại và CổChiênvàosâu 

trong đất liền từ57 -68km, gần như toàn bộdiện tích tỉnh Bến Tre chìm trong nước 

mặn. Năm 2016, cả tỉnh có 155/164 xã, phường, thịtrấn bịnhiễm mặn với độmặn 

1g/lít. Đây cũng làtỉnh đầu tiên ở ĐBSCL công bốthiên tai hạn mặn vàphải 

đềnghịTrung ương hỗtrợkhẩn cấp 80 tỷđồng đểđắp hàng loạt đập tạm ngăn mặn.Khí 

hậu thay đổi thất thường, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ thay đổi đột ngột giữa ngày và 

đêm làm tôm, nghêu và sò huyết bị sốc nhiệt và chết hàng loạt. Triều cường diễn ra từ 

tháng 9 đến tháng 1 năm sau làm ngập úng cục bộ một số nơi. Tình trạng sạt lở đất 

diễn ra thường xuyên, nhất là vùng cửa sông và ven biển từ tháng 8 đến tháng 12 

hàng năm. Lốc xoáy xảy ra vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm. Bão, áp 

thấp nhiệt đới không chỉ gây tổn thất ngay thời điểm xảy ra mà nó còn làm ảnh hưởng 

đến các vụ trồng trọt và nuôi thuỷ sản ở các mùa vụ vào những năm tiếp theo. 

(Nguyễn Thị Thu Thủy, 2018, tr. 468-470).  

3.3.2. Tác độn  của biến đổi khí hậu đến đời sốn  n ười dân   ĐBSCL 

Theo các kịch bản BĐKH của IPCC (2007) và BộTài nguyên và Môi trường 

Việt Nam (VN) (2009), ba huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú của Bến Tre nằm 

trong khu vực chịu ảnh hưởng nặng nềcủa BĐKH. Theo kịch bản mới nhất (năm 

2016) của BộTài nguyên vàmôi trường, nếu mực nước biển dâng 50cm thì 6,21% 

diện tích tỉnh Bến Tre có nguy cơ ngập, nước biển dâng 80cm là 12,8% và khi nước 

biển dâng 100cm thì ngập 22,2%. Trong đó, các huyện có diệntích ngập lớn nhất tỉnh 

là Ba Tri (45,91% diện tích), Bình Đại (34,16%), Thạnh Phú(47%)(Bộ TN&MT 

2016). Từnăm 1996 đến 2010, Bến Tre có khoảng 9 đợt lũ và nước dâng do triều 

cường. Các đợt lũ ởBến Tre là “lũ mặn”, hàng năm vào mùa mưa khi gió chướng xuất 

hiện kết hợp với triều cường đẩy nước mặn vào sâu trong nội đồng gây tình trạng 

ngập lụt cục bộvà xói lởbờbiển. Các cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Bến Tre 

bao gồm: bão số5 Linda (năm 1997), bão số7Dawn (1998) vàsiêu bão số9 Durian 
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(2006). Bão Durian với sức gió mạnh 150 km/giờgiật trên 185 km/giờ, gió, lốc xoáy, 

“lũ mặn” đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của các nông hộ, đã 

làm 989 ha hoa màu hư hại nặng, các hộnuôi tôm bịtràn bờ, các hoạt động diêm 

nghiệp, đánh bắt đình trệ. Thiệt hại nặng nềnhất là tại 3 huyện vùng ven biển: Tại 

huyện Thạnh Phú, tất cả hệthống điện của huyện bịmất hoàn toàn. Có 1.096 ngôi nhà 

bịtốc mái, 285 ngôi nhà bịsập.Tại huyện Ba Tri, sập hoàn toàn 4.338 căn nhà, tốc mái 

hư hỏng 16.403 căn, làm 2 người chết, 99 người bịthương, chìm 10 chiếc tàu. Định 

mức thiệt hại toàn huyện trên 282,67 tỷđồng.Tại huyện Bình Đại, có 7 người chết do 

nhà sập, cây đè. 60 người bịthương, sập hoàn toàn 2.753 căn nhà và tốc mái24.534 

căn. (Nguyễn Thị Thu Thủy, 2018, tr. 465-467). Thêm vào đó, nước tràn vào nhà gây 

ô nhiễm môi trường, phát sinh bệnh tật; ngoài ra, mưa bão còn làm hệ thống đê biển 

dễ bị phá vỡ, đe dọa các công trình ven biển, tàn phá rừng ngập mặn, sạt lở, xói mòn 

đất (Nguyễn Thị Thu Thủy, 2018 tr. 467). 

3.3.3. Tác độn  của biến đổi khí hậu và di cư   ĐBSCL: 

Áp lực môi trường lên vùng đồng bằng sông Cửu Long vốn dễ bị tổn thương 

đã góp phần tạo nên các luồng di cư lớn trong thập kỷ qua. Luồng di cư này bao gồm 

di cư nội vùng, cũng như sự hình thành hành lang di cư giữa vùng đồng bằng sông 

Cửu Long và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (Entzinger, Han và Peter Scholten, 

2016).Di cư có thể dẫn đến sự gia tăng dân số đáng kể, ảnh hưởng đến quy hoạch đô 

thị và tạo ra các vấn đề xã hội mới, từ đó sẽ có tác động môi trường đối với các khu 

vực đô thị(Water and Development Research Group, Helsinki University of 

Technology, Finland and Southeast Asia START Regional Center [SEA START RC], 

Chulalongkorn University, Thailand 2009). Trong giai đoạn từ năm 2004-2009, di cư 

thuần từ vùng đồng bằng sông Cửu Long vào khu vực Đông Nam Bộ (bao gồm 

Thành phố Hồ Chí Minh) đã đạt đến 714.000 người. Tính đến nay, đây là hành lang 

di cư lớn nhất ở Việt Nam (Tổng cục Thống kê Việt Nam, 2009). Người di cư tự phát 

từ vùng đồng bằng sông Cửu Long gặp phải một số trở ngại do hệ thống đăng ký lưu 

trú của Việt Nam, hay còn gọi là hệ thống hộ khẩu (Entzinger, Han và Peter Scholten, 

2016). Để được hưởng đầy đủ các dịch vụ địa phương, người di cư phải đăng ký lưu 

trú tại xã/phường nơi họ muốn sinh sống gồm đăng ký thường trú hoặc tạm trú. (Đặng 

Nguyên Anh 2009) Nếu không đăng ký, người di cư sẽ không được hưởng các dịch 

vụ này hoặc phải quay trở về địa phương cũ. Tuy đã có luật để đăng ký lưu trú của 

người di cư giữa các tỉnh hiệu quả hơn, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng luật này vẫn 

chưa có tác động đáng kể (Chun và Sang, 2012; Demombynes và Vũ, 2016). Người 

di cư, kể cả từ vùng ĐBSCL đến, hiện chiếm 21% dân số Thành phố Hồ Chí Minh 

(Đặng Nguyên Anh, Leonardelli và Dipierri, 2016). Sau trận lụt nghiêm trọng năm 

2000, ý thức về sự cần thiết của việc tái định cư để thích ứng với biến đổi môi trường 

đã được nêu rõ trong một chương trình toàn diện của chính phủ với tên gọi “Sống 

chung với lũ” (Võ và Mushtaq, 2011). Chương trình đã thực hiện tái định cư cho hơn 

90.000 hộ gia đình trong vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2009-2013 

(Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, 2009; Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, 

2014: 3). 
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Biểu đồ 1. Kết quả xử lý số liệu đề tài “Vấn đề dân số và di dân 

 trong PTBV vùng Tây Nam Bộ”. 

 

          (Nguồn: Nguyễn Văn Bình 2018, tr. 259). 

Nghiên cứu trường hợp tại xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, An Giang cho thấy 

biến đổi khí hậu, áp lực môi trường chính là động lực thúc đẩy một cách mạnh mẽ 

dòng di dư rời khỏi địa phương. Theo số liệu di cư từ năm 2009-2014, An Giang đã là 

một tỉnh có tỷ lệ xuất cư trên 1000 dân lớn thứ ba, chiếm đến 52,2% trong ba tỉnh 

thuộc ĐBSCL, chỉ đứng sau Hậu Giang (56,4%) và Cà Mau (54,3%) (Tổng cục thống 

kê, 2015). Bên cạnh đó, qua kết quả nghiên cứu của đề tài tại 7 tỉnh điển hình thuộc 

ĐBSCL cũng cho thấy thêm rằng An Giang đang là tỉnh đứng đầu trong 7 tỉnh về số 

hộ gia đình có người đã và đang di cư khỏi địa phương cư trú chiếm đến 73,8%, tiếp 

đến là Hậu Giang (68%), Trà Vinh (67,3%), Tiền Giang (64%), Cà Mau (58,7%), 

Long An (43%) và Cần Thơ (36,5%). Chính vì vậy, việc quan tâm đến các động thái 

di cư ở An Giang là một trong những nhiệm vụ rất cấp thiết trong bối cảnh đương đại. 

Riêng trường hợp tại xã Vĩnh Lộc, tỷ lệ gia đình có người đã và đang rời khỏi địa 

phương đã lên đến 72% (Nguyễn Văn Bình 2018, tr. 265).Biểu đồ trên đã cho thấy 

lịch sử động thái di cư tại xã Vĩnh Lộc có xu hướng tăng qua từng năm và có thể nói 

2009 là điểm xuất phát đáng lưu ý khi tỷ lệ di cư tăng đột biến lên ở mức 2,7% khi 

con số này luôn được ổn định chưa từng vượt qua khỏi mức 2% trong suốt hơn 4 thập 

niên kể từ thời điểm đó. Đặc biệtdòng di cư xuất hiện ngày càng phổ biến trong 

những năm gần đây, điển hình nhất là trong những năm 2012, 2013 và 2015, đây 3 

năm có tỷ lệ người rời khỏi địa phương cao nhất và đột biến, lần lượt chiếm 4,2%; 

4,5% và cuối cùng là 4%, tăng gấp đôi so với những năm trước đó như 2011 chỉ 

chiếm 2,7%, 2010 chiếm 2,2%. Trong khi đó, giai đoạn 2012-2015 người dân Vĩnh 

Lộc phải đối mặt với nhiều khó khăn do sự thay đổi nhanh chóng quy luật của mùa lũ, 

mực nước trở nên thấp hơn mức bình thường và đỉnh điểm vào năm 2015 nước lũ 

hoàn toàn không về trên đồng xã Vĩnh Lộc(dẫn theo Nguyễn Văn Bình 2018, tr. 259). 
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4. NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO 

CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NTM Ở VÙNG ĐBSCL 

4.1. Tầm quan trọng, khái niệm cơ bản, nguyên tắc và các bƣớc thực hiện 

QLRRTTDVCĐ 

4.1.1. Tầm quan trọng của việc nân  cao năn  lực QLRRTTDVCĐ  

Sáng kiến nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 

(QLRRTTDVCĐ) đã được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới và đã đem lại kết quả 

rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn phải dựa vào nguồn hỗ trợ tài chính từ bên ngoài 

và thường khi kết thúc tài trợ cũng có nghĩa kết thúc các hoạt động này. Do đó, khi 

nào cộng đồng còn chưa đủ năng lực trở thành những người chủ dự án, thì dự án 

không thể thực hiện được một cách bền vững. Để áp dụng bài học này một cách hiệu 

quả, cần phải có cơ chế thực hiện việc nâng cao năng lực QLRRTTDVCĐ cho mọi 

người dân và các bên liên quan (Bộ NN& PTNT – HCTĐ Việt Nam –CTIC, 2017, tr. 

25-26).Việc nâng cao năng lựcQLRRTTDVCĐ là rất quan trọng vì: i) Người dân địa 

phương cần có đủ năng lực hiểu rõ về cáccơ hội cũng như hạn chế của mình; ii) 

Người dân hiểu rõ về các vấn đề địa phương khi cuộc sống và lợi ích của họ bị đe 

dọa; ii) Chính cộng đồng là nguồn lực phát triển dồi dào và quý giá nhất của địa 

phương. Vì vậy, trong QLRRTTDVCĐ và thích ứng với BĐKH, năng lực của cộng 

đồng có vai trò chính yếu trong tất cả các quá trình quản lý rủi ro thảm họa một cách 

hiệu quả. Nâng cao năng lực QLRRTTDVCĐ cho chính cộng đồng còn đặc biệt quan 

trọng ở các khía cạnh sau: i) Nâng cao năng lực thông tin tốt hơn cho cộng đồng: Các 

cộng đồng địa phương là nguồn thông tin tốt nhất về môi trường sống của họ; vì vậy 

cần nâng cao năng lực thu thập thông tin đầy đủ và chính xác hơn, phản ánh được tâm 

tư, nguyện vọng và tình trạng thực tế của họ; ii) Nâng cao năng lực tham gia cho 

cộng đồng: Quá trình tham gia của người dân làm tăng niềm tin, phát triển kỹ năng, 

năng lực và hợp tác của người dân địa phương; iii) Nâng cao năng lực ứng phó thích 

hợp hơnđể cộng đồng có đủ năng lực đưa ra được các giải pháp ứng phó thích hợp 

hơn đối với nhu cầu và mong muốn của người dân; iv) Nâng cao năng lực học hỏi 

chuyên môn cho cộng đồnggiúp cho các chuyên gia bên ngoài sẽ có hiểu biết toàn 

diện hơn về cộng đồng khi họ giúp đỡ cộng đồng; v)Nâng cao năng lực hướng tới 

phát triển của cộng đồnggiúp các thành viên hiểu biết rõ ràng về các giải pháp thực tế 

đối với cộng đồng và họ sẽ có thái độ tích cực đối với phát triển; vi)Nâng cao năng 

lựcgiảm thiểu chi phí QLRRTTDVCĐ ở mức thấp hơngiúp người dân có đủ năng lực 

quản lý và bảo vệ môi trường tốt hơn; vii)Nâng cao năng lựccủa cộng đồngnhằm đưa 

ra các giải pháp mang tính nhân văn và bền vững hơngóp phần làm cho cuộc sống 

của cộng đồng địa phương ổn định và bền vững hơn (Bộ NN& PTNT – HCTĐ Việt 

Nam –CTIC, 2017, tr. 27-28). 

4.1.2. Giải thích các khái niệm cơ bản 

Cộng đồng: Một cộng đồng có thể được xem là một nhóm người cùng có một 

hoặc nhiều điểm chung, như cùng môi trường sống, nơi sống, cùng chịu rủi ro thảm 

họa hoặc cùng chịu ảnh hưởng do rủi ro thảm họa gây ra. Họ có thể cùng chia sẻ 

những vấn đề, mối quan tâm, hy vọng hoặc cách ứng xử. Tuy nhiên, cộng đồng không 

phải lúc nào cũng đồng nhất do các thành viên trong cộng đồng có thể có các mối 

quan tâm khác nhau. Trong báo cáo này, thuật ngữ cộng đồng được sử dụng để mô tả 

những người cùng sống trong thôn, xã thuộc địa phương cụ thể(Bộ NN& PTNT – 

HCTĐ Việt Nam –CTIC, 2017, tr.27). 
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Quản lý rủi ro thiên tai: là quá trình sử dụng các quyết định hành chính, tổ 

chức, kỹ năng và năng lực quản trị một cách hệ thống để thực hiện các chính sách, 

chiến lược và các năng lực ứng phó của cộng đồng và xã hội để làm giảm tác động 

của rủi ro thiên tai. Quản lý rủi ro thiên tai bao gồm tất cả các hình thức hoạt động, 

các biện pháp cấu trúc và phi cấu trúc để tránh (phòng ngừa) hoặc hạn chế (giảm 

thiểu, chuẩn bị và ứng phó) với các tác động tiêu cực của các nguy cơ. Quản lý rủi ro 

thiên tai thường được chia thành ba lĩnh vực hoạt động chính: i) Giảm thiểu rủi ro 

thiên tai (phòng ngừa, giảm nhẹ, và chuẩn bị); ii) Ứng phó rủi ro thiên tai (cứu hộ và 

cứu trợ), và iii) Phục hồi rủi ro thiên tai: trong khi các lĩnh vực hoạt động này thường 

được gọi là các “giai đoạn” riêng biệt hoặc các hợpphần của quản lý rủi ro thiên tai 

cho việc tài trợ hành chính và các mục đích xây dựng chương trình, thì trong thực tế 

chúngđan xen và ảnh hưởng lẫn nhau (United Nations Office for Disaster Risk 

Reduction 2013). 

Giảm nhẹ thiên tai:Bao gồm các biện pháp được tiến hành nhằm mục tiêu 

giảm bớt những tác độngtiêu cực của thiên tai tới cộng đồng, xã hội và môi trường. 

Giảm nhẹ đề cập đến các biệnpháp có thể tiến hành để giảm thiểu tác động phá huỷ và 

gây ngừng trệ của thiên tai vànhờ đó, giảm bớtmức độnghiêm trọng của thiên tai.Các 

biện pháp giảm nhẹ thiêntai, được chia thành hai lọai biện pháp chính:1) Biện pháp 

công trình: bao gồm việc đầu tư xây dựngcác công trìnhđể kiểmsoát và hạn chế 

những thiệt hại trực tiếp do thiên tai gây ra, như: hệ thống đê,kè, đập, hồ chứa nước 

để ngăn lũ, hệ thống kênh mương để tiêu thoát nước lũtrong mùa mưa, dẫn ngọt trong 

mùa khô, hệ thống cầu, đường, bến cảng, khuneo đậu tàu thuyền, các điểm/nhà tránh, 

trú lũ, bão, vv,....2) Biện pháp phi công trình: bao gồm các biện pháp mang tính chất 

pháp lýnhư: ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản 

lýthiên tai (nghiêm cấm người dân xây dựng nhàở phía ngoài đê, cấm tàu,thuyền ra 

khơi khi có bão, áp thấp nhiệt đới...), hay các biện pháp để triểnkhai các hoạt động cụ 

thể nhằm giảm thiểu cácảnh hưởng tiêu cực của thiêntai mà không cần phải đầu tư 

nhiều kinh phí, vật tư, thiết bị và nhân công đểxây dựng những công trình có quy mô 

lớn, như: các hoạt động đào tạo, lập kếhoạch, nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng 

cường tăng lực, thay đổi cơ cấumùa vụ, giống vật nuôi, cây trồng...(Cục Quản lý đê 

điều và Phòng chống lụt bão, 2010, tr. 2-3) 

Ứng phó với rủi ro thiên tai: là việc cung cấp trợ giúp hoặc can thiệp trong 

hoặc ngay sau khi rủi ro xảy ra để đáp ứng được nhu cầu của những người bị ảnh 

hưởng, thhông thường là trung hạn và ngắn hạn. Ứng phó rủi ro thiên tai bao gồm các 

hoạt động cứu trợ khẩn cấp, như cung cấp thực phẩm, nước và vệ sinh, nhà ở, dịch vụ 

y tế và các trợ giúp kháccho người bị ảnh hưởng; bảo vệ những người dễ bị tổn 

thương - ví dụ như những người không tự nguyện di chuyển khỏi nhà của họ do một 

sự cố nguy hại hoặc có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như khuyết tật (The Sphere 

Project, 2011). Vì những lý do này, cần phải thực hiện giảm nhẹ nhằm hỗ trợ và củng 

cố việc phục hồi sớm và giảm nguy cơ đối với những người bị ảnh hưởng rủi ro thiên 

tai (De Silva, Samantha; Burton Cynthia 2008). 

Phục hồi rủi ro thiên tai: là các quyết định và hành động được thực hiện sau 

rủi ro thiên tai nhằm phục hồi hoặc cải thiện cuộc sống của cộng đồng bị ảnh hưởng, 

đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho việc điều chỉnh cần thiết để giảm nguy 

cơ rủi ro thiên tai. Phục hồi là cơ hội để phát triển và áp dụng các biện pháp giảm 

nguy cơ rủi ro thiên tai (United Nations, 2004). Đặc biệt là trường hợp các thành viên 

là lao động chính tronggia đình bị chết hoặc bị khuyết tật vĩnh viễn. Đối với nhiều hộ 
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gia đình, tình trạng dễ bị tổn thương về kinh tế và xã hội của họ sẽ không chỉ tăng lên, 

mà khả năng đối phó với những cú sốc tương lai cũng có thể bị xói mòn. Do đó, để có 

hiệu quả và bền vững, các sáng kiến phục hồi phải gắn với bối cảnh và quy trình phát 

triển của quốc gia và địa phương, cũng như sự hiểu biết về các điều kiện kinh tế, xã 

hội và chính trị đã tồn tại trước rủi ro thiên tai(De Silva, Samantha; Burton Cynthia 

2008). 

Nân  cao năn  lực QLRRTTDVCĐ: là quá trình nâng cao năng lực giảm  

thiểu tình trạng dễ bị tổn thương của người dân và tăng cường năng lực của họ trong 

việc phòng ngừa, giảm nhẹ và chuẩn bị ứng phó với thảm họa thiên tai. Trước hết là 

nâng cao năng lực đánh giá toàn diện về mức độ rủi ro của người dân đối với thiên tai 

và phân tích tình trạng dễ bị tổn thương cũng như năng lực của họ là cơ sở của 

chương trình giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Tiếp đó là việc nâng cao năng lực tham gia 

trực tiếp của người dân trong cộng đồng vào quá trình thực hiện các hoạt động giảm 

nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) ở cấp địa phương. Mục tiêu của nâng cao năng lực 

QLRRTTDVCĐ là tạo ra một cộng đồng có đủ năng lực đảm bảo cho mình an toàn 

hơn, có năng lực thích ứng cao hơn. Phương pháp nâng cao năng lực QLRRTTDVCĐ 

trước hết là làm cho người dân có đủ năng lực chịu rủi ro, chủ động tham gia vào việc 

xác định, phân tích, xử lý, giám sát và đánh giá rủi ro thảm họa nhằm giảm tình trạng 

dễ bị tổn thương và không ngừng nâng cao năng lực của họ (Bộ NN& PTNT – HCTĐ 

Việt Nam – CTIC, 2017, tr.28). 

4.1.3. Nguyên tắc nân  cao năn  lực QLRRTTDVCĐ 

1) Nâng cao năng lực để cộng đồng có thể đóng vai trò trung tâm và tham gia 

tích cực vào các hoạt động QLRRTTDVCĐ:Nâng cao năng lực của cộng đồngtrước 

hết là làm cho cộng đồng không chỉ là đối tượng hưởng lợi trực tiếp mà còn đóng vai 

trò chính trong QLRRTT và thích ứng với BĐKH (bao gồm năng lực lập kế hoạch, 

thực hiện, quản lý, theo dõi và đánh giá các hoạt động dựa trên nhu cầu của cộng 

đồng); làm cho cộng đồng có đủ năng lực thực sự tham gia vào toàn bộ quy trình 

QLRRTT và thích ứng với BĐKH: có đủ năng lựcđánh giá rủi ro, xây dựng kế hoạch, 

lựa chọn và thực hiện các biện pháp giảm nhẹ rủi ro thảm họa, có đủ năng lực theo 

dõi và đánh giá các hoạt động QLRRTT và thích ứng với BĐKH.  

2) Nâng cao năng lực của cộng đồng trong việcsắp xếp ưu tiên cho nhóm 

người dễ bị tổn thương nhất: Bất cứ một hoạt động hay giai đoạn QLRRTTDVCĐ 

nào cũng cần được xây dựng dựa trên lợi ích của những nhóm người dễ bị tổn thương 

nhất trong cộng đồng, bao gồm phụ nữ, người già, người khuyết tật, người nghèo; 

người bị bệnh hiểm nghèo, các nhóm DTTS, hộ gia đình đơn thân và trẻ em. Nâng 

cao năng lực QLRRTTDVCĐ còn bao gồm cả các vấn đề giới và đảm bảo cho phụ nữ 

của cộng đồng có đủ năng lực và cơ hội tham gia vào tất cả các giai đoạn thực hiện 

nhằm đảm bảo vai trò, nhu cầu và bình đẳng giới giữa nam và nữ.  

3) Nâng cao năng lực nhận thức về rủi ro, tình trạng dễ bị tổn thương và khả 

năng của cộng đồng: i) Nâng cao năng lực nhận thức rủi rolà:Tất cả mọi người đều 

có đủ năng lực thấy được rủi ro trong cộng đồng mình, cộng đồng cần có đủ năng lực 

nhận thức, tôn trọng và ghi nhận sự đa dạng đó; ii) Nâng cao năng lực nhận thức về 

tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng của các thành viên cộng đồng: Các cá nhân, 

gia đình và các nhóm khác nhau trong cộng đồng cần được nâng cao năng lực nhận 

thức để hiểu rõ tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng khác nhau của từng cá nhân, 

hộ gia đình, và các nhóm người khác nhau.Sự khác nhau đó là do: lứa tuổi, giới tính, 
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tầng lớp xã hội, nghề nghiệp, sinh kế, tộc người, ngôn ngữ, tôn giáo, văn hóa, môi 

trườngsống của họ. 

4) Nâng cao năng lực áp dụng các phương pháp tiếp cận đa ngành, đa lĩnh 

vực: i) Nâng cao năng lựccủa cộng đồng trong việc huy động các tổ chức, cá nhân 

bên ngoài cộng đồng tham gia hỗ trợ và hướng dẫn người dân địa phương trong quá 

trình quản lý rủi ro thiên taikhi cần thiết; ii) Nâng cao năng lựccủa cộng đồng trong 

việcsử dụng hàng loạt phương pháp, bao gồm cả các biện pháp công trình và phi công 

trình. Đặc biệt nâng cao năng lựccủa cộng đồng trong việcsử dụngcác biện pháp phi 

công trình, như các hoạt động về giáo dục, y tế, nước sạch, nông – lâm nghiệp, bảo vệ 

môi trường, công nghệ, kỹ thuật hiện đại và kiến thức bản địa, kinh nghiệm của người 

dân địa phương.  

5) Nâng cao năng lựclồng ghép các hoạt động giảm thiểu rủi ro thảm họa vào 

các chương trình phát triển kinh tế xã hội địa phương: i)Thảm họa được coi là các 

vấn đề và rủi ro của quá trình phát triển. Việc nâng cao năng lực QLRRTTDVCĐ cần 

hướng tới năng lực cải thiện đời sống, đặc biệt của người nghèo và nâng cao chất 

lượng môi trường; ii)Việc nâng cao năng lực QLRRTTDVCĐ phải được coi là một 

phần không thể tách rời của quá trình phát triển dài hạn, để hướng tới mục đích xóa 

đói giảm nghèo, giảm sự bất công xã hội và giảm suy thoái môi trường; iii) Đồng thời 

nâng cao năng lực QLRRTTDVCĐ còn cần phải đảm bảo rằng cộng đồng có đủ năng 

lực tham gia vào thiết kế, thực hiện các hoạt động phát triển KT-XH không làm gia 

tăng các rủi ro thảm họa.  

6) Nâng cao năng lực QLRRTTDVCĐ còn là việc nâng cao khả năng của cộng 

đồng trong việc ứng dụng các phương pháp tiếp cận linh hoạt và thường xuyên cập 

nhật: i)Đó là nâng cao năng lực của cộng đồng và các cán bộ trong việc chia sẻ các 

kinh nghiệm, phương pháp và công cụ được liên tục cập nhật dựa trên tình hình thực 

tế và làm phong phú thêm quá trình thực hiện QLRRTTDVCĐ; ii) Nâng cao năng lực 

của cộng đồng trong việc thực hiện QLRRTTDVCĐ cần có sự linh hoạt tùy thuộc 

vào từng loại thiên tai, thảm họa, vàotừng cộng đồng cụ thể; iii) Nâng cao năng lực 

của cộng đồng trong việc đánh giá các RRTT, đặc biệt làcộng đồng có đủ năng lực 

đánh giá RRTT theo chu kỳ (ví dụ: 6 tháng hay hàng năm) hoặc theo yêu cầu phát 

sinh (ví dụ: khi bắt đầu bất kỳ một chương trình/dự án phát triển KT-XH nào). 

7) Nâng cao năng lực cộng đồng chính là biến các hoạt động giảm thiểu rủi ro 

thảm họa trở thành mục đích cao nhất của QLRRTTDVCĐ: Đó chính là việc thực 

hiện chiến lược chính trong QLRRTTDVCĐ là tăng cường năng lực, khả năng, nguồn 

lực của những nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội và giảm nhẹ tình trạng dễ bị 

tổn thương nhằm mục đích tránh xảy ra các thảm họa trong tương lai. 8) Nâng cao 

năng lực QLRRTTDVCĐ là cách tiếp cận hiệu quả và trực tiếp nhất để giảm thiểu tác 

động tiêu cực của biến đổi khí hậu:i) QLRRTTDVCĐ là cách tiếp cận liên tục hoàn 

thiện và hướng tới cả những vấn đề có thể xảy ra trong tương lai (ví dụ biến đổi khí 

hậu, bệnh dịch…); ii) Làm cho các cộng đồng ởvùng ĐBSCL có đủ năng lực ứng phó 

với những biến đổi của nhiệt độ trung bình năm tăng khoảng 0,5-0,70C, mực nước 

biển đã dâng khoảng 20cm, với đủ loại thiên tai, đặc biệt là bão, lũ, hạn hán ngày 

càng ác liệt(Bộ NN& PTNT – HCTĐ Việt Nam – CTIC, 2017, tr.28). 

4.1.4. Các bước thực hiện nân  cao năn  lực QLRRTTDVCĐ 

Bước 1: Nâng cao năng lực giới thiệu về QLRRTTDVCĐ cho nhóm thực hiện 

và các bên liên quan ở địa phương.1) Mục đích:i) Giới thiệu tốt nhất về chương trình 
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và nội dung thực hiện QLRRTTDVCĐ tại địa phương cho chính quyền, các tổ chức 

kinh tế xã hội và cộng đồng; ii) Định hướng rõ ràng các nội dung thực hiện chương 

trình tại địa phương. 2) Đảm bảo tốt nhất nguyên tắc thực hiện:i) Có sự tham gia tích 

cực của cộng đồng bao gồm cả nam giới, nữ giới và các bên liên quan; ii) Thông tin 

được chia sẻ kịp thời, đầy đủ cho các bên liên quan và người dân trong cộng đồng; iii) 

Ưu tiên truyền tải, chia sẻ thông tin cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương: người già 

yếu, neo đơn, bệnh tật, trẻ em, phụ nữ, các cộng đồng DTTS (Bộ NN&PTNT, 2014; 

Bộ NN& PTNT – HCTĐ Việt Nam – CTIC, 2017). 

Bước 2: Nâng cao năng lực chuẩn bị thực hiện QLRRTTDVCĐ: 1) Mục đích: 

i) Chuẩn bị và lên kế hoạch một cách đầy đủ và chi tiết để huy động nguồn lực nhằm 

triển khai thực hiện tốt nhất các hoạt động tại địa phương; ii) Thống nhất cách thức và 

cơ chế thực hiện chương trình tại địa phương; 2) Đảm bảo tốt nhất nguyên tắc: i) 

Cộng đồng cùng các bên liên quan được tham gia đầy đủ vào quá trình lập kế hoạch 

thực hiện; ii) Thành viên trong nhóm thực hiện có đại diện cả nam giới và phụ nữ; iii) 

Ưu tiên tới nhu cầu và vai trò của nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng; 

iv) Kế hoạch đã phê duyệt phải được chia sẻ với cộng đồng và các bên liên quan.3) 

Đảm bảo tốt nhất nội dung thực hiện: i) UBND cấp xã/huyện ra quyết định thành lập 

nhóm thực hiện bao gồm Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và Nhóm cộng đồng; ii) Nhóm thực 

hiện tổ chức tập huấn về QLRRTTDVCĐ; iii) Đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng 

cho nhóm thực hiện QLRRTHDVCĐ; iv) Thu thập các thông tin cơ bản về cộng 

đồng; v) Nhóm thực hiện lên kế hoạch chi tiết bao gồm cả nhân sự và nguồn lực tài 

chính (Bộ NN&PTNT, 2014; Bộ NN& PTNT – HCTĐ Việt Nam – CTIC, 2017). 

Bước 3: Nâng cao năng lực đánh giá rủi ro thảm hoạ dựa vào cộng đồng và 

xác định các biện pháp giảm nhẹ rủi ro thảm họa: 1) Mục đích là đảm bảo tốt việc: i) 

Xác định, đánh giá và xếp hạng các rủi ro thảm họa, tình trạng dễ bị tổn thương và 

khả năng của cộng đồng. 2) Thực hiện đầy đủ nguyên tắc: i) Thông tin được thu thập 

và phân tích có sự tham gia tích cực của cộng đồng bao gồm cả nam giới và phụ nữ, 

trong đó ưu tiên sự tham gia của các đối tượng dễ bị tổn thương; ii) Nâng cao năng 

lực cho cộng đồng ngay trong quá trình đánh giá rủi ro; iii) Đánh giá rủi ro thảm họa 

trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu. 3) Đảm bảo đúng qui trình đánh giá: i) 

Xác định các thông tin cần thu thập trong quá trình đánh giá hiểm họa, tình trạng dễ 

bị tổn thương, khả năng và nhận thức của cộng đồng về rủi ro thảm họa; ii) Thu thập 

thông tin: Thông qua các buổi họp dân, phỏng vấn, thảo luận nhóm có trọng tâm; iii) 

Tổng hợp kết quả đánh giá, chia sẻ và xác minh thông tin với cộng đồng (Bộ 

NN&PTNT, 2014; Bộ NN& PTNT – HCTĐ Việt Nam – CTIC, 2017).  

Bước 4: Nâng cao năng lực lập kế hoạch QLRRTTDVCĐ: 1) Mục đíchlà đảm 

bảo thực hiện tốt nhất các hoạt động sau: i) Xây dựng được kế hoạch giảm thiểu rủi ro 

thảm họa và thích ứng với BĐKH có sự tham gia của cộng đồng; ii) Lồng ghép kế 

hoạch giảm thiểu rủi ro thảm họa vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa 

phương. 2) Thực hiện đầy đủnguyên tắc: i) Đảm bảo kế hoạch phải được lập dựa trên 

kết quả đánh giá rủi ro đã có tính đến các yếu tố giới, thực tế và phù hợp với bối cảnh 

của địa phương; ii) Bảo đảm phát huy dân chủ cấp cơ sở với sự tham gia của cộng 

đồng, ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương; iii) Kế hoạch phải cụ thể và thường xuyên 

được rà soát và cập nhật; iv) Lồng ghép kế hoạch giảm thiểu rủi ro thảm họa vào các 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư của địa phương (Bộ NN&PTNT, 2014; 

Bộ NN& PTNT – HCTĐ Việt Nam – CTIC, 2017).  
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Bước 5: Nâng cao năng lực thực hiện kế hoạch QLRRTTDVCĐ: 1) Mục đích 

là thực hiện tốt nhất các bước sau: i)Tạo cơ hội cho cộng đồng quản lý việc thực hiện 

các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thảm họa; ii) Cộng đồng tham gia thực hiện và theo dõi 

các hoạt động với sự ủng hộ và hỗ trợ hiệu quả của nhóm thực hiện cũng như các bên 

liên quan khác. 2) Thực hiện đầy đủnguyên tắc: i) Đảm bảo sự phối hợp và tham gia 

của cộng đồng và các bên liên quan thông qua chia sẻ thông tin và thực hiện kế 

hoạch; ii) Đảm bảo các thủ tục và quy trình thực hiện công khai, minh bạch; iii) Kế 

hoạch này được xem xét và điều chỉnh thường xuyên đề phù hợp với tình hình thực 

tế; iv) Sử dụng các phương pháp và công cụ thích hợp với văn hóa và truyền thống 

của cộng đồng và ưu tiên nhóm đối tượng dễ bị tổn thương (Bộ NN&PTNT, 2014; Bộ 

NN& PTNT – HCTĐ Việt Nam – CTIC, 2017).  

Bước 6: Nâng cao năng lực theo dõi và đánh giá có sự tham gia:1) Mục đíchlà 

thực hiện tốt nhất các hoạt động sau: i)Để cộng đồng biết rõ các hoạt động trong kế 

hoạch; ii) Đánh giá đúng quá trình hoàn thành các mục tiêu, tính hiệu quả, tác động 

và tính bền vững; iii) Tạo ra một hệ thống thông tin phản hồi thường xuyên. 2) Thực 

hiện đầy đủnguyên tắc: i) Có sự tham gia của cộng đồng, chính quyền và các bên liên 

quan; ii) Cần bảo đảm việc nâng cao năng lực và tính làm chủ của cộng đồng địa 

phương; iii) Theo dõi và đánh giá cần có sự linh hoạt và vận dụng thích hợp tùy theo 

đặc thù của từng dự án và nhu cầu cụ thể(Bộ NN&PTNT, 2014; Bộ NN& PTNT – 

HCTĐ Việt Nam – CTIC, 2017). 

4.2.Thực trạng năng lực QLRRTTDVCĐ ở vùng ĐBSCL 

4.2.1. Bài học về năn  lực QLRRTTDVCĐ từ kinh n hiệm bão Linda  

Chỉ trong 1 đêm (từ 19 giờ ngày 2.11 đến sáng sớm 3.11.1997), bão Linda đổ 

bộ vào đất liền các tỉnh phía Nam với tốc độ và sức gió kinh hoàng, đã cướp đi sinh 

mạng trên 3.000 người dân vùng đất Nam Bộ vốn “ngàn năm không có bão”, gây 

thiệt hại tại 21 tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ, kết quả là 778 người chết, 2.123 

người mất tích, 1.232 người bị thương; làm sập 107.892 ngôi nhà, 204.564 ngôi nhà 

bị hư hại; đánh chìm 2.897 tàu thuyền, làm hư hỏng 1.856 tàu thuyền, 316 tàu bị mất 

tích; 136.334ha nuôi trồng thủy sản bị vỡ, ngập…Thiệt hại về vật chất ước tính 7.200 

tỉ đồng. Trong đó, riêng tỉnh Cà Mau đã có 128 người chết, 1.164 người mất tích và 

601 người bị thương (Báo Lao động, 2017).Tại hội thảo đánh giá và đúc rút bài học 

kinh nghiệm từ cơn bão Linda cách đây 20 năm, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - 

nguyên Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương Lê Huy Ngọ nhớ lại: 

Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống Thiên tai gọi điện đến tất cả các lãnh đạo địa 

phương khu vực bị ảnh hưởng của bão để cảnh báo, nhưng họ đều nói “trong đây làm 

gì có bão mà ngoài đó cứ hốt hoảng với bão”.Thậm chí, khi Ban chỉ đạo Trung ương 

yêu cầu các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão triển khai ứng phó, họ vẫn hết 

sức chủ quan. Đến trưa 2 tháng 11, khi những đợt mưa lớn, những vùng gió xoáy vào 

đến đất liền, nhiều người dân còn tò mò chạy ra “xem bão như thế nào”! Không ai 

chằng buộc nhà cửa, chỉ một số ít mua mì tôm về tích trữ trong nhà, trong bụng vẫn 

không tin là bão sẽ xảy ra trên vùng đất “trăm năm không có bão”.Đến 7 giờ tối, khi 

bão chính thức đổ bộ vào Cà Mau, những người dân ở đây mới thực sự kinh hoàng. 

Hàng nghìn tàu thuyền không kịp vào bờ; nhà cửa không được gia cố; tài sản và con 

người không được sơ tán, thảm họa đã xảy ra ngay trước mắt. Chỉ trong vòng 1 đêm, 

gần 3.000 người đã thiệt mạng hoặc bị vùi chôn đâu đó dưới đáy biển với hai từ “mất 

tích” (Báo Lao động, 2017).Thiệt hại nặng nề của cơn bão Linda đến các tỉnh phía 

Nam đã thật sự làm thay đổi nhận thức của người dân ven biển phía Nam rằng miền 
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Tây không có bão. Ông Lương Ngọc Lân - Giám đốc Sở NN&PTNT Bạc Liêu - cho 

biết: “…khi kêu gọi người dân vào tránh bão họ lại không tin; chính điều này gây nên 

thiệt hại lớn”.Tại Cà Mau, ông Tô Quốc Nam - Phó GĐ Sở NN&PTNT - cho biết: 

“Thiệt hại do cơn bão Linda đã được tổng kết, đánh giá; hằng năm chúng tôi đều tổ 

chức diễn tập phòng chống lụt bão, nhưng 3 năm gần đây chúng tôi chuyển từ diễn 

tập sang tập huấn. Những người được tập huấn là những người trực tiếp phòng tránh 

bão nên hiệu quả cao hơn.”Theo ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục 

Phòng, chống thiên tai: “Năng lực phòng chống thiên tai hiện nay còn hạn chế, chúng 

ta chưa có cơ quan chuyên trách, cán bộ chuyên nghiệp thực hiện công tác phòng, 

chống thiên tai; sự vào cuộc của cộng đồng trong các hoạt động này còn hạn chế”. Vì 

vậy việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng được cho là yếu tố cốt lõi giúp giảm thiểu 

rủi ro thiên tai. Quan trọng nhất là làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, dự báo tình 

hình mưa lũ, để người dân nắm được và biết cách phòng tránh; đồng thời các cơ quan, 

đơn vị và địa phương chủ động chuẩn bị tốt phương án phòng, chống lụt, bão và tìm 

kiếm cứu nạn của đơn vị mình, địa phương mình, đặc biệt là phương châm “bốn tại 

chỗ” (chỉ huy - lực lượng - hậu cần - phương tiện tại chỗ) (Báo Lao động, 2017). 

4.2.2. Từn  bước hoàn thiện các văn bản quyphạm pháp luật, và thể chế 

QLRRTTDVCĐ tron   ây dựng NTM 

Kể từ khi thực hiện CTMTQG xây dựng NTM, việc nâng cao năng lực 

QLRRTTDVCĐ vùng ĐBSCL đã có những bước tiến đáng kể so với trước đó. Trước 

hết là sự quan tâm của Chính phủ, nỗ lực của Bộ NN&PTNT, và các ban ngành có 

liên quan ở Trung ương và các địa phương, vì vậy cho đến nay chúng ta đã có một bộ 

công cụ pháp lý và thể chế làm chỗ dựa vững chắc cho việc triển khai thực hiện các 

hoạt động QLRRTTDVCĐ trong xây dựng NTM vùng ĐBSCL.Ngay từ năm 2007, 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến 

lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 (Thủ tướng Chính 

phủ2007); tiếp đó, năm 2009 Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định số 1002/QĐ-

TTg về việc phê duyệt đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai 

dựa vào cộng đồng. (Thủ tướng Chính phủ, 2009). Ngay sau đó, Bộ NN&PTNT ban 

hành Công văn số 4270/BNN-ĐĐ về việc xây dựng kế hoạch quốc gia thực hiện đề 

án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. (Bộ 

NN&PTNT 2009). Năm 2014 là Quyết định Số 44/2014/QĐ-TTg Quy định chi tiết về 

cấp độ rủi ro thiên tai (Thủ tướng Chính phủ, 2014); năm 2017 có Nghị quyết số 

120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi 

khí hậu (Chính phủ 2017); và mới đây nhất Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 

định 417/QĐ-TTg Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-

CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích 

ứng với biến đổi khí hậu (Thủ tướng Chính phủ  2019). Đặc biệt ngay từ rất sớm, 

trong Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai 

đến năm 2020, Chính phủ đã xác định quan điểm: “Công tác phòng, chống và giảm 

nhẹ thiên tai thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, sử dụng 

hiệu quả nguồn lực của nhà nước, đồng thời huy động mọi nguồn lực của cộng đồng” 

(Thủ tướng Chính phủ2007). Với quan điểm nhà nước và nhân dân cùng làm…đồng 

thời huy động mọi nguồn lực của cộng đồng”, Nhà nước đã thực sự coi cộng đồng và 

người dân là trung tâm của công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Hơn 

nữa,trong Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên 

tai đến năm 2020, ở Mục “IV.Nhiệm vụ và Giải pháp, Chính phủ xác định rõ Tiểu 
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mục c) Xã hội hoá và phát triển nguồn nhân lực: i)Tạo điều kiện cho người dân tham 

gia vào quá trình xây dựng văn bản pháp luật, lập quy hoạch, kế hoạch giảm nhẹ thiên 

tai tại địa phương; ii) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng 

đồng; iii) Xây dựng năng lực tự phòng ngừa thiên tai, phát huy truyền thống tương 

thân tương ái trong cứu trợ thiên tai; iv) Tổ chức lực lượng tựứng phó tự nguyện của 

cộng đồng; v) Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể xã hội trong các ứng phó, 

khắc phục hậu quả; vi) Phát triển lực lượng tình nguyện viên trong công tác tuyên 

truyền, vận động, khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất; vii) Tăng cường đào tạo 

nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống và giảm nhẹthiên tai. ỞMục “V. Kế 

hoạch hành động”, Chính phủ đã đề ra các kế hoạch cụ thể liên quan đến cộng đồng 

như sau: “Tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu từ nay đến năm 

2020 như sau:1). Đối với biện pháp phi công trình: đ) Chương trình nâng cao nhận 

thức cộng đồng: i) Đưa kiến thức về thiên tai vào chương trình cho học sinh phổ 

thông; ii) Đào tạo và tập huấn phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về phòng, chống thiên 

tai cho cộng đồng; iii) Tổ chức thông tin và tuyên truyền rộng rãi về các hình thái 

thiên tai và biện pháp phòng, chống” (Thủ tướng Chính phủ, 2007). 

4.2.3. Tập huấn, trang bị bộ công cụ nâng cao năn  lực QLRRTTDVCĐ 

trong xây dựng NTM 

Trong những năm gần đây, việc nâng cao năng lực QLRRTTDVCĐ vùng 

ĐBSCLđã được cải thiện đáng kể nhờ nỗ lực của Bộ NN&PTNT, và hàng loạt 

chương trình, dự án có liên quan. Ngay từ năm 2010, Tổng Cục Thủy lợi đã xây dựng 

bộ công cụ và sử dụng để tập huấn “Tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch phòng, chống 

lụt, bão cấp tỉnh và huyện khu vực các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long”(Cục Quản lý 

đê điều và Phòng chống lụt bão 2010). Cũng trong năm 2010, đã có Dự án “Tổng hợp 

các bài học về phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai tại Đồng Tháp và Tiền Giang: một 

mô hình có sự tham gia, đóng góp cho chương trinh QLRRTT dựa vào cộng đồng cấp 

quốc gia tại Việt Nam” được Oxfam thực hiện với sự hợp tác của Trung tâm Phòng 

tránh và giảm nhẹ thiên tai, Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 6 năm 2011. Dự án đã 

xây dựng và triển khai nhiều mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng rất 

hữu ích và thiết thực như: 1)Các mô hình của tổ chức Oxfam, bao gồm: i) Mô hình 

câu lạc bộ truyền thông “Sống chung với lũ”; ii) Mô hình diễn tập cảnh báo bão - lũ 

khẩn cấp tại cấp xã; iii) Mô hình lồng ghép giới trong quản lý thiên tai; iv) Mô hình 

dạy bơi cho phụ nữ và trẻ em; 2)Các mô hình của tổ chức CARE: i) Mô hình lập kế 

hoạch có sự tham gia của cộng đồng; ii) Mô hình trồng nấm bào ngư nhằm cải thiện 

sinh kế cho người nghèo; 3) Các mô hình của tổ chức World Vision: i) Mô hình lập 

kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai có sự tham gia của cấp hộ gia đình; ii) Mô hình 

lồng ghép phổ biến kiến thức phòng ngừa thiên tai vào các hoạt động ngoại khóa cho 

học sinh (CARE, Oxfam và World Vision 2010). Cùng năm, Trung tâm Phòng chống 

Thiên tai Châu Á (Asian Disaster Preparedness Center) đã cử chuyên gia giúp An 

Giang xây dựng Tài liệu kỹ thuật và tổ chức tập huấn với “Sổ tay hướng dẫn lồng 

ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp tỉnh, các 

ngành tại tỉnh An Giang”, nhằm tăng thêm năng lực đối phó với thiên tai, giảm nhẹ 

tình trạng dễ bị tổn thương.Sau đó tỉnh đã xây dựng và tiến hành tập huấn “Chương 

trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên 

tai đến năm 2020 của tỉnh An Giang” và “Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận 

thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai đến năm 2020 của tỉnh An Giang” (Lê Thị 
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Mộng Phượng 2010, tr.6-9).Năm 2012 với sự hỗ trợp của tổ chức World Vision 

Vietnam, tỉnh Cà Mau cũng đã xây dựng dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa 

vào cộng đồng và đề xuất kế hoạch thực hiện từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 3 năm 

2015. (Lê Anh Tuấn & Nguyễn Ngọc Huy, 2012). Tiếp đó, năm 2014, Trung tâm 

Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai của Bộ NN&PTNT và Chương trình Phát triển 

Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã phát hành Tài liệu hướng dẫn đánh giá rủi ro 

thiên tai dựa vào cộng đồng(Bộ NN&PTNT, 2014) dành riêng cho cấp xã, đã góp 

phần nâng cao đáng kể năng lực QLRRTTDVCĐ cho cán bộ cơ sở và các cộng đồng 

dân cư vùng ĐBSCL.Mới đây, cán bộ cấp huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long cũng như toàn 

bộ các tỉnh ĐBSCL đã có thêm bộ công cụ mới với chất lượng rất cao, đó là tài liệu 

tập huấn dành cho tập huấn viên cấp huyện Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 

đồng trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp 

& Phát triển Nông thôn – Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam – Trung tâm Đào tạo và Hợp 

tác Quốc tế CTIC xây dựng và tiến hành tập huấn (Bộ NN& PTNT – HCTĐ Việt 

Nam – CTIC 2017).Ngoài ra trong năm 2017, công cuộc QLRRTTDVCĐ ở cấp xã 

còn được trang bị và tập huấn bằng một công cụ cực kỳ quan trọng nữa, đó là Sổ tay 

hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 

(Tài liệu dành cho cấp xã) (Tổng cục Phòng, chống thiên tai & Trung ương Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam, 2017). Tuy nhiên nâng cao năng lực QLRRTTDVCĐ đối với 

vùng ĐBSCL để có thể đáp ứng được các tiêu chí xây dựng NTM thực sự là một công 

việc cam kho, phức tạp và cần rất nhiều nỗ lực và thời gian của cộng đồng và các bên 

liên quan. 

4.2.4. N hiên cứu trườn  hợpthích ứng với BĐKH và nân  cao năn  lực 

QLRRTTDVCĐ tron   ây dựng NTM   Vĩnh Châu, Sóc Trăn  

Theo ông Lê Minh Trường, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu, Sóc 

Trăng: Liên quan đến việc thích ứng với BĐKH trong xây dựng NTM ở thị xã Vĩnh 

Châu (tỉnh Sóc Trăng) do ở đây không có kênh dẫn nước ngọt, mà phải chờ nước 

mưa, cho nên lúa chỉ làm được một vụ, và cũng chỉ phục vụ được cho nhu cầu lương 

thực của địa phương mà thôi. Còn lại đểthích ứng với BĐKH thì cộng đồng phải 

chuyển đổi canh tác dựa vào các mô hình nuôi tôm và trồng hành, hẹ. Đất nuôi tôm và 

trồng hành hẹ chủ yếu là vì lý do hạn hán nên chuyển từ đất lúa sang (Hà Hữu Nga, 

2019). Trước những khó khăn kinh tế của địa phương, nhiều người dân đã di cư ra 

thành phố và khu công nghiệp tìm việc làm, tỷ lệ di dân Vĩnh Hải đi làm ở Bình 

Dương khá cao. Ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh 

Châu cho rằng: Về các khó khăn đối với việc thực hiện các tiêu chí NTM: Do mưa 

bão, nhiều kênh rạch, người dân thường cư trú phân tán tại các chòm xóm thưa thớt 

và khá biệt lập nên Vĩnh Hảigặp khó khăn nhất là tiêu chí giao thông. Tác động của 

BĐKH ngày càng trở nên rõ ràng hơn: trước đây dường như rất hiếm gặp bão, áp 

thấp, nhưng bây giờ thì thường xuyên; tỷ suất triều cường xâm nhập mặn ngày càng 

tăng, vì vậy người dân ứng phó bằng cách phát triển đầm tôm một cách ồ ạt.Để thích 

ứng với BĐKH, việc chuyển sang trồng hành hẹ cũng không đơn giản, vì mưa trái 

mùa, xâm nhập mặn cũng làm cho hành chết nhiều; nắng nóng bất thường cũng tàn 

phá cây trồng, vật nuôi, làm ảnh hưởng đến thức ăn cho tôm, cụ thể là khó phát triển 

loại trùng artermia làm thức ăn nuôi tôm (Hà Hữu Nga, 2019).  

Ở Vĩnh Châu, tác động của BĐKH đối với công cuộc xây dựng NTM đã thấy 

khá rõ, thông thường, theo quy luật, mùa nắng từ tháng 5 đến tháng 11, nhưng gần 

đây, mưa nắng đã trở nên thất thường. Đầu tháng 9 người dân thường canh tác hành 
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để thu hoạch bán vào dịp Tết, nhưng có những năm bất ngờ nước mưa ngập mênh 

mông, không thể trồng hành bán vào dịp Tết được. Ngày xưa có các con nước nhỏ và 

con nước lớn vận hành theo ngày rằm âm lịch, nhưng nay quy luật ấy đã biến đổi, nên 

việc làm mùa vụ cũng không thể theo quy luật nữa. Hiện nay cộng đồng đang nỗ lực 

thích ứng với những BĐKH bất thường đó mà canh tác, điều chỉnh thời vụ, chẳng hạn 

chuyển canh tác hành sang tháp chạp, phương thức này có ảnh hưởng nhất định đến 

giá cả, mức độ tiêu thụ, và thu nhập, vì không đúng dịp Tết. Ngoài thay đổi mùa vụ, 

đội ngũ cán bộ KHKT cũng thực hiện nhiều khóatập huấnnâng cao năng lực 

QLRRTTDVCĐ trong xây dựng NTMđể người dân có thể can thiệp nhằm điều hòa 

ôxy trong nước, ngăn tình trạng tôm bệnh chết hàng loạt; bên cạnh đó người dân tự 

thích nghi bằng cách quay trở lại canh tác truyền thống, dùng phân hữu cơ, làm bờ 

bao thu nước, làm tăng chuỗi giá trị của cây hành tím Vĩnh Châu, là đặc sản địa 

phương đã có bảo hộ thương hiệu. Địa phương chủ trương không bán nguyên liệu thô 

nữa mà xây dựng đề tài nghiên cứu chế biến. Tuy nhiên việc canh tác cây hành tím 

không giống với các loại hoa màu khác; đặc biệt là tình trạng khai thác nước ngầm 

quá mức khiến cho nguồn tài nguyên này đang ngày càng cạn kiệt, nên vấn đề đặt ra 

cho người dân là phải có phương ánQLRRTTDVCĐđể dự trữ nước tưới, tưới tiết 

kiệm theo mô hình tưới nhỏ giọt của Israel, kết hợp vớiviệc cộng đồng thử nghiệm 

trồng hành trong mùa mưa (Hà Hữu Nga, 2019a).  

Theo ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải thì cho đến nay xã 

mới đạt được 12/19 tiêu chí NTM, còn lại 7/ 19 tiêu chí chưa đạt là: i) Tiêu chí số 2 

(Giao thông); ii) Tiêu chí số 5 (Trường học); iii) Tiêu chí số  11 (Hộ nghèo); iv) Tiêu 

chí số 13 (Hình thức tổ chức sản xuất); v) Tiêu chí số 16 (Văn hóa); vi) Tiêu chí số 17 

(Môi trường); vii) Tiêu chí số 18 (Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh). 

Trong 7 tiêu chí chưa đạt kể trên có 5 tiêu chí liên quan trực tiếp đến BĐKH và quản 

lý thiên tai, đó là: i) Tiêu chí số 2 (Giao thông); ii) Tiêu chí số  11 (Hộ nghèo); iii) 

Tiêu chí số 13 (Hình thức tổ chức sản xuất); iv)Tiêu chí số 16 (Văn hóa);v) Tiêu chí 

số 17 (Môi trường). Hai tiêu chí còn lại (Tiêu chí số 16: Văn hóa và Tiêu chí số 18: 

Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh) liên quan gián tiếp đến BĐKH và quản 

lý thiên tai vì: do ảnh hưởng của cơn bão Linda nên nhiều cộng đồng cư dân trong xã 

bị xáo trộn do phải tái định cư, đã hơn 20 năm nay nhưng các cộng đồng này vẫn 

chưa hoàn toàn ổn định kể cả về văn hóa và an ninh – trật tự xã hội, nên có thể nói 

năng lực thích nghi với BĐKH và năng lực QLRRTTDVCĐ vẫn chưa đủ đáp ứng 

được các tiêu chí NTM đã nói ở trên (Hà Hữu Nga, 2019b). 

Đối với trường hợp 7/19 tiêu chí NTM của xã Vĩnh Hải chưa đạt được đều có 

liên quan đến năng lực thích nghi với BĐKH và năng lực QLTTDVCĐ, trong đóấp 

Trà Sết là điển hình. Ấp có 820 hộ, với 3235 khẩu, người Kinh 55 hộ (6,70%) với 245 

khẩu (7.57%); Hoa 125 hộ (15,24%), 544 khẩu (16,81%); Khmer 640 hộ (78,04%), 

1754 khẩu (54,29%). Khó khăn trong phát triển NTM của ấp là: i) Là ấp tái định cư 

sau cơn bão Số 5 Linda khủng khiếp năm 1997; ii) Dân cư không thuần nhất, ngoài 

những hộ bị ảnh hưởng bão còn là những hộ lang thang, nghèo khổ, không đất đai nhà 

cửa cùng tái định cư sau bão Số 5; iii) Dân cư hầu hết không nhà cửa, không đất sản 

xuất và rất nghèo khó, nếu có thì hầu hết cũng là nhà cửa lụp xụp còn lại sau bão dọn 

về đây; iv) Cư dân hầu hết là người DTTS (74.68%); v) Nghề nghiệp kiếm sống qua 

ngày chủ yếu là bắt nghêu, sò ngoài bãi biển; vi) Một số hộ khá giả hơn thì nuôi tôm 

thẻ và trồng hoa màu (hành tím, cấy lúa); vii) Dân trí trong ấp nhìn chung thấp, ít chịu 

hợp tác, đặc biệt là trong việc làm vệ sinh môi trường, kênh mương giữa ấp chứa đầy 
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rác thải rất bẩn thỉu, dân luôn vứt rác bừa bãi bất kể chỗ nào.Sau cơn bão, chính 

quyền gom dân gặp nạn của 8 ấp lại, gồm dân các ấp sau: i) Âu Thọ A, ii) Âu Thọ B; 

iii) Trà Sết; iv) Giồng Nổi; v) Huỳnh Kỳ; vi) Mỹ Thanh; vii) Vĩnh Thạnh A; và viii) 

Vĩnh Thạnh B. Lúc đầu chuyển về đây có 250 hộ có các hoàn cảnh sau: i) Bị bão tàn 

phá nhà cửa; ii) Sống lang thang ngoài đê biển; iii) Dân không có đất thổ cư ở 8 ấp 

trên.Chi hội phụ nữ luôn tích cực vận động chị em thu gom rác thải, nhưng do tập 

quán lâu đời của người DTTS nên thực tế chưa chuyển biến sâu rộng. Ấp Trà Sết có 

trên 417 ha đất để canh tác: i) Trồng hành, ớt, củ cải, dưa hấu, cấy lúa (chủ yếu để lấy 

rơm phủ mát hành) chiếm khoảng 50% nguồn thu; ii) Nuôi tôm chiếm khoảng 10%; 

iii) Khai thác biển ven bờ, chiếm khoảng 20%; iv) Làm thuê chiếm khoảng 20% thu 

nhập. Vì vậy trẻ em bỏ học khoảng 30 cháu theo cha mẹ đi làm thuê. Hiện nay cả ấp 

có đến 31 hộ bỏ đi làm thuê cả nhà, nếu kể cả những người đi lẻ thì cả ấp có khoảng 

trên 200 người. Đầu tiên, người Khmer do không có đất, không việc làm nên đi nhiều, 

nay cả người Kinh, dù có đất trồng hành cũng bỏ đi, vì thu nhập từ làm thuê vẫn cao 

hơn. Trong ấp có khoảng 36 hộ buôn bán nhỏ, chủ yếu là người Kinh và người Hoa, 

chiếm hơn 80% số hộ buôn bán. Về nội dung “Nghĩa trang được xây dựng theo quy 

hoạch” trong Tiêu chí 17 vẫn là khó khăn lớn của các cộng đồng trong xã và ấp Trà 

Sết. Người Kinh có tập quán làm mộ nhỏ hơn, vành đai bao quanh mộ có diện tích vài 

chục mét vuông, nhưng người Tiều (người Hoa gốc Triều Châu) thì làm vành đai với 

diện tích lên đến hàng nghìn mét vuông, rất tốn kém, vì họ thường giàu có và có 

nhiều đất đai; còn người Khmer thì hợp với tiêu chí văn minh vì hoả táng và đưa lên 

chùa(Hà Hữu Nga, 2019b). 

Đề xuất kiến nghị của cán bộ và người dân xã Vĩnh Hải trong việc nâng cao 

năng lực QLTTDVCĐ nhằm thực hiện đủ 19 tiêu chí NTM: i) Ưu tiên nguồn lực phát 

triển sản xuất, đảm bảo sinh kế cho người dân, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận 

được với các kỹ năng, công cụ nâng cao năng lực QLTTDVCĐ; ii) Ưu tiên phân bổ 

vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, có chương trình, kế hoạch đầu tư vào các 

công trình nhằm giảm thiểu tác động của rủi ro thiên tai đối với cộng đồng; iii) Đề 

nghị Phòng Kinh tế Thị xã sửa chữa nâng cấp mạng lưới điện; hỗ trợ thực hiện các 

mô hình ứng dụng tiến bộ KHKT và công nghệ cao vào thích ứng với BĐKH trong 

sản xuất; hỗ trợ HTX đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm OCOP (hành, hẹ) thích 

nghi với BĐKH chủ lực của xã; iv) Để có thể trợ giúp thiết thực cho việc nâng cao 

năng lực QLTTDVCĐ, dựa trên một cơ sở hạ tầng môi trường vững chắc, đề nghị Chi 

nhánh Nước sạch Vệ sinh Môi trường Nông thôn Thị xã mở mạng thêm 3 tuyến ống 

gồm: Tuyến cặp lộ bê tông sau chùa Pà Len, Tuyến lộ Giồng Sao; và Tuyến lộ Nam 

Sông Hậu thuộc ấp Châu Thọ B; v) Đề nghị lồng ghép các chương trình, dự án liên 

quan đến việc nâng cao năng lực QLTTDVCĐ vào mục tiêu xây dựng NTM; tăng 

thêm nguồn vốn cho việc thực hiện các chương trình, kế hoạch,dự án nâng cao năng 

lực QLTTDVCĐ.  

KẾT LUẬN 

Liên quan đến những khó khăn trong việc đạt được các tiêu chí xây dựng NTM 

ở vùng ĐBSCL, đã có những khái quát được gọi là các “nút thắt” như sau: i) “Nút 

thắt” lớn nhất là thiếu vốn; ii) “Nút thắt” thứ hai là nguồn nhân lực xây dựng NTM còn 

nhiều hạn chế; iii) “Nút thắt” thứ  ba là một số tiêu chí còn chưa phù hợp với thực tiễn 

của khu vực đồng bằng sông Cửu Long; iv) “Nút thắt” thứ  tư là kết cấu hạ tầng của 

khu vực yếu kém; v) “Nút thắt” thứ năm là vấn đề nâng cao thu nhập cho nông dân 

còn nhiều khó khăn. Và để cởi các “Nút thắt” trên, các giải pháp được đưa ra là: i) 
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Nâng cao nhận thức của người dân về chương trình xây dựng NTM; ii) Tiếp tục 

nghiên cứu, điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với từng địa phương, khu vực; iii) Tập 

trung huy động mọi nguồn lực cho xây dựng NTM; iv) Phát triển sản xuất, nâng cao 

thu nhập cho người dân; v) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà 

nước, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong xây dựng NTM; vi) 

Thường xuyên sơ kết, tổng kết chương trình, qua đó rút ra những bài học từ thực tiễn, 

phát hiện những mô hình triển khai có hiệu quả từ đó tổ chức nhân rộng (Phan Việt 

Châu, 2015). 

Có thể thấy các khái quát trên được nhìn từ một góc độ hoàn toàn khác với góc 

độ mà báo cáo này đề cập, đó là việc nâng cao năng lực QLRRTTDVCĐ nhằmgiảm 

thiểu tình trạng dễ bị tổn thương của các thành viên cộng đồng và tăng cường năng 

lực của họ trong việc phòng ngừa, giảm nhẹ và chuẩn bị ứng phó với thảm họa thiên 

tai. Mục đích của việc nâng cao năng lực QLRRTTDVCĐ là cộng đồng phải có đủ 

năng lực đánh giá được toàn diện về mức độ rủi ro, tình trạng dễ bị tổn thương cũng 

như năng lực giảm nhẹ và phục hồi sau rủi ro thiên tai của mình. Trung tâm của hoạt 

động nâng cao năng lực QLRRTTDVCĐ chính là sự tham gia trực tiếp của người dân 

vào mọi quá trình thực hiện các hoạt độngphòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ và phục hồi 

trong và sau rủi ro thiên tai ở cấp địa phương.Toàn bộ dữ liệu và các phân tích được 

trình bày trong báo cáo này đều cho thấy những mối liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp 

giữa năng lực QLRRTTDVCĐvà thực trạng đạt hoặc chưa đạt được các tiêu chí và 

nội dung cụ thể của các tiêu chí NTM ở các địa phương vùng ĐBSCL. Và để giải 

quyết cái “nút thắt” trung tâm này thì còn cần phải có thêm những khảo sát chuyên 

sâu trên thực địa về các vấn đề có liên quan. 
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CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA ĐẶC TRƢNG  

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Bùi Xuân Đính 

 

1. Khái quát về các cộng đồng cƣ dân, các tộc ngƣời khu vực ĐBSCL 

Các kết quả nghiên cứu về khảo cổ học, sử học và dân tộc đã chứng minh, vùng 

ĐBSCL có con người sinh sống từ sớm, song lịch sử cư dân trải qua nhiều lớp với các 

bước thăng trầm khác nhau. 

Lớp cư dân có mặt đầu tiên ở Nam Bộ gắn với nền Văn hóa Óc - eo, địa điểm 

phát hiện đầu tiên của nền văn hóa tại thị trấn Óc-eo (huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang); song có địa vực phân bố khá rộng: toàn vùng ĐBSCL, tập trung ở hai tỉnh An 

Giang và Kiên Giang. Trước thế kỷ XX, do thiếu thông tin và tư liệu, một số học giả 

người Pháp đã đưa ra kết luận rằng, nhà nước Phù Nam cũng chính là Chân Lạp (tiền 

thân của nhà nước Campuchia ngày nay), cả về mặt lịch sử và địa lý; từ đó, gắn nhà 

nước “Phù Nam - Chân Lạp” là của người Khơ - me
51
, nghĩa là tộc người này là lớp cư 

dân đầu tiên có mặt ở vùng ĐBSCL. 

Tuy nhiên, về sau, dựa trên nhiều nguồn thông tin và tư liệu mới, nhất là tư liệu 

Khảo cổ học, giới nghiên cứu Sử học, Dân tộc học nước ta và nhiều nhà khoa học 

nước ngoài đã đưa ra kết luận ngược với các ý kiến trước đó: chủ nhân của nền văn 

hóa Óc - eo là cư dân nói tiếng thuộc Ngôn ngữ Nam Đảo (Đa Đảo hay Malaiô-

Pôlinêdi), được thư tịch cũ chép là có "nước da ngăm, cao vừa phải, tóc quăn dợn 

sóng, tôn sùng Ấn Độ giáo". Cư dân sinh sống bằng thương nghiệp là chính, có quan 

hệ kinh tế-văn hóa với cư dân các nền văn hóa: Sa Huỳnh ở Trung Bộ, Đông Sơn ở 

Bắc Bộ Việt Nam và Xamrôngxen ở Cămpuchia, đặc biệt là phát triển mạnh buôn bán 

với người Ấn Độ và một số nước phương Tây. Thương cảng, đô thị Óc - eo có vị trí 

quan trọng trên đường hành thương quốc tế lúc bấy giờ. Văn hóa Óc - eo là tiền đề để 

hình thành Vương quốc Phù Nam - vương quốc rộng lớn và hùng mạnh qua 12 triều 

vua (theo thống kê sơ bộ của các nhà nghiên cứu); đạt độ cường thịnh nhất là vào các 

thế kỷ IV- VI, nhiều nước, trong đó có Chân Lạp (nhà nước được coi là đầu tiên của 

người Khơ -me, tồn tại khoảng thời gian từ năm 550 tới năm 802, trên phần phía Nam 

của bán đảo Đông Dương gồm cả Campuchia và một phần ĐBSCL hiện nay), phải 

phụ thuộc vào họ. Do nhiều nguyên nhân, từ giữa thế kỷ XI trở đi, vương quốc Phù 

Nam dần dần suy yếu và bị Chân Lạp thôn tính hoàn toàn vào năm 627. 

Sau đó, vùng Văn hóa Óc-eo bị đợt biển tiến kéo dài, cả vùng chìm trong nước 

biển nên bị bỏ hoang. Khoảng thế kỷ XII, nước biển rút, để lộ ra vùng đồng bằng, 

ngày nay được gọi là ĐBSCL. Có ý kiến cho rằng, vào thời kỳ Vương quốc Khơ me 

hay đế chế Angkor cực thịnh (nửa sau thế kỷ XI), người Khơ - me từ Cămpuchia đã 

tiến xuống khai phá vùng ĐBSCL. Lại có ý kiến cho rằng, người Khơ - me có mặt tại 

vùng đất này trước người Việt chỉ chừng hơn 2 - 3 thế kỷ (người Khơ - me vào thế kỷ 

XIV - XVI; người Việt khoảng thế kỷ XVI- XVII) 
52

. 

                                              
51

 Trong báo cáo này, chúng tôi không viết “Dân tộc Khmer” như trong nhiều tài liệu, mà viết là “Khơ-me”, theo 

quy định của “Bảng Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam” do Tổng cục Thống kê thừa ủy nhiệm của Thủ 

tướng Chính phủ, công bố tại Quyết định 121/TCTK ngày 2- 3- 1979. Bảng Danh mục này hiện vẫn còn hiệu lực 

pháp lý.  
52

 Ngô Đức Thịnh (2004), Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam, Nxb. Trẻ thành phố Hồ Chí Minh. 
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Tuy nhiên, cho đến nay, khảo cổ học đã chứng minh, các công trình kiến trúc 

bằng đá, biểu hiện của nền văn minh rực rỡ của các thời đại Angkor đều tập trung 

quanh khu vực Xiêm Riệp và Battambang, không tìm thấy dấu tích ở khu vực ĐBSCL 

Điều đó, chứng tỏ vào thời gian trên, người Khơ - me chưa từng ở, hoặc chỉ với các 

nhóm ít, lẻ tẻ ở khu vực này. Những địa danh như Moat Chruk (Châu Đốc), Phsar Dek 

(Sa Đéc), Toek Khmau (Cà Mau)… chỉ xuất hiện sau này khi người Khơ-me theo chân 

người Việt và người Minh Hương đến khai phá ĐBSCL từ giữa thế kỷ XVII đến cuối 

thế kỷ IXX. Di tích xưa nhất chứng minh cho việc cư trú của người Khơ-me tại vùng 

đất này là các chùa chiền, đều có cùng niên đại, thời gian xuất hiện của người Hoa và 

người Việt, nghĩa là cách đây khoảng 300 năm
53

.  

Từ nửa sau thế kỷ thứ XV đến thế kỷ XVII, sau thời kỳ Angkor, lãnh thổ của 

vương quốc Chân Lạp chỉ bao quanh từ khu vực phía nam hồ Tonle Sap đến khu Mỏ 

Vẹt
54

  phía đông, và từ Stung Treng phía bắc đến Tà-keo về phía nam, mỗi khu vực do 

một tiểu vương chiếm cứ và tranh giành lẫn nhau. Nhiều nhóm cư dân Khơ-me từ phía 

thượng lưu sông Mêkông thuộc Campuchia hiện nay tiến xuống khai phá vùng 

ĐBSCL.  

Tuy nhiên, sau đó, trong các thế kỷ XVI - XVII, nước Chân Lạp bị chia rẽ và 

từng bước bị suy vong, do sự can thiệp của người Xiêm, nên không còn kiểm soát 

được vùng đất ngập nước phía Nam thuộc Vương quốc Phù Nam xưa (vùng Nam Bộ 

hiện nay). Do sự áp bức, bóc lột hà khắc của quân xâm lược Xiêm, nhiều nhóm cư dân 

Khơ - me của Vương quốc Chân Lạp, gồm cả sư sãi, quan lại và trí thức đã trốn chạy 

sang ĐBSCL, tiến sâu về phía vùng ven biển của ĐBSCL, tụ cư trên các gò đất cao có 

nước ngọt. Kể từ năm 1698, người Khơ-me và các cư dân khác ở ĐBSCL nằm dưới sự 

kiểm soát của các chúa Nguyễn
55

. 

Như vậy, cần khẳng định rằng, chủ nhân ban đầu của vùng đất Nam Bộ nói 

chung, ĐBSCL nói riêng không  phải là người Khơ - me, mà là các cư dân thuộc ngôn 

ngữ Mã lai- Đa Đảo..  

Từ nửa sau thế kỷ XV trở đi, người Chăm từ vùng Trung Bộ chuyển vào Nam 

Bộ ĐBSCL sinh sống, sau đó người Việt (cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII), người 

Hoa (nửa sau thế kỷ XVII) dần dần chuyển cư đến đây (thành phố Hồ Chí Minh mới 

kỷ niệm 300 năm ngày thành lập vào năm 1998). 
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Như vậy, vùng đất Nam Bộ nói chung, khu vực ĐBSCL là nơi cộng cư lâu đời 

của ba tộc người thiểu số: Khơ-me, Chăm, Hoa với người Việt từ vài trăm năm nay. 

Quá trình xen cư tạo ra sự giao lưu, tiếp thu văn hóa giữa các tộc. 

Dưới đây là một số nét chính về các tộc Khơ-me, Chăm, Hoa và Việt. 

2. Về các đặc điểm của các tộc ngƣời  tác động đến việc xây dựng nông thôn 

mới 

2.1. N ười Khơ- me 

2.1.1.Địa bàn cư trú, hoạt động kinh tế và tác động đến việc xây dựng NTM 

Người Khơ - me (còn có các tên gọi khác: Khơ-me Crôm, Khơ-me Hạ, Khơ-me 

Dưới, Người Việt gốc Miên…). Với 1.260.640 người (theo Tổng điều tra dân số và 

nhà ở năm 2009), Khơ-me là tộc người có dân số lớn thứ năm trong 54 tộc ở Việt 

Nam, sau các tộc Việt (Kinh), Tày, Thái, Mường. Đồng bào cư trú tập trung tại 9 tỉnh, 

thành phố ĐBSCL, xếp theo thứ tự dân số năm 2009 là: Sóc Trăng (397.014 người), 

Trà Vinh (317.203 người), Kiên Giang (210.899 người), An Giang (90.271người); các 

tỉnh, thành có dưới 90.000 người là Bạc Liêu (70.667 người), Cà Mau (29.845 người), 

thành phố Hồ Chí Minh (24.268 người), Vĩnh Long (21.820 người), Cần Thơ (21.414 

người), Hậu Giang (21.169 người), Bình Phước (15.578 người), Bình Dương (15.435 

người)
56

. 

Căn cứ vào đặc điểm sinh thái và môi trường tự nhiên của địa bàn cư trú, có thể 

chia người Khơ-me ở ĐBSCL theo ba vùng chính sau
57

: 

- Vùng nội đồng, nội địa: là vùng đồng bằng bằng phẳng, cư trú lâu đời nhất của 

người Khơ-me ở ĐBSCL, với minh chứng rõ nhất là những ngôi chùa cổ kính đang 

tồn tại. Hoạt động mưu chủ yếu của đồng bào là canh tác ruộng nước, kết hợp chăn 

nuôi, làm các nghề thủ công (đan lát, nuôi tằm, dệt vải, dệt chiếu, làm gốm, làm đường 

thốt nốt) và khai thác nguồn thủy sản trong các kênh rạch, đồng trũng. Một số địa 

phương có nghề chế tạo ghe, thuyền-phương tiện đi lại, vận chuyển chính của vùng 

sông nước; song người Khơ me ít tham gia vào dịch vụ buôn bán, trừ số ít sống ở các 

đô thị, quan hệ mật thiết với thương nhân người Việt, người Hoa. 

Do điều kiện trong vùng thuận lợi về giao thông và giao thương hàng hóa nên 

đời sống của đồng bào ở tiểu vùng này không có sự chênh lệch lớn so với người Việt. 

 - Vùng ven biển: thuộc các tỉnh Trà Vinh, qua Sóc Trăng tới Bạc Liêu; là vùng 

cư trú tập trung nhất của người Khơ-me ở ĐBSCL; song điều kiện thiên nhiên không 

thuận lợi: thường bị ngập mặn, nhiễm phèn, thiếu nước ngọt, canh tác khó khăn.   

- Vùng núi biên giới Tây Nam: thuộc các tỉnh An Giang và Kiên Giang, là vùng 

đồng bằng xen núi, với các dãy núi Thất Sơn, núi Sập, núi Vọng Thê. So với đồng tộc 

ở vùng nội đồng, nội địa, người Khơ-me ở đây có hoạt động sinh tế đa dạng hơn, với 

đủ các ngành: trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải 

sản, làm thuê và buôn bán. Đặc biệt, khoảng hơn 10 năm trở lại đây, do hoạt động biên 

mậu phát triển nhanh chóng, có khá nhiều người Khơ-me tham gia hoạt động kinh tế 

                                              
56

 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: 

Kết quả toàn bộ, Nhà xuất bản Thống Kê, Hà Nội, 2009, tr. 116-134. 
57

 Trần Văn Bổn (2002), Phong tục và nghi lễ vòng đời người Khmer Nam Bộ, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà 

Nội,  tr. 27-28; 

 Vũ Đình Mười (2014), “Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở người Khơ-me vùng Nam Bộ”, Tạp chí Dân tộc học, 

số 4, tr. 67-75. 
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vùng biên như buôn bán ở các chợ cửa khẩu, chợ biên giới, bốc vác thuê, chở hàng và 

bán hàng thuê 
58

.  

Sau bao thế kỷ cộng cư cùng các tộc người Việt, Hoa và Chăm, đến nay, người 

Khơ-me vẫn có xu hướng sống với nhau thành các cụm dân cư riêng, số cụm dân cư 

có người Khơ - me sống xen kẽ với người Việt, người Hoa và người Chăm thành các 

thôn ấp rất ít 
59

. Người Khơ - me vùng núi biên giới Tây Nam chịu nhiều ảnh hưởng và 

có nhiều nét tương đồng với cư dân đồng tộc ở nước láng giềng Campuchia, do có tiếp 

xúc lâu đời và thường xuyên. 

Nhìn chung, về phương diện kinh tế gắn với địa bàn cư trú, trong ba vùng, chỉ ở 

vùng biên giới, người Khơ - me có các hoạt động mưu sinh đa dạng, nên có thu nhập 

cao hơn một chút, do vậy có cuộc sống ổn định hơn; còn vùng ven biển do đất đai 

nhiễm mặn, chua phèn, khó canh tác; nguồn thủy hải sản ven biển  bị khai thác cạn 

kiện; ngư dân thiếu vốn nên không thể đóng thuyền vươn khơi đánh bắt, do vậy cuộc 

sống rất khó khăn. Trong khi đó, ở vùng nội đồng - nội địa,  hoạt động mưu sinh của 

đồng bào cơ bản ổn định với sản xuất nông nghiệp ruộng nước là chủ yếu, kết hợp với 

làm một số nghề thủ công và dịch vụ nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn trong mưu sinh 

của đồng bào từ lâu nay là thiếu ruộng đất canh tác. Khu vực ĐBSCL ruộng đồng 

thẳng cánh cò bay, song bị tư hữu hóa từ rất sớm. Do nhiều nguyên nhân, một số đông 

hộ gia đình nông dân, đông nhất là người Khơ - me không có ruộng đất, một số có 

ruộng nhưng đã phải cầm cố, nên suốt đời phải đi làm thuê cho các điền chủ 
60

. Về  lý 

do bán nhượng, có đến 53% số hộ do bị ốm đau, tai nạn; 18,4% vì việc cưới, việc tang; 

số còn lại vì các lý do khác 
61

. Số liệu điều tra của Đề tài “Phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc  Khơ- me, Chăm tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015 và đến 

năm 2020” cho biết cũng có tình trạng tương tự về sở hữu đất đai: trong 600 hộ người 

Khơ - me, Chăm được điều tra, số hộ không có đất sản xuất chiếm 66,17% (người 

Khơ-me là 42,75%, người Chăm 16%). Điều này liên quan trực diện đến tình trạng 

nghèo của phần đông các hộ gia đình (Bảng 3).  

Bảng 3: Hộ nghèo theo tình trạn  đất sản xuất   dân tộc Khơ- me, Chăm - An 

Giang 

Tình trạng đất đai Tổng số 

hộ 

Hộ nghèo Hộ không nghèo 

Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ 

Không đất sản xuất 397 106 26, 7 291 73, 3 

Có đất sản xuất 203 50 24, 6 153 75, 4 

Nguồn: Nguyễn Công Nguyện (2015),“Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc Khơ- me, Chăm tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020”, Báo cáo 

tổng hợp Đề tài cấp Bộ, Viện KHXH vùng Nam Bộ.  
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Nghèo còn liên quan đến bình quân diện tích ruộng đất. Nhìn chung, bình quân 

diện tích đất càng lớn thì ít nghèo và ngược lại. 

Tuy nhiên, ngày nay, yếu tố ruộng đất không còn là lợi thế để thoát nghèo. 

Thực tế cho thấy, vẫn có một bộ phận hộ gia đình (24,6%) có đất sản xuất nhưng vẫn 

rơi vào tình trạng nghèo, thậm chí có đến 4,1% số hộ gia đình có bình quân nhân khẩu 

trên 2000 mét vuông, nhưng vẫn rơi vào hộ nghèo. Sở dĩ như vậy vì đất đai mới chỉ là 

một yếu tố tạo ra thu nhập (chủ yếu là bảo đảm lương thực); trong khi ngày nay, kinh 

tế thị trường đã tạo cho con người có nhiều việc làm cao hơn thu nhập từ làm nông 

nghiệp; các hộ gia đình, thậm chí là mỗi cá nhân có thể vừa làm nông nghiệp, vừa 

sống bằng các nghề phi nông nghiệp; thu nhập từ hoạt động phi nông nghiệp tăng lên. 

Cuộc sống, sự nghèo túng hay giàu có ngày càng ít phụ thuộc vào đất đai và nông 

nghiệp.  

Nhìn chung, đời sống của người Khơ - me khu vực ĐBSCL tương đối thấp. 

Điều này đã ảnh hưởng đến sự đóng góp của các gia đình vào việc xây dựng NTM.  

2.1.2. Tổ chức xã hội và tác động đến xây dựng nông thôn mới 

a. Hôn nhân, gia đình, dòng họ 

Hôn nhân của người Khơ-me về cơ bản là một vợ một chồng, không có trường 

hợp đa thê, trường hợp đa thiếp cũng rất hiếm; nếu có trước đây chủ yếu xảy ra ở một 

số gia đình có rất nhiều ruộng đất
62

. 

Trước kia, mỗi phum là những đại gia đình, cũng là biểu hiện rõ nhất quan hệ 

dòng họ của người Khơ-me. Gần đây, số đại gia đình làm chung, ăn chung rất ít, mà 

chủ yếu gồm tiểu gia đình hạt nhân, bao gồm cặp vợ chồng và các con chưa lập gia 

đình. Một số ít là các gia đình hạt nhân mở rộng (một cặp vợ chồng và con cái chưa 

lập gia đình ở cùng với bố mẹ, hay chỉ bố hoặc mẹ). Cũng có trường hợp hai anh em 

đã kết hôn sống chung trong một gia đình. Hiện tượng này chỉ mang tính tạm thời, do 

một cặp vợ chồng mới cưới nhau, chưa có đủ điều kiện để tách ra ở riêng (chủ yếu vì 

lý do kinh tế). Tất cả các dạng gia đình này đều có nhà ở và cơ sở kinh tế (ruộng đất, 

trâu bò, công cụ sản xuất) riêng. Mặc dầu vậy, các tiểu gia đình này đều có trách 

nhiệm và nghĩa vụ tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, khi gặp khó khăn hay lúc phải 

giải quyết, tổ chức những công việc lớn như ma chay, cưới xin, ốm đau bênh tật.  

Người Khơ - me theo chế độ gia đình phụ hệ, song tàn dư của chế độ mẫu hệ 

còn khá đậm nét, có nhà Dân tộc học lại cho là biểu hiện của chế độ gia đình song hệ, 

thể hiện trước hết ở việc lễ cưới thường được tổ chức ở nhà gái, cư trú sau lễ cưới là ở 

bên vợ (người chồng ở bên nhà vợ, nhà vợ lo làm nhà cho cặp vợ chồng), khá phổ biến 

và được ưa thích; khác với người Việt theo chế độ hôn nhân gia đình phụ hệ (cư trú sau 

khi cưới ở phụ nữ về nhà chồng) và người Chăm mang nặng dấu ấn chế độ hôn nhân 

mẫu hệ (sau lễ cưới, chàng trai ở hẳn bên nhà vợ)
 63

. Gần đây, sau lễ cưới, các cặp vợ 

chồng có thể chọn cư trú một trong hai bên, song thường chọn bên có điều kiện kinh tế 

tốt hơn; ở một số địa phương, xu hướng cơ bản đang tăng lên là cư trú bên chồng 
64

. 

Tàn dư của chế độ gia đình mẫu hệ con thể hiện ở việc người Khơ-me không 

phân biệt bà con họ bên cha và bà con họ bên mẹ, mà coi như nhau; tức một cá nhân 
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không coi mình thuộc hẳn bên cha hay bên mẹ, mà thuộc cả hai bên, đối xử như nhau với 

cả hai bên, trách nhiệm nuôi dưỡng bố mẹ già thuộc cả con trai, con gái, cả vợ và chồng; 

giúp đỡ anh em hai bên như nhau. Cách xưng hô cũng thể hiện sự bình đẳng cho cả hai 

bên: người lên chức ông đều được gọi là tà, người lên chức bà đều gọi là dây; và gắn 

thêm từ ngoại hay nội và từ tà hay dây (ông ngoại là tà ngoại, ông nội là tà nội; cũng 

như vậy đối với bà). Chị của cha và mẹ, vợ của anh trai cha và mẹ đều được gọi là 

thum, um; dì, cô, thím được gọi là ming, y.  

 Về thừa kế tài sản, như đã đề cập ở trên, không có sự phân biệt con trai hay con 

gái, cháu nội hay cháu ngoại
65

. Sự cố kết trong dòng họ cũng khá bền chặt, thể hiện 

không chỉ trong giúp đỡ, cưu mang nhau khi khó khăn, hoạn nạn, khi mỗi gia đình có 

“công to việc lớn” mà còn ở việc mau bán, chuyển giao tài sản khi cần thiết. Tư liệu 

điều tra của Đề tài “Một số vấn đề cơ bản về kinh tế- xã hội ở các vùng biên giới Việt 

Nam” cho biết, khi phải bán, nhượng đất đai, người Khơ - me thường chuyển cho anh 

em, họ hàng (21,4% số người được hỏi) và đồng tộc, hoặc chí ít là người cùng làng 

(50%), với hy vọng quan hệ họ hàng, đồng tộc, làng xóm sẽ có điều kiện để chuộc lại 

đất khi có điều kiện, chỉ có 28,6% bán nhượng cho người Việt 
66

. 

Trong gia đình người Khơ-me, quan hệ vợ chồng tương đối bình đẳng. Người 

vợ đảm đương nhiều công việc trong gia đình hơn chồng. Người chồng thường thay 

mặt gia đình trong quan hệ với bên ngoài. Trong việc quyết định những công việc lớn 

như cưới xin, ma chay, giỗ tết, dựng nhà hay mua sắm những tài sản lớn đều có sự bàn 

bạc và thỏa thuận giữa hai vợ chồng. Dưới ảnh hưởng của Phật giáo, gia đình người 

Khơ-me ít khi có xung đột, trường hợp ly dị cũng hiếm khi xảy ra và trong trường hợp 

đó, tài sản riêng của ai người ấy giữ, tài sản chung được chia đều. Việc phân chia tài 

sản cho các con cũng rất công bằng, không phân biệt con trai hay con gái, đều như như 

nhau. Cha mẹ khi về già thường thích ở với con gái út, do vậy, người con gái này 

thường được ưu tiên hơn đôi chút. Người Khơ - me cũng có quan niệm có nhiều con là 

có phúc, có nhiều lao động, không phân biệt sinh con trai con gái, con nào tốt hơn con 

nào
67

.   

Các đặc điểm về hôn nhân, gia đình, dòng họ trên đây của người Khơ - me đã 

tác động đến sự đóng góp của các gia đình vào xây dựng các công trình công cộng, 

nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Đó là:  

- Việc không phân biệt rạch ròi bên bố - bên mẹ, bên nội -  bên ngoại, bên vợ - 

bên chồng có mặt tích cực là giúp các cộng đồng huyết thống và hôn nhân của người 

Khơ - me đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; tạo ra sự cố kết khá bền 

chặt trong cộng đồng, có thể là một lợi thế để tuyên truyền, vận động các gia đình 

đồng thuận tham gia, đóng góp vào các phong trào chung. Tuy nhiên, sự cố kết bền 

chặt trên đây cũng tạo ra một “lực cản” hay “sức ỳ”, nếu một vài cá nhân, gia đình nào 

đó không thông hiểu chủ trương, chính sách, từ đó không ủng hộ, lôi kéo người khác 

theo mình, dẫn đến phản ứng dây chuyền trong cả cộng đồng.  

- Việc không phân biệt bên chồng - bên vợ, bên nội - bên ngoại dễ tạo ra sự ỷ 

lại của những người lười biếng, lợi dụng anh em của hai bên, không chăm chỉ làm 

việc, không chịu học hỏi, làm ăn, vươn lên cho “bằng anh bằng em”. Sự ỷ lại này cũng 

là một trong những tác nhân tạo ra sự nghèo đói của người trong cuộc và cả những 
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người anh em có liên quan, người Khơ - me cũng có quan niệm “anh em không thể bỏ 

được nhau”.  Ngoài ra, quan niệm sự đông con từ quan niệm “đông con nhiều phúc” 

cũng là một trong những tác nhân gây ra nghèo đói, ảnh hưởng đến sự đóng góp vào 

cộng đồng của mỗi gia đình.  

 b. Tổ chức tự quản phum - sóc và tác động đến xây dựng NTM 

Với hoạt động mưu sinh chủ yếu là canh tác nông nghiệp lúa nước, phần lớn 

người Khơ-me ở ĐBSCL cư trú ở các vùng nông thôn. Mặc dù cư trú xen kẽ với người 

Việt, người Hoa và người Chăm, nhưng người Khơ-me  vẫn có xu hướng sống với 

nhau thành các cụm dân cư riêng 
68

, với các đơn vị xã hội cổ truyền cơ bản là các 

phum, sóc.  

“Phum” theo tiếng Khơ-me là một khu đất, song là thiết chế xã hội tương đối 

đặc thù của người Khơ-me, gần giống như xóm của người Việt ở Bắc Bộ. Mỗi phum 

thường gồm một số gia đình nhỏ có quan hệ huyết thống và hôn nhân, trở thành quan 

hệ cơ bản và gần như duy nhất trong cộng đồng (xóm của người Việt có quan hệ láng 

giềng kết hợp với quan hệ huyết thống và quan hệ hôn nhân là chủ đạo).  

Phum được định hình bởi một khu đất có ranh giới rõ ràng, có một hoặc vài 

cồng ra vào. Các phum lập ở những nơi thấp được bao quanh bởi các mương nhỏ, còn 

phum dựng ở nơi cao thường có hàng rào tre hay cây bụi. Bên trong phum là khuôn 

viên của các hộ gia đình nhỏ với nhà ở, nhà kho để công cụ sản xuất, chuồng nuôi gia 

súc gia cầm, vườn, cây rơm… Các phum lớn thường có cả vườn cây ăn quả chung. 

Phum thường có tên riêng, mang tên của người lập phum hay tên một loại vật trong 

thiên nhiên hay liên quan đến một sự tích nào đó.  

Các gia đình trong phum là tiểu gia đình hạt nhân, một số là gia đình mở rộng 

với nhà ở, cơ sở kinh tế (ruộng đất, trâu bò, công cụ sản xuất) riêng. Tuy vậy, tính cố 

kết giữa các gia đình trong phum rất cao, thông qua việc tương trợ lẫn nhau trong sản 

xuất, khi một gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn hay phải giải quyết, tổ chức những 

công việc lớn như ma chay, cưới xin. Nói một cách khác, quan hệ giữa các hộ gia đình 

trong phum luôn có tính thường trực và là quan hệ gần gũi nhất. Điều này do chế độ 

hôn nhân và gia đình song hệ của người Khơ-me quy định. Tính cố kết của phum còn 

được biểu hiện hay có nguyên nhân từ việc vgười Khơ-me thường gắn bó gần như suốt 

đời và truyền đời với phum, chi dời chuyển sang phum khác hoặc nơi khác khi chẳng 

may bị mắc một loại bệnh dịch nào đó mà bệnh này được cho là do “thổ địa” nơi họ 

đang sinh sống gây ra 
69

. 

Mỗi phum thường có một chủ phum (mê phum) đứng ra quan xuyến các công 

việc của phum. Chủ phum thường là nam giới, cũng có thể là nữ giới và đều phải là 

người cao tuổi có uy tín, kinh nghiệm và hiểu biết; có khả năng tổ chức thực hiện các 

công việc chung của phum như giải quyết xích mích, mâu thuẫn bên trong và với bên 

ngoài, tổ chức các nghi lễ ma chay, cưới xin, lễ tết… Hàng năm các chủ phum có 

nhiệm vụ đi thu các khoản đóng góp cho nhà chùa, nhắc nhở con cháu đến tuổi vào 

chùa để tu.  

b. Sóc (Srok) 
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Trong tiếng Khơ-me, “srok” có nghĩa là xứ, vùng, địa phương…Ở Campuchia, 

srok là một đơn vị hành chính tương đương cấp huyện. Trong khi đó, ở ĐBSCL, 

“sóc”là từ chỉ một đơn vị cư trú, một thiết chế xã hội tự quản truyền thống của người 

Khơ-me, tương tự như làng của người Việt, buôn hay plây của một số tộc người vùng 

Trường Sơn - Tây Nguyên
70

. 

Trong tiếng Khơ-me, nhiều khi thường ghép từ “sóc” với “phum”  bằng từ kép 

“phum sóc”. Tuy nhiên, như đã dẫn ở trên, phum là thiết chế xã hội nhỏ hơn sóc, một 

số nhà nghiên cứu đã đưa ra hai thuật ngữ “phum lớn” hay “phum láng giềng” để chỉ 

sóc
71

. Có ý kiến cho rằng, một sóc có thể được phát triển từ một phum. Qua thời gian 

dài, do dân số gia tăng dẫn đến phum ban đầu phát triển thành nhiều phum, trở thành 

một cộng đồng dân cư lớn, tạo cơ sở cho việc hình thành sóc và tên của sóc thường đặt 

theo tên phum ban đầu, dẫn đến việc sử dụng từ kép “phum - sóc”, mà trên thực tế, 

vốn là hai từ chỉ hai thiết chế xã hội khác nhau
72

. 

Các sóc truyền thống thường tọa lạc trên các giồng đất. Ranh giới giữa các sóc 

có thể là một khu rừng tạp, con rạch hay đường mòn. Mỗi sóc gồm vài chục đến hơn 

100 hộ gia đình sống. Quan hệ giữa các thành viên trong sóc dựa trên mối quan hệ 

láng giềng kết hợp với thân tộc, tín ngưỡng.  

Tính cộng đồng của sóc cũng khá bền chặt như của phum. Tuy nhiên, nếu tính 

cộng đồng của phum dựa trên quan hệ huyết thống và hôn nhân là chủ đạo thì tính 

cộng đồng của sóc được hình thành, duy trì dựa chủ yếu vào quan hệ láng giềng, lãnh 

thổ kết hợp với quan hệ huyết thống, bởi mỗi sóc gồm nhiều huyết thống khác nhau, 

thiết lập quan hệ hôn nhân với nhau. Tính cộng đồng trên đây xuất phát và hình thành 

trước hết do yêu cầu của việc khai khẩn những vùng đất nhiều sình lầy, chua mặn 

thành đất đai canh tác cách đây vài thế kỷ và được củng cố do yêu cầu của việc làm 

ruộng nước - một nền sản xuất mang tính thời vụ rất cao, các gia đình phải hỗ trợ nhau 

để gieo cấy vào khung thời vụ tốt nhất, thu hoạch khi lúa chín và các loại hoa màu 

“vào vụ”, cùng việc xây dựng và tu bổ các công trình thủy lợi để bảo đảm cho nền sản 

xuất nông nghiệp được duy trì, đòi hỏi phải có sự liên kết các gia đình, các phum với 

nhau, thông qua các hình thức đổi công, vần công với nhau mùa vụ sản xuất. Cuộc 

sống dựa trên sản xuất nông nghiệp cũng nảy sinh từ trong các gia đình các công việc 

“thổ mộc” bảo đảm đời sống thường nhật và lâu dài, như đào ao, đào giếng, làm nhà, 

đến các việc mang ý nghĩa xã hội, tâm linh, như ma chay, cưới xin…càng đòi hỏi sự 

hợp lực của các gia đình trong phum, sóc. Trên bình diện cả cộng đồng, sự cố kết của 

quan hệ sóc còn được hình thành, duy trì và củng cố thông qua hoạt động xây dựng, tu 

sửa đường sá, bảo vệ quyền lợi của sóc; đặc biệt là đóng góp, xây dựng nhà chùa, tổ 

chức các lễ nghi tôn giáo.  

Sóc có thiết chế tự quản để thực hiện vai trò, tổ chức điều hành các hoạt động 

của cộng đồng bên cạnh sự chi phối của nhà chùa. Người đứng đầu sóc được gọi là mê 

sóc, thường là người đàn ông có tuổi, am hiểu phong tục tập quán, biết chữ, có nhiều 

kinh nghiệm về sản xuất, được dân trong sóc tín nhiệm bầu ra.  
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Giúp việc cho mê sóc có một số thành viên, hợp thành một tổ chức gọi là knas 

kamaka srok  (ban quản trị sóc), do dân trong sóc bầu ra. Ban này thực thi các công 

việc chung của cộng đồng, gồm: 

- Giữ gìn an ninh trật tự trong sóc,  

- Giải quyết xích mích tranh chấp;  

- Đôn đốc việc xây dựng các công trình công cộng;  

- Quản lý tài sản, đất đai cộng đồng chung của sóc;  

- Tổ chức các nghi lễ cộng đồng;  

- Nhận người từ bên ngoài vào cư trú trong sóc;  

- Quyết định các việc liên quan đến quan hệ với các sóc lân cận. 

Người Khơ - me mộ Phật nên mỗi sóc đều có một chùa và nhà chùa có vai trò 

quan trọng trong các khía cạnh đời sống của sóc: kết hợp cùng với mê sóc và ban quản 

trị sóc duy trì các hoạt động của cộng đồng. Nói một cách khác, ở đây có sự kết hợp 

chặt chẽ giữa tổ chức tự quản và tổ chức tôn giáo (nhà chùa) trong các hoạt động của 

cộng đồng cư dân. Các yếu tố văn hóa - xã hội dựa trên cơ sở của nông nghiệp lúa 

nước hòa quyện với văn hóa Phật giáo, không chỉ ảnh hưởng đậm nét đến lối sống, 

sinh hoạt hàng ngày mà cả đến tổ chức tự quản của sóc. Điều này đã tạo cho sóc của  

người Khơ-me một diện mạo đặc thù, rất khác so với làng người Việt hay các buôn, 

plây của các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên
73

.   

Tổ chức tự quản phum sóc có vai trò rất quan trọng trong đời sống của người 

Khơ-me trong suốt quá trình lịch sử. Khi các chúa Nguyễn xác lập, củng cố bộ máy 

quản lý ở ĐBSCL (năm 1698), tổ chức tự quản sóc bị “ốp” lên bởi tổ chức quản lý hành 

chính phong kiến. Các sóc của người Khơ-me được chia tách, sáp nhập vào các cộng 

đồng khác
74

. Cùng với đó, người Việt và người Hoa chuyển cư tới, sống xen kẽ và đã có 

những ảnh hưởng nhất định đến các cộng đồng người Khơ-me. Theo Nguyễn Xuân 

Nghĩa, khi ban quản trị sóc bị thay thế bởi tổ chức quản lý hành chính phong kiến của 

các chúa Nguyễn và triều Nguyễn sau này, tổ chức tự quản của sóc “rút” vào trong ban 

quản trị chùa. Đây là lý do từ trước cho đến nay, nhà chùa có tiếng nói rất quan trọng, 

không chỉ trong đời sống tâm linh mà trong cả các sinh hoạt, ứng xử đời thường của 

người Khơ-me ở ĐBSCL
75

.  

Như vậy, cho dù có là tổ chức tự quản của xã hội truyền thống, các phum - sóc 

Khơ - me cũng không hoàn toàn là thiết chế có toàn quyền đối với các công việc của 

cộng đồng mà để “nắm” được chúng, còn phải lưu ý đến sự hiện diện của nhà chùa 

đứng sau hay “ẩn bên trong” tổ chức của nhà chùa. Đây là điều khác biệt rõ nhất của 

phum - sóc người Khơ - me so với làng của người Việt và làng, bản của các tộc người 

thiểu số khác ở nước ta.  

Cũng giống như các tộc người thiểu số khác ở nước ta, ngày nay, trong vùng 

nông thôn có người Khơ -- me sinh sống (hoặc thành khu vực riêng, hoặc xen kẽ với 

người Việt, người Hoa và người Chăm), đã hình thành các đoàn thể của hệ thống chính 
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trị (Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến 

binh) và hầu hết người Khơ-me tham gia các đoàn thể này. Tuy nhiên, các đoàn thể 

này cũng chịu chi phối với các mức độ khác nhau của nhà chùa, tùy từng địa phương.  

2.1.3. Nhà chùa Phật giáo Nam tông và tác động đến xây dựng nông thôn mới 

Người Khơ-me từ lâu nổi tiếng mộ Phật với dòng phái Nam tông hay Phật Tiểu 

thừa 
76

; có mặt ở ĐBSCL từ rất sớm (khoảng thế kỷ thứ IV). Đến thế kỷ XIX, đầu thế 

kỷ XX, đại bộ phận các phum sóc của người Khơ - me đều có chùa thờ Phật. Tính đến 

tháng 6/2010, Phật giáo Nam tông Khơ - me ở vùng này có 452 ngôi chùa với 8.574 vị 

sư (bằng 19,3% tổng số sư trong cả nước 
77

. Có thể nói, ở đâu có người Khơ-me là ở 

đó có chùa; và chỉ cần nhìn vào ngôi chùa có thể đoán được phần nào tính lâu đời của 

phum - sóc, sự đông đúc, cuộc sống và sự mộ Phật của tín đồ Khơ-me.  

Phật giáo Nam tông được coi là thành tố quan trọng nhất cấu thành bản sắc tộc 

người và sự cố kết cộng đồng của người Khơ-me. Đời sống thường ngày trong phum 

sóc của người Khơ-me bị chi phối rất mạnh mẽ bởi đạo đức, luân lý của Phật giáo 

Nam tông. Giáo lý, những điều răn dạy của tôn giáo này đã trở thành chuẩn mực trong 

quan hệ giữa những người Khơ-me trong phum sóc; từ đó, điều chỉnh mối quan hệ 

giữa các cá nhân với thiết chế tổ chức (chẳng hạn, gia đình, dòng họ, phum), giữa các 

thiết chế tổ chức với nhau và giữa cá nhân, thiết chế với cộng đồng sóc, giúp cho sóc 

được vận hành trơn tru. Đây là nét đặc thù, có thể coi là đặc trưng văn hóa - xã hội của 

người Khơ - me, rất khác với cách vận hành trong đời sống làng người Việt ở Bắc Bộ 

và buôn làng của các tộc người thiểu số Tây Nguyên (ở làng Việt, các mối quan hệ 

hàng ngày giữa các thành viên bị chi phối bởi Nho giáo và các khía cạnh của đời sống 

được điều chỉnh bằng hương ước, lệ làng; còn các buôn làng của các tộc người thiểu số 

Tây Nguyên bị chi phối bởi luật tục). Chính vì vậy, ẩn bên trong hệ thống các thiết chế 

tự quản cổ truyền của người Khơ-me, tổ chức nhà chùa và cách quản lý của nó có vai 

trò hết sức quan trọng, không chỉ về mặt tâm linh mà cả về các vần đề khác trong cuộc 

sống hàng ngày của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi lứa tuổi và các phum phụ thuộc sóc.  

Trước kia, mỗi sóc của người Khơ - me thường có một chùa, rất ít hiện tượng 

một vài sóc chung nhau một chùa. Hầu hết các thành viên của sóc đều là tín đồ đạo 

Phật và thường hành lễ tại chùa của sóc, hầu như không đi lễ ở các chùa khác. Chính 

vì vậy, nhà chùa nắm khá chắc được số tín đồ, qua đó không chỉ nắm được nhân khẩu 

mà còn biết rõ được hoàn cảnh của mỗi nhà, mỗi người (trước năm 1975 thường mỗi 

chùa có khoảng 1.600 dân). Chùa còn là nơi bàn bạc các công việc và tổ chức các sinh hoạt 

của cộng đồng, nơi tiếp khách và là trường học ở nông thôn, nơi học chữ, dạy dỗ kiến 

thức và dưỡng dục nhân cách cho con em tín đồ. Nhiều chùa có thư viện riêng, nghĩa 

trang riêng cho các tín đồ của chùa. 

Trong xã hội người Khơ-me, tầng lớp sư sãi khá đông đảo (trước giải phóng 

năm 1975 có đến hàng vạn người). Đứng đầu mỗi chùa có một vị lục cả hay sư cả 

(tiếng Khơ - me là lục kru), là sư trụ trì chính của ngôi chùa, như là thủ lĩnh tôn giáo 
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cao nhất của một hoặc vài sóc. Sư cả thường là người học giỏi, am hiểu kinh, giáo lý 

nhà Phật và văn hóa truyền thống, tình nguyện tu hành trọn đời. Sư có uy tín và vị thế 

đặc biệt, được dân trong sóc kính trọng hơn cả người đứng đầu sóc (mê sóc), được tín 

đồ nuôi, thường được hỏi ý kiến về các vấn đề của đời sống ở mỗi cộng đồng cư dân, 

được mời tham dự các lễ cưới, lễ tang của các gia đình, lễ rước ông tà (thổ địa) và lễ 

cầu mưa của phum. Tiếng nói của vị lục cả có ảnh hưởng rất lớn trong giải quyết các 

xích mích, mâu thuẫn, tranh chấp của các thành viên trong sóc.  

Ngoài lục cả còn có một hoặc hai vị lục nhị (hay sư phó), phụ giúp cho lục cả, 

chịu trách nhiệm trông coi các cộng việc của nhà chùa, duy trì kỷ luật tu hành và các 

công việc liên quan đến các tín đồ.  

Dưới lục cả, lục nhị là các tùy kheo (tuy khiu, bikkhu), thường là các sư từ 20 

tuổi trở lên; có nhiệm vụ đi khất thực, đi giảng kinh và làm lễ riêng cho các gia đình. 

Tùy kheo được coi là giới chức thứ ba trong nhà chùa. 

Chức giới thấp nhất trong chùa là Sadi, thường từ 12 tuổi trở lên, được gia đình 

cho vào chùa tu học, phục vụ các công việc vặt trong chùa…Cũng có một số trường 

hợp, trẻ em trai khoảng từ 6-12 tuổi đã được gia đình cho vào chùa để học chữ, giúp 

việc vặt và làm quen với các hoạt động trong chùa. Đây được coi là bước chuẩn bị cho 

việc tu hành sau này. Ngoài ra còn có một số nữ giới và nam giới cao tuổi ở tại chùa 

một thời gian nhất định (thường là 3-6 tuần) để tụng kinh, thiền định để mong tích đức 

trong quảng đời còn lại. Người Khơ-me gọi hình thức tu thiền này là đi thiệp hay som 

nắk. Ngoài tu thiền, những người này cũng tham gia trông coi, dọn dẹp, phụ giúp các 

việc trong chùa
78

.  

Ngoài các vị sư chuyên lo liệu việc tụng kinh, thực thi các nghi lễ tôn giáo, mỗi 

ngôi chùa còn có tổ chức tín đồ được gọi là Ban quản trị chùa (Knas Kamaka wat), 

thường có khoảng 8 người, bao gồm các chức viên:  

- Chủ chùa hay trưởng ban quản trị chùa (nhom wat), thường là người khá giả 

trong cộng đồng, hành trang gia đình trong sạch 

- Thầy phụ trách nghi lễ (acha wat),  

- Một số thành viên chuyên trách các công việc khác nhau do ban quản trị phân 

công; là những người sùng đạo, biết cách tổ chức nghi lễ, am hiểu phong tục tập quán, 

gọi là ông luật.  

Ban quản trị chùa có chức năng, nhiệm vụ thay mặt nhà chùa lo chuẩn bị việc tổ 

chức các nghi lễ, quản lý ruộng đất của chùa, nhận các đồ hiến tặng của tín đồ, sửa 

sang, xây mới các công trình trong chùa, mua sắm cơ sở vật chất, đồ dùng. Nhà chùa 

cũng thông qua ban quản trị chùa để góp phần vào việc quản lý phum sóc.  

Bên cạnh các nhà sư và ban quản trị chùa, còn có một số vị acha. Họ vốn là 

những nhà sư học hành giỏi, sau khi hoàn tục, được nhà chùa và tín đồ tín nhiệm mời 

vào giảng dạy và tham gia thực hiện một số nghi lễ trong chùa.   

Trong các cộng đồng người Khơ-me còn có tổ chức tín đồ gọi là wên (vên, 

vênh), gồm các hộ gia đình theo từng khu vực cư trú nhất định. Mỗi chùa tùy theo số 

lượng tín đồ mà có số lượng wên nhiều hay ít. Việc phân chia tín đồ theo các wên giúp 

nhà chùa thuận lợi trong việc tổ chức quyên góp, nhận cơm từ các hộ gia đình. Các 
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wên thay phiên nhau chuẩn bị cơm nước để dâng cúng nhà chùa một số ngày nhất định 

(các đồ ăn phải do các tín đồ của chùa dâng lên, sư và người đi tu không được chê, vì đó là 

thành quả lao động của tín đồ và cũng không được so bì đồ của nhà này với nhà kia). 

Ngoài ra các wên còn tham gia các công việc của nhà chùa và các  công việc chung 

của cộng đồng. Wên là cầu nối giữa nhà chùa và cộng đồng, giúp cho việc thực hiện 

mối quan hệ giữa nhà chùa và tín đồ được thuận tiện và chặt chẽ.  

Đứng đầu mỗi wên là một chủ wên (mê wên), giúp việc cho ban quản trị chùa. 

Có trường hợp chủ wên cũng đồng thời là một thành viên trong ban quản trị chùa. 

Mỗi chùa của người Khơ - me trước đây có một số ruộng đất công (đay wat), 

trước giải phóng khoảng vài hécta; hiện nay tồn tại, mức độ cụ thể tùy từng chùa. Số 

ruộng đất này hình thành từ nhiều nguồn, song chủ yếu do các tín đồ Phật tử hiến tặng, 

thường là những người khá giả hay không có con cái hiến tặng, với ý nguyện “muốn 

cầu phúc, tích đức cho đời sau”, theo quan niệm luân hồi của Phật giáo. Ruộng đất 

công được do ban quản trị chùa quản lý, giao cho các hộ gia đình Phật tử canh tác 

(thường là những gia đình không có hoặc có ít ruộng đất). Dựa trên tình hình cụ thể, 

ban quản trị chùa qui định việc chia hoa lợi giữa nhà chùa và người canh tác. Thực 

chất, đây là quan hệ “làm tô” mà bên chủ ruộng cho thuê là nhà chùa, thông qua ban 

quản trị chùa và bên thuê là tín đồ thiếu ruộng. Phần hoa lợi thu được là quỹ chung, 

được sử dụng vào các hoạt động của chùa, do Ban quản trị chùa điều phối
79

. 

Về nguyên tắc, các nhà sư chỉ chăm lo việc tu hành, thờ phụng và chăm lo cho 

đời sống tâm linh của các tín đồ Phật tử, không tham gia vào đời sống thế tục. Tuy 

nhiên trên thực tế, nhà chùa có vai trò hết sức to lớn trong việc quản lý cộng đồng tín 

đồ, nhất là việc duy trì đạo đức, lối sống, ứng xử hàng ngày. Các nhà sư được bà con 

tín đồ tôn kính không chỉ đơn thuần vì quyền uy tôn giáo mà xuất phát cả từ sự tận tâm 

của họ trong đời sống của họ. Các nhà sư không xa lánh thế sự, họ luôn sẵn lòng và 

tích cực tham gia vào việc giúp đỡ các tín đồ trong cuộc sống hàng ngày. Khi trong 

cộng đồng có xích mích xảy ra, các nhà sư đứng ra phân giải; người ốm đau bệnh tật 

được các vị sư đến an ủi, khuyên bảo và giúp đỡ; các nghi lễ gia đình, dòng họ đều 

được nhà sư đến cầu kinh, chúc phúc; những người cơ nhỡ, neo đơn được nhà chùa 

che chở, giúp đỡ.  

Một điều cần lưu ý trong hoạt động tâm linh của người Khơ-me là, ngoài các lễ 

thức Phật giáo, đồng bào còn có các tín ngưỡng và lễ thức - hội dân gian, chứa đựng 

nhiều yếu tố Ấn Độ giáo nhưng tất cả chúng được lồng ghép vào Phật giáo và Phật giáo 

luôn có vị trí trung tâm
80

. Có thể thấy rõ qua một số hiện tượng đã trở thành phổ biến, 

thành tục lệ: 

- Tục thờ cúng tổ tiên: rất được người Khơ - me coi trọng, song các tín đồ khi chết 

được hỏa thiêu, một phần tro cốt được đưa vào các tháp (chet đay) trong khuôn viên nhà 

chùa. Vì thế, đối với người Khơ-me, nhà chùa còn là nơi trú ẩn cho linh hồn ông bà tổ tiên 

của họ; trong nhà thường không có ban thờ tổ tiên, nơi trang trọng nhất trong nhà là bàn thờ 

Phật. . Chính vì vậy, người Khơ-me luôn có tình cảm sâu sắc với nhà chùa, từ khi sinh ra, 

lớn lên đến khi “về với cõi Phật”, mọi niềm vui, nỗi buồn đều gắn với nhà chùa, hướng 

vào chùa
81

.    
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 - Các lễ Tết quan trọng nhất trong năm của người Khơ me, như lễ Chol Chnam 

Thmay (giống như Tết Nguyên đán ở người Việt); lễ Đôn-ta (lễ cúng tổ tiên); lễ cúng 

Trăng… đều được tổ chức tại chùa, gắn với các nghi thức Phật giáo và có sự tham gia của 

các vị sư. 

Ngoài ra, người Khơ - me còn có tín ngưỡng tô tem, thờ rồng do đồng bào sinh 

sống trên vùng đất sông nước, nhiều sình lầy (mô típ rồng thường được gắn trên nóc 

chùa, nóc đền đài). Tín ngưỡng thờ các thần bảo hộ dòng họ, gia đình, một khu đất, 

khu rừng (arắck và thần bảo hộ của xóm, giống như thổ địa (anéktà). Tín ngưỡng nông 

nghiệp có lễ cầu mưa vào dịp đầu năm mới, khi mùa mưa sắp đến, lễ cúng thần ruộng, 

thần mục súc (để xua đuổi các loại thú, côn trùng làm hại cây trồng), cúng hồn lúa khi 

gặt về...; đều gắn với chùa với các mức độ khác nhau. 

Phật giáo còn ảnh hưởng lớn đến văn hóa, nghệ thuật.  Các giá trị kiến trúc, 

nghệ thuật tiêu biểu nhất của người Khơ - me đều tập trung thể hiện ở chủa (kiến trúc 

chùa ba cấp mái và các môtíp trang trí ở các bộ phận, trang trí tượng; nguồn tranh dân 

gian trong chùa với màu sắc sặc sỡ gắn với các tích của đạo Phật). 

Những trình bày ở trên cho thấy, Phật giáo Nam tông có vai trò quan trọng đặc 

biệt trong đời sống tinh thần của người Khơ-me, là hồn là cốt trong văn hóa của họ. 

Nói một cách khác, văn hóa Khơ-me chính là văn hóa Phật giáo Nam tông; Phật giáo 

có ảnh hưởng và in dấu ấn trên hầu hết các phương diện đời sống của người Khơ-me, 

từ các nghi lễ, phong tục tập quán đến kiến trúc, hội họa, sân khấu, văn học... Chính vì 

quá mộ Phật, mà hầu hết người Khơ-me đều muốn ngôi chùa của họ khang trang, đẹp 

đẽ bởi vì nó là bộ mặt của phum sóc, là niềm tự hào của họ. Việc đóng góp xây dựng 

chùa cũng là cách thiết thực để tích đức cho các phật tử và gia đình họ. Do đó, nhiều 

gia đình Khơ-me mặc dù nghèo khó vẫn gắng đóng góp sức người sức của cho việc 

xây dựng, trùng tu ngôi chùa. Đây là lý do cắt nghĩa cho hiện tượng ở nhiều vùng 

Khơ-me, đời sống còn nghèo khó, nhà cửa đơn sơ, nhưng có ngôi chùa to lớn lộng lẫy; 

hay có sự tương phản giữa ngôi chùa rất lớn giữa chùa của sóc với nhà của các gia 

đình
82

. Ngôi chùa không chỉ là nơi thờ cúng tu hành tôn nghiêm mà còn là trung tâm 

văn hóa, chính trị, kinh tế của cộng đồng phum sóc. Việc đóng góp cho nhà chùa, 

chăm lo cho các nhà sư được coi là bổn phận, trách nhiệm của mỗi người Khơ-me, bởi 

chùa là nơi “sống gửi của, chết gửi cốt”. 

Việc mộ Phật, hết lòng vì nhà chùa của người Khơ me có mặt tốt là giúp cho 

mỗi người chú tâm làm việc thiện để “tích đức”, đóng góp xây dựng chùa trở thành 

các di sản văn hóa, song lại có mặt trái là phần lớn cư dân, các gia đình chỉ chuyên tâm 

lo cho chùa mà sao nhãng đóng góp vào các công trình công cộng khác, như trong 

chương trình xây dựng nông thôn mới. Rất nhiều người quan niệm, việc xây dựng các 

công trình công cộng là việc của chính quyền, đoàn thể, không phải là trách nhiệm của 

Phật tử.  

Hiện nay số lượng chùa của người Khơ-me ở Nam Bộ còn khá nhiều, khoảng 

trên dưới 500 ngôi chùa, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng
83

. Nhiều 

chùa được tu bổ hoặc dựng lại khang trang hơn từ tiền của tín đồ trong nước và người 

Khơ-me định cư ở nước ngoài gửi về. Những năm gần đây, tuy nhà chùa Phật giáo vẫn 

có vai trò quan trọng trong đời sống của các cộng đồng người Khơ-me, các tập tục 
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trước đây về cơ bản vẫn được duy trì, song đời sống tôn giáo đã có ít nhiều thay đổi. 

Đó là, có sự suy giảm đáng kể số lượng sư sãi ở các chùa, do nhiều nam thanh thiếu 

niên Khơ-me không muốn đi tu mà muốn đi học để có cơ hội phát triển; thời gian tu 

của sư sãi thường ngắn hơn trước đây nhiều, nhiều trường hợp chỉ mang tính hình 

thức. Nhiều chùa tổ chức học tiếng Anh và tin học cho trẻ em.. Vấn đề cải đạo cũng đã 

xuất hiện ở một số địa phương có nhiều người Khơ-me sinh sống. Ở huyện Trần Đề, 

Sóc Trăng, đã có một bộ phận người Khơ-me (khoảng 1.000 người) theo Công giáo, 

song họ vẫn tham gia vào các sinh hoạt của nhà chùa, nhất là vào các dịp lễ lớn. Ngoài 

ra ở Trà Vinh hiện nay cũng có khoảng 430 người Khơ-me theo đạo Tin Lành tuy 

nhiên họ vẫn đi chùa
84

 . 

2.2. N ười Chăm  

Người Chăm (còn có các tên gọi khác: Chàm, Chawmpa, Chiêm, Chiêm 

Thàng…), là một trong 5 tộc người thuộc nhóm Ngôn ngữ Mãlai - Đa Đảo ử nước ta.  

Dân số có 161.729 người (Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009), đứng thứ 14 trong 54 

tộc người.  

Người Chăm từng là chủ nhân của nền Văn hóa Sa Huỳnh, cơ sở để tạo lập 

Vương quốc Chămpa hùng mạnh, với địa bàn trải dài từ Quảng Bình vào Bình Thuận. 

Tuy nhiên,  từ đầu thế kỷ XI, địa bàn cư trú của người Chăm và phạm vi lãnh thổ của 

Vương quốc Chămpa từng bước bị thu hẹp, bởi người Việt và Vương quốc Đại Việt. 

Từ nửa sau thế kỷ XV trở đi, một bộ phận người Chăm chuyển vào Nam Bộ sinh sống, 

một bộ phận khác sang Campuchia, rồi sau đó lại chuyển sang Nam Bộ vào các thời 

điểm khác nhau và bằng các con đường, hình thức khác nhau85. Khối người Chăm 

chuyển vào ĐBSCL hiện nay tập trung ở tỉnh An Giang, có nhiều nét khác biệt với 

khối người Chăm đông đảo ở vùng Ninh Thuận, Bình Thuận.  

- Về phương diện tôn giáo - yếu tố cơ bản để phân biệt các nhóm Chăm với 

nhau, nhóm Chăm ở ĐBSCL chủ yếu theo Ixlam chính thống (trong khi nhóm ở Ninh 

Thuận, Bình Thuận chủ yếu theo Bàlamôn, một bộ phận theo “Hồi giáo cũ”; nhóm ở 

miền núi Phú Yên, Khánh Hòa theo các tín ngưỡng dân gian). 

- Về phương diện gia đình, xã hội: trong khi các nhóm ở Trung Bộ vẫn bảo lưu 

chế độ mẫu hệ thì nhóm Chăm ở ĐBSCL đã chuyển sang chế độ phụ hệ, người đàn 

ông quyết định mọi việc trong nhà, buộc người phụ nữ phải phụ thuộc, chỉ quẩn quan 

với bếp núc, khung dệt, hầu như tách biệt với xã hội, khuất mình  sau những bức màn 

kín đáo 86. Điều này tạo ra sự bất bình đẳng của nữ giới, người vợ với nam giới, người 

chồng; ngược lại với chế độ mẫu hệ tạo ra bất bình đẳng của nam giới, người chồng 

với nữ giới và người vợ; ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực gia đình vào đóng 

góp với cộng đồng.  

- Về phương diện kinh tế, nhóm Chăm ở ĐBSCL trước đây sinh sống chủ yếu 

băng đánh cá trên sông và làm các nghề thủ công gia đình; dần dần chuyển sang buôn 

bán trên sông, ra cả ngoài địa phận Việt Nam; làm các nghề thủ công (nhất là dệt, 

thêu), tạo ra các sản phẩm để xuất đi nước ngoài có đồng tộc và đồng tôn giáo. Một bộ 

phận đông có quan hệ chặt chẽ với người thân, đồng tộc ở nhiều nước trong khu vực 

                                              
84

 Phan An (2013), “Một vài ghi nhận về đời sống tôn giáo của người Khmer Nam Bộ trong thời gian gần đây”, 

Kỷ yếu Hội nghị Thông báo Dân tộc học 2013, Viện Dân tộc học. 
85

 Vương Xuân Tình - Vũ Đình Mười (Đồng Chủ biên, 2016), Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở Việt Nam, 

nghiên cứu tại vùng Nam Bộ, Nxb. KHXH, Hà Nội, tr. 101 - 102. 
86

 Vương Xuân Tình - Vũ Đình Mười, Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở Việt Nam…., sđd, tr. 99. 



307 

 

Đông Nam Á và một số nước ở Trung Cận Đông, cả ở Mỹ, nên có điều kiện kinh tế 

khá. Một số hiện nay đã định cư ở nước ngoài, gọi là “Chăm kiều”, song vẫn giữ liên 

hệ mật thiết với người thân, với quê hương; sẵn sàng giúp đỡ người thân và đóng góp 

cho quê hương 87.  

Tuy nhiên, hoạt động mưu sinh của người Chăm làm cho đồng bào sinh sống 

chủ yếu trên các ghe, thuyền, lưu động, nên không ổn định về cư trú, tình chất làng 

không rõ nét, ảnh hưởng đến việc huy động các nguồn lực của gia đình, cộng đồng vào 

các công trình công cộng 

2.3. N ười Hoa  

Người Hoa đến vùng đất Nam Bộ vào thập kỷ 60 của thế kỷ XVII-sau khi nhà 

Minh ở Trung Quốc bị quân Mãn Thanh xâm lược (năm 1644), với ba thành phần 

chính: đa số là dân lao động sang Việt Nam tìm kế sinh nhai; một số là thương nhân, 

sang Việt Nam phát triển buôn bán; một số là các quan lại, những người chống đối 

triều đình Trung Quốc, đặc biệt là các tướng, quan lại nhà Minh chống lại nhà Thanh 

thất bại, phải chạy sang Việt Nam tìm chỗ dung thân 
88
. Trong quá trình cư trú tại Nam 

Bộ, người Hoa đã cùng người Việt, Khơ-me khai phá vùng đất màu mỡ này. Nhiều 

người Hoa có công khai phá cả một vùng rộng lớn, được nhân dân tôn vinh mà tiêu 

biểu là Mạc Cửu (khai phá vùng Hà Tiên). Có người trở thành nhà văn hóa lớn, như 

Trịnh Hoài Đức-tác giả của cuốn Gia Định thành thống chí-cuốn địa chí tổng hợp về 

vùng đất Nam Bộ. 

Đặc điểm nổi bật của người Hoa khi sang Việt Nam là đi theo từng tỉnh của 

Trung Quốc (như Phúc Kiến, Quý Châu, Quảng Đông...), sống thành các làng riêng. 

Vì phần lớn người Hoa là người nước Minh nên làng của họ được gọi là Minh Hương. 

Người có công đầu tiên lập làng được tôn làm Minh Hương tiên hiền. Mỗi cộng đồng 

người Hoa ở tỉnh gốc lập thành một bang riêng, có sổ hàng bang ghi chép về các hộ, 

giống như sổ hộ khẩu; cử một người có uy tín làm bang trưởng là người đại diện để 

liên hệ với chính quyền phong kiến Việt Nam. Thời gian đầu, người Hoa sống ở nông 

thôn; về sau phần lớn sống bằng buôn bán và làm các nghề thủ công, tập trung đông 

đúc tại các đô thị lớn như Sài Gòn, Biên Hòa, Cần Thơ, Hà Tiên, Rạch Giá, số làm 

ruộng và sống ở nông thôn rất ít.  

Sau những biến động trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc từ cuối thập 

niên 1970 đến đầu thập niên 1990, người Hoa ở Nam Bộ nói chung, ĐBSCL nói riêng 

đã suy giảm về dân số 
89
, địa bàn cư trú tập trung ở các đô thị với 573.050 người (trong 

cả nước), tập trung ở ĐBSCL, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 414.045 người, 

chiếm 50,3% tổng số người Hoa tại Việt Nam), Đồng Nai có 95.162 người, Sóc 

Trăng 64.910 người, Kiên Giang 29.850 người, Bạc Liêu  20.082 người, Bình 

Dương (18.783 người). Số ở nông thôn chỉ có 250.021 người. Các nhóm cư dân ở đô 

thị còn bảo lưu rất rõ nét các yếu tố văn hóa mang tính riêng của người Hoa. Trong khi 

đó, số cư trú ở nông thôn xen ghép với người Việt, người Khơ - me. Do tác động của 
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nhiều yếu tố (sự tương đồng về văn hóa Việt Nam - Trung Quốc, quá trình cộng cư 

xen ghép lâu dài, các cuộc hôn nhân hỗn hợp dân tộc và dưới ảnh hưởng của các yếu 

tố chính trị), văn hóa của các cộng đồng người Hoa ở nông thôn ĐBSCL không được 

thể hiện rõ nét, nổi trội. Đến nay, một bộ phận đông người Hoa ở đây đã hòa nhập vào 

xã hội Việt Nam đến mức họ tự xem mình là người Việt Nam và mang gốc gác văn 

hóa thuộc dân tộc Hoa (được công nhận trong 54 dân tộc Việt Nam), chứ không phải 

là Hoa kiều sinh sống trên nước Việt Nam
90

.  

Một trong những đặc điểm của người Hoa là tính cộng đồng, tương trợ rất cao. 

Những người cùng quê đã định cư trước luôn giúp đỡ những người mới đến và những 

người có chí thú làm ăn nhưng không có điều kiện; dành những món tiền lãi để giúp 

người hoạn nạn. Trong cộng đồng người Hoa hiếm khi có sự cãi vã, đánh lộn. Khi xảy 

ra hiềm khích, các bên liên quan nhanh chóng chứng tỏ thiện chí “dĩ hòa vi quý”, bắt 

tay làm lành
91
. Đặc điểm về sự cố kết này cùng với tiềm lực kinh tế tạo được do sự 

nhanh nhạy trong làm ăn là một lợi thế của người Hoa trong việc huy động các nguồn 

lực vào việc xây dựng các công trình công cộng.  

2.4. N ười Việt  

Từ cuối thế kỷ XVI, những người Việt đầu tiên đã đến làm ăn sinh sống ở Mô 

Xoài (Bà Rịa - Vũng Tàu), rồi từ đó, lớp lớp người Việt đi vào các miền sâu hơn của 

Đông Nam Bộ và ĐBSCL. Các tư liệu trước đây cho rằng, những lớp lưu dân Việt đầu 

tiên đi vào Nam Bộ chỉ là những dân nghèo “thất cơ lỡ vận”, tội đồ, binh lính. Tuy 

nhiên, các kết quả nghiên cứu lịch sử đã chỉ ra rằng, đi vào “Nam tiến” còn có cả 

những thương nhân, nhà giàu có "nuôi thêm chí làm giàu"...  đã xuất tài vật buôn bán, 

chiêu tập lưu dân khẩn hoang lập ấp, từng bước biến Đông Nam Bộ rồi Tây Nam Bộ 

thành những vùng sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, thủ công nghiệp và hình thành 

nền kinh tế hàng hoá ngay từ buổi đầu. Công cuộc mở đất tại vùng Nam Bộ thể hiện 

tầm nhìn xa rộng của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong, nhằm tạo ra một tiềm lực lớn về 

đất đai, kinh tế, đủ sức đối trọng lâu dài với nhà Lê-Trịnh ở Đàng Ngoài.  

Khác với khối người Việt ở Bắc Bộ vào khai phá miền Trung thường đi theo 

làng xã (nên cơ cấu tổ chức của làng miền Trung có nhiều nét giống làng Bắc Bộ, tên 

làng được đặt theo tên làng ở miền Bắc), khối cư dân Việt vào khai phá Nam Bộ rộng 

lớn, trù phú, song đầy hoang vu, khắc nghiệt là những dân “tứ xứ lưu vong” (những 

nông dân đói nghèo phải bỏ quê tha phương cầu thực, những người bị tội phải trốn 

tránh) được các lưu quan, những người giàu có chiêu tập. Họ đi riêng rẽ, lẻ tẻ, nên 

không hình thành được các khối cư dân mang tính cách riêng và thường không giữ 

được các hoài niệm, các lệ tục của các làng quê gốc. 

Đặc điểm chuyển cư trên đây kết hợp với những đặc điểm của điều kiện thiên 

nhiên Nam Bộ làm cho làng Việt ở Nam Bộ nói chung, khu vực ĐBSCL nói riêng có 

nhiều nét khác biệt so với làng Việt ở Bắc Bộ; thể hiện qua Bảng 4. 
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Bảng 4: Sự khác biệt giữa làng Việt Bắc Bộ và làng Việt Nam Bộ 

Làng Việt Bắc Bộ Làng Việt Nam Bộ, ĐBSCL 

Hình thành do khai phá cộng đồng (hoặc do tập 

thể cư dân, hoặc do Nhà nước, quan lại đứng ra tổ 

chức) 

Hình thành do lưu dân (người tứ 

xứ) khai phá với sự tổ chức của 

các điền chủ, của quan lại Nhà 

nước 

Hình thành sớm, trước khi Nhà nước thiết lập các 

đơn vị hành chính cấp cơ sở-xã (năm 621) nên có 

tính tự quản cao, tính hành chính phải "nương" 

theo tính tự quản 

Hình thành muộn, do công cuộc 

mở đất của các chúa Nguyễn, cấp 

hành chính cơ sở (xã) hình thành 

cùng với làng, nên tính hành 

chính cao hơn tính tự quản 

Tính cố kết chặt, quan hệ địa vực nặng nề (thể 

hiện ở phân biệt ngặt nghèo chính cư-ngụ cư), có 

hương ước 

Cố kết lỏng lẻo, quan hệ chính 

cư-ngụ cư không rõ nét, không có 

hương ước 

Kinh tế tự cấp tự túc, khép kín Kinh tế hàng hóa, mở 

Phân cực giai cấp xã hội thấp (trước năm 1954 có 

5 giai tầng kinh tế với sở hữu nhỏ và manh mún), 

tính "đẳng cấp" nổi trội 

Phân cực giai cấp rõ ràng, triệt để 

(trước năm 1975 chỉ có các điền 

chủ với hàng trăm hàng nghìn ha 

cho các tá điền lĩnh canh nộp tô) 

Sự khác biệt về làng trên đây đã làm cho con người Nam Bộ có nhiều nét khác 

biệt về tính cách so với con người Bắc Bộ. Đó là, cá tính của người Việt Nam Bộ thể 

hiện mạnh mẽ (do tính cộng đồng làng xã suy giảm so với ngoài Bắc), con người cởi 

mở, bộc trực, ít cục bộ, nghĩa hiệp - trọng nghĩa khinh tài, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn 

(khác với người Việt Bắc Bộ là kín đáo, ít bộc lộ hoặc không dám bộc lộ thái độ của 

mình, song lại mang tâm lý cục bộ dòng họ, cục bộ làng xã rất cao; dễ theo “bè” và đám 

đông). Môi trường sống khi đến khai phá cách đây vài trăm năm đầy hoang vu đã thử 

thách người Việt Nam Bộ, rèn luyện họ để hình thành tính thích phiêu lưu mạo hiểm, 

dám làm ăn lớn
92. 

Những đặc điểm trên đây của làng Việt và con người Việt vùng Nam Bộ nói 

chung, ĐBSCL nói riêng nếu biết “gạn đục khơi trong” sẽ có lợi cho việc huy động 

các nguồn lực vào công cuộc xây dựng NTM. 

KẾT LUẬN 

1. Khu vực ĐBSCL gồm 13 đơn vị hành chính trực thuộc trung ương, với 8.642 

thôn, ấp, t1.288 xã, 211 phường, 120 thị trấn của 129 đơn vị cấp huyện (14 thành phố, 

13 thị xã và 102 huyện), có hơn 3,3 triệu hộ gia đình nông thôn. Đây là vùng có tiềm 

năng phát triển nông nghiệp lớn nhất của đất nước, có diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp lớn, điều kiện thiên nhiên nhìn chung thuận lợi, có thế mạnh về sản xuất và 

xuất khẩu lương thực, cây ăn trái và thủy sản. Tuy nhiên, khu vực cũng có những điểm 

không thuận cho sản xuất, như địa hình kênh rạch chằng chịt, giao thông đường bộ rất 
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khó khăn, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật cho dân sinh, kinh tế còn yếu kém, 

trình độ dân trí, nguồn lực con người thấp hơn so với một số khu vực khác. Tình hình 

trên đây đặt ra công cuộc xây dựng NTM như một đòi hỏi, yêu cầu bức thiết. 

2. Trong gần 10 năm qua, công cuộc xây dựng NTM ở khu vực ĐBSCL được 

triển khai đồng bộ, nhờ sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và sự vào cuộc quyết liệt 

của cả hệ thống chính trị các cấp địa phương, cùng sự hưởng ứng của các cộng đồng dân 

cư và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thể hiện ở số xã, huyện đạt tiêu chí 

NTM với cơ sở hạ tầng được đầu tư, sản xuất phát triển, đời sống vật chất của nhân dân 

được cải thiện, đời sống văn hóa - tinh thần được nâng cao; bộ mặt nông thôn khởi sắc 

rõ rệt … trình độ nhận thức, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở có 

sự chuyển biến rõ nét. 

3. Tuy nhiên, công cuộc xây dựng NTM ở khu vực ĐBSCL còn nhiều hạn chế 

và gặp nhiều khó khăn. thể hiện ở cơ sở hạ tầng - vật chất kỹ thuật yếu kém, không 

đồng bộ, không đáp được yêu cầu phát triển sản xuất, phục vụ đời sống, các khía cạnh 

văn hóa - xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, sự phát triển các của các ngành 

kinh tế không tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng; thu nhập của một bộ 

phận đông đảo cư dân còn thấp, đời sống còn nhiều khó khăn; các mặt văn hóa - xã hội 

còn bộc lộ những mặt yếu kém; đội ngũ cán bộ có nhiều cố gắng vươn lên, song năng 

lực chưa đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là phát 

triển kinh tế.  

4. Những bất cập, khó khăn và yếu kém trên đây có nhiều nguyên nhân: điều kiện 

tự nhiên vùng sông nước không thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân 

sinh - kinh rế; sự phát triển không đều giữa các tộc người, các tiểu vùng, các địa 

phương; trình độ dân trí thấp; năng lực quản lý và điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp, 

các ngành còn nhiều hạn chế; sự phói hợp giữa các ngành cho các phần việc của xây 

dựng NTM thiếu đồng bộ; sự tham gia của người dân xây dựng NTM chưa cao và đặc 

biệt là các giá trị văn hóa truyền thống chưa được phát huy, một số yếu tố là “trở lực” 

cho xây dựng NTM. 

5. Từ thực tế xây dựng NTM ở khu vực ĐBSCL giai đoan j2010 - 2020 cho 

thấy, để Chương trình này đi đến thành công hơn nữa, ngoài việc cần phát huy sức 

mạnh tổng hợp và sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị; có các chính sách 

và giải pháp đồng bộ, sát thực với thực tế của các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; 

cần phải hết sức lưu ý đến các đặc điểm của truyền thống, nhất là về phương diện văn 

hóa của từng vùng, từng địa phương và tộc người. Đối với vấn đề ảnh hưởng của các 

yếu tố văn hóa đến xây dựng NTM khu vực ĐBSCL, cần lưu ý một số điểm sau: 

Với n ười Khơ - me, đặc điểm lớn nhất của đồng bào là mộ Phật, có thể sẵn 

sàng “hy sinh tất cả vì Phật”, nên cần phát huy tinh thần này của người dân vào việc 

tham gia, đóng góp xây dựng NTM; phải có các hình thức tuyên truyền để các tín đồ 

thấy được, cuộc sống hiện tại quan trọng hơn là cuộc sống ở “thế giới bên kia” mà nhà 

Phật mà họ gửi gắm; từ đó có những việc làm, hành động thiết thực hơn trong đóng 

góp xây dựng cộng đồng. 

Phát huy vai trò của nhà chùa, nhất là ảnh hưởng và uy tín của các vị sư, sự tận 

tâm của bộ phận quản lý trực tiếp nhà chùa (các ông luật).  

Bên cạnh đó, cần khắc phục một số mặt trái của “tinh thần mộ Phật”:  
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- Tinh thần coi “nhà chùa là cao nhất” - như đã dẫn ở trên mà dồn hầu hết tâm 

trí, sức lực, tiền của, thời gian cho nhà chùa, cho đời sống tâm linh; trong khi lại rất 

“dè dặt” đóng góp cho xây dựng các công trình công cộng, “phó mặc” cho chính 

quyền, đoàn thể.    

- Sự kinh viện, nhiều khi thoát ly khỏi đời thường của một bộ phận sư sãi, đã 

tác động lớn đến tư tưởng, tinh thần của số đông tín đồ. 

Với n ười Chăm, có các giải pháp phát huy tính cố kết cộng đồng tộc người 

theo tôn giáo (nhóm Ixlam); vai trò, uy tín và ảnh hưởng của các chức sắc tôn giáo; 

động viên những người có điều kiện kinh tế khá, người có người thân ở nước ngoài 

ủng hộ, đóng góp xây dựng quê hương. 

Với n ười Hoa, phát huy tính cộng đồng cao của người Hoa trong phát triển 

kinh tế cũng như trong đời sống của các cộng đồng cư dân; phát huy vai trò, uy tín và 

ảnh hưởng của người giàu (vì người Hoa trọng người giàu chân chính), người cao tuổi.  

 Với n ười Việt, phát huy những tố chất tốt đẹp trong tính cách người Nam Bộ, 

như bộc trực, hòa đồng, nghĩa hiệp - trọng nghĩa khinh tài, sẵn sàng xả thân vì nghĩa 

lớn, dám làm, dám chịu, ít cục bộ; song cũng cần “chế ngự” một số mặt như “tính bốc 

đồng”, làm ăn nhiều khi không tính toán sát với thực tế, có căn nguyên từ tính thích 

“phiêu lưu, mạo hiểm”. 
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TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI 

 

MỘT SỐ HỌAT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI  

LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI  

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

        

Sứ mệnh của Tập  đoàn là với khát vọng gìn giữ nguồn mạch sống cho đời sau, 

nâng cao vị thế và chất lượng cuộc sống của người nông dân nhằm xây dựng những 

vùng nông thôn đáng sống , chăm lo cho xã hội hôm nay và mai sau .  Ba ngành kinh 

doanh chính của Tập đoàn là : giống cây trồng , vật tư nông nghiệp và lương thực . Kể 

từ đầu năm 2011, Tập đoàn đã xây dựng và phát triển ngành lương thực với 5 nhà 

máy chế biến lúa gạo tổng công suất 700.000 tấn/ năm ở các tỉnh vùng đồng bằng 

sông Cửu long với diện tích gieo trồng lúa hàng năm khoảng 30.000 ha . Lộc trời đã 

xây dựng được  chuỗi giá trị  lúa gạo trên cánh đồng lớn liên kết với nông dân tại địa 

bàn nông thôn . Trong quá trình phát triển , Tập  đoàn đã tham gia tích cực trong các 

hoạt động liên quan đến xây dựng nông thôn mới . Các  hoạt động đó bao gồm : (i) 

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho nông dân trồng lúa thông qua lực 

lượng Ba Cùng để nâng cao trình độ chuyên môn cho nông dân  , (ii) Tổ chức sản xuất 

lúa theo chuỗi  giá trị dựa trên tiêu  chuẩn quốc tế SRP , đầu tư vật tư trọn gói  và thu 

mua sản phẩm cuối cùng , giúp nông dân ổn định trong xản xuất và gia tăng vị thế  xã 

hội của nông dân ở nông thôn  , (iii)  Phối họp với chính quyền các địa phương để xây 

dựng các tổ liên kết , các hợp tác xã nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa doanh 

nghiệp và công đồng cư dân vùng nông thôn , (iv)  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế  nông 

thôn theo hướng sản xuất hàng hóa , cho hiệu quả kinh tế cao , gia tăng thu nhập cho 

người dân nông thôn , (v)  Khởi xướng và duy trì chương trình cùng nông dân bảo vệ 

môi trường để góp phần giúp môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp .  

I. NHẬN THỨC CỦA LỘC TRỜI VỀ CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNGNÔNG THÔN MỚI GIAI  ĐOẠN 2010-2020   

Ngày 4 tháng 6 năm 2010 tại Hà Nội, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 

đã ký quyết định số 800/QĐ TTg phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới giai  đoạn 2010-2020. Mục tiêu chung của chương trình là : Xây 

dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh 

tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công 

nghiệp , dịch vụ; gắn phát triển với đô thị theo qui hoạch ; xã hội nông thôn dân chủ , 

ổn định , giàu bản sắc văn hóa dân tộc ; môi trường sinh thái được bảo vệ ; an ninh trật 

tự được giữ vững ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng 

cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa .  

Mục tiêu cụ thể là đến năm 2015 , có 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới ( 

theo bộ tiêu chuẩn quốc gia về nông thôn mới )  và đến năm 2020 có 50% số xã đạt 

tiêu chuẩn nông thôn mới .Thời gian thực hiện từ năm 2010 đến năm 2020 và phạm vi 

thực hiện  ở vùng nông thôn trên khắp cả nước .  

 Một số nội dung trong chương trình nông thôn mới  có liên quan đến hoạt động 

của Tập  đoàn Lộc trời bao gồm : (i) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế , cơ cấu sản xuất 

nông nghiệp theo hướng sản xuất hànghóa có hiệu quả kinh tế cao ; (ii) Tăng cường 

công tác khuyến nông ; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
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sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp ; (iii) Phát triển kinh tế  hộ, trang trại, hợp tác xã ; (iv) 

Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn . Xây dựng các điểm thu gom , xử lý rác thải ở các xã .  

II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA LỘC TRỜI LIÊN QUAN ĐẾN XÂY 

DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

1. Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành trồng lúa  

Lai tạo chọn lọc ra các giống lúa  mới . Trước đây Tập đoàn lệ thuộc hoàn toàn 

vào các giống OM của Viện lúa đồng bằng  sông Cửu long .  Tuy nhiên hiện nay đội 

ngũ các nhà khoa học của Lộc trời đã lai tạo chọn lọc thành công các giống lúa mới 

chất lượng cao phục vụ sản xuất . Năm giống đã được công nhận chính  thức là Lộc 

trời 1, Lộc trời2, Lộc trời 3, Lộc trời 4, Lộc trời 5 . Trong  đó  giống Lộc trời 1 được  

sử dụng để sản suất ra gạo Hạt Ngọc Trời Thiên Long , đạt Top 3 gạo ngon nhất thế 

giới tổ chức tại Malaysia năm 2015 .  Một  giống được công nhận cho sản xuất thử là 

giống Lộc trời 88 . Riêng giống Lộc trời 88 luân canh trên vùng lúa – tôm rất phù hợp 

vì giống này chống chịu mặn tốt , gạo rất ngon  với chỉ số đường huyết ( GI ) rất thấp 

được sử dụng để sản xuất ra gạo mầm Vibigaba . Gần đây Lộc trời có giống Lộc trời 

28 , gạo và cơm ngon hơn giống nổi tiếng Hom Mali của Thái lan trong cuộc đấu xảo 

liên lục địa tổ chức từ 23-27/11/2018 tại Trung quốc.   Bên cạnh lai tạo giống lúa mới , 

việc nhân giống ra khối lượng lớn phục vụ đại trà cũng là một ưu điểm trong thành tựu 

của Lộc trời  . Hàng năm , khoảng 50.000 tấn giống lúa cấp  nguyên chủng và xác 

nhận được cung cấp cho nông dân trong vùng nguyên  liệu của Tập đoàn  và  cho 

quãng đại rộng rãi nông dân trồng lúa .  

Hiện nay nông dân trồng lúa  lệ thuộc nhiều  vào phân hóa học để cung cấp chất 

dinh dưỡng cho cây  trồng . Có sự mất cân đối giữa phân vô cơ và hữu cơ trong ngành 

trồng lúa . Lộc Trời đã ứng dụng công nghệ vi sinh trong phân hủy rơm rạ  sau khi thu 

hoạch  để làm phân bón hữu cơ ngay tại ruộng . Một nhà máy sản xuất chế phẩm 

trichoderma ( TricoDHCT Lúa Von )  với công suất 600 tấn / năm  có thể thỏa  mãn 

cho nhu cầu 600.000 ha/năm được xây dựng và hoạt động tại TP Long Xuyên ( An 

Giang ) . Chế phẩm  chứa  nhiều loài nấm trichoderma trong  đó  có những loài hoạt 

động tốt trong điều hiện ẩm  và cũng  có những loài vẫn  hoạt  động tốt trong điều kiện 

ngập nước . Hiện nay một tỷ lệ  nhỏ rơm được cuốn đóng bành bằng máy  , di chuyển 

đi xa, nhất là trong mùa nắng sau khi thu hoạch lúa  Đông Xuân để làm thức ăn chăn 

nuôi , hoặc trồng nấm rơm . Phần lớn rơm rạ được đốt bỏ , lãng phí  chất hữu cơ , chất 

dinh  dưỡng và gây ô nhiễm môi trường .  Công nghệ  làm phân hữu cơ tại  ruộng được 

Lộc trời  áp dụng trên  vùng  nguyên  liệu của Tập  đoàn . Với công nghệ ngày , người 

nông dân tiết kiệm được 3 triệu đồng / ha/vụ bằng cách  giảm  lượng phân hóa học sử 

dụng .  

 Lượng phân bón , nhất là phân đạm được nông dân sử dụng hiện nay là cao 

hơn mức khuyến cáo của các nhà khoa học .Lộc trời có hai chế phẩm giúp  giảm chi 

phí , gia tăng hiệu quả sử dụng phân  đạm . Đó  là Urea Black và Urea Gold .  Urea 

Black có 45% N , được bọc bởi chất  hữu  cơ khoáng Humalite giúp giảm thất thoát 

mất mát chất đạm  mà còn cung cấp thêm các nguyên tố vi lượng . Urea Gold cũng 

chứa 45% N , nhưng được bao  bọc  bởi 9 dòng nấm  mychorrhizae khác nhau . Các 

dòng  nấm mychorrhizae này giúp hòa tan lân cố định trong đất  , cung cấp chất lân 

hữu hiệu cho lúa . Phân Urea Gold cung cấp chất đạm và gián tiếp cung cấp chất lân 

cho cây trồng .  
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Cách thức bón phân  như thế nào cũng được Tập  đoàn nghiên cứu để gia tăng 

hiệu quả , giảm chi phí .  Máy cấy có gắn bộ phận  rãi phân theo hàng và  chôn  dưới 

sâu giúp gia tăng hiệu quả , giảm chi phí  , gia tăng lợi nhuận và giảm phát thải khí  

nhà kính N2O . Kết quả nghiên cứu trung bình 3 năm tại Trung tâm nghiên cứu  nông 

nghiệp Định Thành ( DTARC ) cho thấy bón phân 1 lần  chôn dưới sâu theo hàng 

ngay trước khi cấy với công  thức  60-40-30  ( chỉ dành 1/3 lượng đạm để bón đón 

đòng )  cho năng suất tương đương , không khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức 

phân cao ( 90-60-45 ) bón làm ba lần trên  mặt đất theo tập quán nông dân lúc 10; 20 

và 40 ngày sau khi sạ. 

Bên cạnh phân bón hóa học , Lộc trời cũng đã phát triển các sản phẩm hữu cơ 

cao cấp được chứng nhận theo tiêu chuẩn EU như : phân bón hữu cơ chuyên dụng  

giàu kali Hi- Potassium C30 ; phân bón hữu cơ trung lượng Silimax; phân bón hữu cơ 

trung vi lượng DS Gold; phân hữu cơ giàu amino acid Rootwell; phân bón cải tạo đất 

từ vi sinh Rhizomix.  

Tập  đoàn cũng có nhà máy phân hữu cơ Ân Thịnh Điền đặt tại Hậu giang 

chuyên sản xuất ra các loại phân hữu cơ khoáng với tên gọi là Vian,  cung cấp cho 

từng đối tương khác nhau như lúa, cây ăn trái , rau dưa . Phân hữu cơ Vian được sản 

xuất công nghiệp bằng công nghệ ATDA ( Auto Thermal Aerobic Digestion ) nhập từ 

Anh quốc . Hiện nay Lộc Trời đang có một chương trình hợp tác 2 năm ( 2020-2021 ) 

với Cục bảo vệ thực vật về việc thay thế một phần phân hóa học bằng phân hữu cơ trên 

lúa tại  vùng đồng bằng  sông Cửu long và Đông Nam Bộ .  

Bên cạnh các thuốc bảo vệ thực vật hóa học , Lộc trời  còn  chú trọng đến 

nghiên cứu phát triển các sản phẩm sinh học  cho  bảo vệ thực vật . Các sản phẩm của 

Tập  đoàn  đã đượccông nhận chính thức cho sử dụng bao gồm : Trico DHCT ; Trico 

DHCT –Phytoph; Trico DHCT Nấm hồng ; Trico DHCT Lúa von . 

Một tiến bộ kỹ thuật  của Viện lúa  quốc tế IRRI có giá trị  phổ quát  ở   nhiều 

vùng trồng lúa trên  thế  giới  cũng  đã  được Tập đoàn Lộc trời ứng dụng trên  vùng 

nguyên liệu của mình , đó là tưới nước luân phiên xen kẽ giữa ướt và khô ( AWD)giúp 

giảm chi phí tưới nước, giảm phát thải  khí  nhà kính methane , giúp rể lúa phát triển 

mạnh bám sâu vào đất  giảm đổ  ngã  , giảm thất thoát trong và sau thu hoạch . 

2. Tổ chức liên kết nông dân để hợp tác với Lộc Trời sản xuất tại nông thôn  

 Trong lịch sử, Việt nam đã từng  tổ chức hợp tác hóa nông nghiệp bắt buộc dẫn 

đến năng suất lao động thấp và thất bại . Tuy nhiên hiện nay với nền nông nghiệp tiểu 

điền ,mỗi nông dân cá thể với mãnh đất nhỏ , tự quyết định trồng giống gì  và kỹ thuật 

như thế nào  nên sản phẩm làm ra không đồng nhất , khối lượng không lớn , giá trị 

không cao .  Bên cạnh việc ký kết hợp đồng trực tiếp với nông dân cá thể ,Tập  đoàn  

đã và đang vận động nông dân làm ăn tập thể . Khi nông dân được tổ chức trong các 

tập thể thì việc chuyển giao khoa học kỹ thuật   dễ dàng hơn , nông dân làm thống nhất 

đồng loạt theo qui trình của Tập  đoàn nên chất lượng hàng hóa đồng nhất và có khối 

lượng lớn .Đối với nhóm nông dân  thì  Tập  đoàn tổ  chức hai dạng là tổ hợp tác( 

THT)  hoặc cử nông dân tổ trưởng (NDTT)  quản lý nhiều nông dân trong nhóm . 

Hình thức còn lại với mức liên kết cao hơn là  hợp tác xã. Tính đến năm 2018 ,trong 5 

vùng nguyên liệu của 5 nhà máy , hiện có tổng cộng 238 THT/NDTT   qui tụ  được  

7.172 nông dân tham gia với diện tích canh tác là 22.093 ha  . Tập đoàn cùng với chính  

quyền  địa phương đang tham gia xây dựng hợp tác xã kiểu mới , tự nguyện theo luật 

hợp tác xã ban hành vào năm 2012 .  Trong mỗi HTX, Tập đoàn cử sang 2 nhân viên 
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Ba Cùng , 1 làm giám đốc  và 1 làm phó giám đốc phụ trách kỹ thuật  . Chủ nhiệm do 

xã viên tại địa phương bầu . Các dịch vụ mà hợp tác xã đang thực hiện là : kinh doanh 

vật tư nông nghiệp ( hạt giống , phân , thuốc ), bán gạo , làm dịch vụ phun xịt, cấy lúa  

, làm đất , tưới tiêu ,thu hoạch ,  vận chuyển lúa…    Ba hợp tác xã đang hoạt  động tốt 

là HTX Hương Trang tại huyện Vĩnh Hưng ( Long An), HTX Vĩnh Bình  tại huyện 

Châu Thành ( An Giang ) và HTX An Bình , huyện Thoại Sơn ( An Giang). 

3. Chƣơng trình cùng nông dân bảo vệ môi trƣờng  

 Khởi điểm từ vụ Đông Xuân 2012-2013, chương trình do Cục Bảo vệ thực vật ( 

BVTV) , Trung tâm BVTV phía Nam, 22 chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật phía 

Nam , kết hợp cùng Tập  đoàn Lộc Trời đã thực hiện tại các xã nông thôn mới . Trải 

qua 5 năm của giai  đoạn  I ( 2012-2017) , chương trình đã đạt được  rất nhiều thành 

công trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường , hướng dẫn nông dân từ khâu sử 

dụng nông dược an toàn hiệu quả cho đến khâu tiêu hủy vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực 

vật , đồng thời thông qua các mô hình ruộng lúa bờ hoa để thu hút thiên địch , giảm sử 

dụng thuốc trừ sâu , tạo cảnh quan tươi đẹp ở nông thôn .  Trong giai  đoạn I có 18 đơn 

vị tham gia , đến giai  đoạn II ( 2017-2012) đã có tổng cộng 50 đơn vị tham gia . Qua 7 

năm , chương trình đã đào tạo được 531 giảng viên , tổ chức 16.366 cuộc hội thảo với 

658.585 nông dân tham dự tại 22 tỉnh thành . Đã phát hơn 590.454 tờ rơi , dán 26.530 

posters để tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho bà con nông dân . Tập huấn cho 

4.900 sinh viên các Trường Đại học: Đà Lạt, Tiền Giang , Cửu Long , Đồng Tháp , An 

Giang , Cần Thơ .  Đã xây dựng 167 mô hình tại 22 tỉnh thành trên các loài cây  : lúa, 

măng tây, thanh long, bưởi da xanh, xoài, vú sữa , nhãn , mãng cầu ta , mãng cầu 

xiêm, hồ tiêu , khoai lang , hành tím . Trên diện tích đạt 8.290 ha với  sự tham gia trực 

tiếp của 7.713 hộ nông dân . Có 756 hố chứa  bao bì thuốc BVTV đã được xây dựng , 

thu gom được 60.762 kg bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng và đã thiêu hủy đúng qui 

trình tại nhà máy Insee Ecocycle Viet nam .  Bước sang giai  đoạn II , chương tình đã 

chuyển đổi cách xây dựng các mô hình điểm gắn  với  một xã nông thôn mới điển hình 

tại địa phương .  Các nội dung bổ sung thêm bao gồm hướng dẫn nông dân sản xuất an 

toàn , xây dựng các mã số vùng trồng cho nông sản xuất khẩu , tạo sự liên kết giữa các 

công ty xuất nhập khẩu nông sản với các tổ hợp tác , hợp tác xã tại địa phương nhằm 

tạo đầu ra cho nông sản của nông dân .  Về truyền thông có đài truyền hình Vĩnh Long 

và báo Nông nghiệp Việt nam tham gia . Giải đua xe đạpvùng đồng bằng  sông Cửu 

long với chủ đề Cùng nông dân bảo vệ môi trường được tổ chức hàng năm. Quỹ chăm 

sóc sức khỏe nông dân của Lộc trời   đã  tổ chức 25 chuyến khám chữa bệnh cho 9.295 

bà con nông dân nghèo và bà con nông dân tham  gia thực hiện Chương trình cùng 

nông dân bảo vệ môi trường .  

4. Sản xuất lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế SRP (Sustainable 

Rice Platform)   

Bắt đầu từ năm 2016, Tập đoàn đã tiến thêm một bước mới bằng cách tham gia 

vào Diễn đàn quốc tế sản xuất lúa gạo bền vững  SRP (Sustainable Rice Platform- 

www.sustainablerice.org ). SRP là tổ chức được đồng sáng lập bởi Chương trình môi 

trường Liên hiệp quốc (UNEP) và Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) vào tháng 

12 năm 2011. Đây là một diễn đàn  đa đối tác toàn cầu  bao gồm các cơ quan chính 

phủ , các đơn vị thuộc khu vực tư nhân, viện nghiên cứu và các tổ chức phi lợi nhuận . 

Liên minh này thúc đẩy gắn kết giữa nghiên cứu , sản xuất, cơ chế chính sách, buôn 

bán và tiêu dùng nhằm mục đích sản xuất lúa gạo bền vững, sử dụng hiệu quả nguồn 

tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ  môi trường. Số thành viên tính đến  nay là trên 90. 
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Có hai đơn vị  Việt nam tham gia SRP là Bộ nông nghiệp& phát triển nông thôn và 

Tập đoàn Lộc Trời .Bộ tiêu chí SRP gồm 8 vấn đề và 46 tiêu chí . Mỗi tiêu chí được 

hưởng 1 trong các mức  điểm như sau : 0;1;2 hoặc 3 tùy theo mức độ tuân thủ các tiêu 

chí của nông dân .Điểm  được  chấm sau mỗi một vụ lúa trên  từng hộ nông dân . 

Việc đánh giá và tính điểm được tiến hành vào cuối vụ. Cơ sở để  đánh giá là số 

liệu và thông tin được thu thập từ “Sổ nhật  ký đồng ruộng” và phiếu phỏng vấn. Kiểm 

tra thực tế được tiến hành tại đồng ruộng và nhà nông dân. Tính toán số điểm mà nông 

dân đạt được tùy  theo mức độ tuân thủ các tiêu chí ( từ 0 đến 100 điểm ). Tùy theo số 

điểm tại thời điểm đánh giá , mô hình sản xuất được xem là: chưa bền vững, đang 

hướng đến sự bền vững hay bền vững.  Mức chưa bền vững  có  số điểm từ 0-10 . Mức 

đang hướng tới sản xuất bền vững có số điểm biến thiên từ 10 đến 90. Mức bền vững 

có số  điểm từ 90 đến 100. Số điểm cần thiết tối thiểu  là 67. Mốc bắt đầu bền vững là 

90 .  

Ba địa bàn thực nghiệm SRP là : Châu Thành ( An Giang) , Tam Nông ( Đồng 

Tháp ) và Tân Hiệp ( Kiên Giang) .Số nông dân tham gia thực nghiệm qua các vụ Hè 

Thu 2016, Đông Xuân 2016-2017, Hè Thu 2017 và Đông Xuân 2017-2018 là : 150; 

161; 254 và 222 hộ . Diện tích gieo trồng từng vụ tương ứng là: 562,5; 519,4; 780,7 và 

667,7 ha . Số điểm SRP tương ứng từng vụ là : 87,7; 84,0; 89,2 và 88,1 . Kể từ vụ Hè 

Thu 2018 , SRP đã được mở rộng trên toàn bộ  100% địa bàn vùng nguyên liệu của 

Lộc Trời . Trong vụ Hè Thu năm 2018 ,số nông dân áp dụng SRP   tổng cộng là 3.737 

hộ với diện tích gieo trồng 11.548,5 ha. 

Để khuyến khích nông dân tuân thủ thực hiện các tiêu chí  theo SRP , Tập  đoàn 

Lộc trời đã có chủ trương khuyến khích bằng cách thưởng thêm tiền đối với những 

nông  dân trồng lúa có điểm SRP cao . Mức thưởng là nếu điểm SRP trên 85  thì được 

thưởng thêm 50 đồng / 1 kg lúa ; 90 điểm là 100 đồng ; 95  điểm là 200 đồng và 98  

điểm  là 300 đồng . Chủ trương này được áp dụng kể từ vụ Đông Xuân 2018-

2019.Tổng  số  tiền thưởng dành cho năm 2019 là 3 tỷ đồng . Trong vụ Đông Xuân 

2018-2019, tổng cộng có 254 nông dân trong 5 vùng nguyên liệu được thưởng theo 

điểm SRP. Có  231 nông dân đạt   từ 85-90 điểm , được thưởng 50 đồng / 1 kg lúa tươi 

. Có  23 nông dân đạt  từ 90-95 điểm được thưởng 100 đồng / kg . Tổng số tiền thưởng 

đã chi trong vụ Đông Xuân 2018-2019 là  366.245.350 đồng. 

5. Hiệu quả kinh tế trồng lúa tại nông thôn theo hƣớng áp dụng công nghệ 

cao  

Trồng lúa theo hướng ứng dụng công nghệ cao giúp nông dân giảm chi phí , gia 

tăng lợi nhuận , gia tăng thu nhập gia đình góp phần để đạt được tiêu chuẩn kinh tế 

trong chương trình nông thôn mới .Trong năm 2015, tổng diện tích gieo trồng vùng 

nguyên liệu lúa gạo của Tập  đoàn đạt mức 92.000 ha . Kể  từ vụ Hè Thu 2014 , vùng 

nguyên liệu tại huyện Thoại Sơn được thí điểm ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật ( TBKT)  

tiên tiến theo hướng ứng dụng công nghệ cao.Tổng diện tích gieo trồng lũy kế qua 9 

vụ trồng lúa theo hướng  công  nghệ cao từ năm 2014 đến năm 2017 là 1.748,5 ha . 

Nông dân trồng lúa theo hướng công nghệ cao là nông dân trong mô hình ( TMH ) 

được so sánh với nông dân trồng lúa truyền thống  bên ngoài mô hình ( NMH ) . Tập  

đoàn Lộc Trời mua lúa chất lượng cao  canh tác  theo hướng công nghệ  cao với giá  

cao hơn  lúa trồng theo tập quán phổ biến. Giá chênh lệch là 443 đồng/kg và tỷ lệ giá 

lúa gia  tăng là 8,1%. Số liệu tương ứng bên TMH và NMH là 5.893 và 5.450 đồng/kg 

. Tổng thu của  nông dân TMH ( 31,99 triệu đồng/ha ) cao hơn bên NMH (29,96 triệu 
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đồng/ha) và số chênh lệch là 2,03 triệu đồng/ha. Tỷ  lệ  gia tăng của tổng thu là 6,8% . 

Tổng thu gia tăng kết hợp với chi phí giảm đã giúp cho lợi nhuận của nông dân trồng 

lúa theo hướng công nghệ cao gia tăng nhiều so với trồng lúa truyền thống. Số liệu 

tương ứng TMH và NMH là 14,27 và 10,88 triệu đồng/ha. Mức chênh lệch là 3,39 

triệu đồng/ha và tỷ lệ gia tăng là 31,2%. Chi phí sản xuất lúa  tiết kiệm cho nên giá 

thành 1 kg lúa TMH chỉ là 3.289 đồng/kg trong khi NMH là 3.560 đồng/kg . Hàng 

năm, tổng diện tích gieo trồng lúa tại đồng bằng  sông Cửu long  là khoảng 4.000.000 

ha  . Nếu toàn bộ nông dân trồng lúa trong vùng  canh tác theo hướng ứng dụng  công 

nghệ cao theo mô hình này thì tổng lợi nhuận tăng thêm hàng năm tại vùng đồng bằng  

sông  Cửu long là   là 13.560 tỷ đồng .  
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HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP  

HÀNG VN CHẤT LƢỢNG CAO 

 

OCOP VÀ THỜI CƠ SẢI ĐÔI CÁNH VÀNG  

BAY VÀO THỊ TRƢỜNG HỘI NHẬP 

 

Bối cảnh những thập niên đầu của năm 2000,  nổi bật 2 đặc điểm: các quốc gia 

tham gia cuộc Hội nhập toàn cầu giữa lúc cuộc Cách Mạng Công nghệ 4.0 lan tỏa 

khắp thế giới. 

Đó cũng là bối cảnh khi mà chương trình OCOP ghi dấu ấn rõ ràng của mình 

trên những định hướng lớn: khai thác tốt tài nguyên bản địa để phát triển kinh tế địa 

phương, góp phần vào nền kinh tế chung, xây dựng cộng đồng và phát triển chương 

trình tái cấu trúc nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM). 

Tính đến nay, cả nước có gần 3.500 xã (38,52%) được công nhận đạt chuẩn 

NTM, đã có 53 đơn vị cấp huyện thuộc 27 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ 

công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Nhiều địa phương đã bước 

vào giai đoạn xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Chính phủ cũng đã có chỉ đạo 

về giải pháp xây dựng NTM cấp thôn, bản cho những vùng đặc thù, khó khăn. Những 

kết quả của Chương trình OCOP được triển khai thành công bước đầu và là hiệu ứng 

lan tỏa trong cả nước, sẽ có các bước tiến quan trọng trong thúc đẩy phát triển sản xuất 

sản phẩm, giúp xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất hơn.  ể khuyến khích phát 

triển sản phẩm, từ ý tưởng cũng như nhu cầu, khả năng thực tế của mỗi cơ sở sản xuất, 

chương trình đề ra một “sân chơi” mở, không đóng khuôn và chưa có tiền lệ, nhưng 

theo một chu trình, được kiểm soát chặt chẽ (gọi là Chu trình OCOP) được thực hiện 

theo sáu bước (gồm: Tuyên truyền, hướng dẫn; nhận ý tưởng sản phẩm; kế hoạch kinh 

doanh; triển khai kế hoạch kinh doanh; đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp huyện, tỉnh; 

xúc tiến thương mại), theo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng. 

Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để hỗ trợ các 

khâu đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng 

thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và định hướng quy hoạch các 

vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ, khuyến khích, hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế phát 

triển sản xuất sản phẩm hướng theo chuỗi giá trị hoàn chỉnh.  

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, kết quả xây dựng NTM và giảm 

nghèo bền vững giữa các vùng còn có sự chênh lệch lớn; kinh tế tư nhân và kinh tế tập 

thể chưa được thúc đẩy tích cực; lợi thế địa phương về sản vật, cảnh quan, văn hóa,... 

chưa được khai thác hết, sự chuyển biến phát triển kinh tế KVNT nhìn chung còn 

chậm. Một trong những nguyên nhân cơ bản do các địa phương chưa xác định được 

các dòng sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh; công tác xúc tiến thương mại còn 

hạn chế, sản xuất kinh tế hộ chiếm tỷ lệ rất cao, mô hình tổ chức sản xuất tiên tiến 

(doanh nghiệp, HTX) thiếu cả số lượng và chất lượng; tỷ lệ lao động nông thôn qua 

đào tạo (theo đúng chuyên môn sản xuất sản phẩm lợi thế) và năng suất lao động 

KVNT đạt thấp; quản lý chất lượng sản phẩm chưa được quan tâm đúng mức, quản lý 

nhà nước còn yếu và bất cập về định hướng quy hoạch sản xuất, cơ chế, chính sách 

huy động nguồn lực, kết nối thị trường. Chất lượng đội ngũ cán bộ vẫn còn tư tưởng 

làm cho, làm thay, thiếu các hoạt động mang tính chất kiến tạo cho sự phát triển,...  
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 ể khuyến khích phát triển sản phẩm, cả từ ý tưởng và xuất phát từ nhu cầu, 

khả năng thực tế của mỗi cơ sở sản xuất, chương trình đề ra một “sân chơi”, đó là Chu 

trình OCOP được thực hiện sáu bước, theo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm và 

dân thụ hưởng. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách 

để hỗ trợ các khâu đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công 

nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và định hướng 

quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ, không áp đặt ý chí chủ quan, mệnh 

lệnh hành chính trong sản xuất các sản phẩm OCOP, khuyến khích, hỗ trợ cho các tổ 

chức kinh tế phát triển sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị hoàn chỉnh. 

Hiện nay, ngành nông nghiệp Việt Nam đang đối mặt với ba thách thức lớn: 

Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, cạnh tranh gay gắt trong thị trường lớn; những tác động tiêu 

cực của biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, bất thường; hội nhập kinh tế quốc tế 

đang tạo áp lực lớn cho các sản phẩm trong nước.  

Theo dõi thực tế sinh động ở các địa phương, chúng ta thấy: chương trình quốc 

gia OCOP có những nỗ lực làm tốt công tác thông tin, phát triển nhận thức cho toàn xã 

hội, thị trường tiêu thụ hiểu được mục đích, ý nghĩa tốt đẹp của OCOP, từ đó kích 

thích tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện và động lực cho người sản xuất mạnh 

dạn đầu tư, phát triển các sản phẩm lợi thế của mỗi địa phương. 

Bên cạnh đó, với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình OCOP đã có nỗ 

lực phát triển sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Sản phẩm đang từng bước nâng cao chất 

lượng, quy chuẩn, đáp ứng tiêu chuẩn các thị trường khác nhau. Việc phát triển sản 

phẩm, dịch vụ ở một số địa phương đi liền với các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp 

(hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh, DN hoặc HTX).  

Bản thân các đơn vị được chứng nhận OCOP cũng nêu mong muốn thành lập 

Trung tâm sáng tạo OCOP quốc gia (như bài học thiết kế sáng tạo của nhiều nước, 

trong đó có Thái-lan), từ đó có tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho việc thiết kế, sáng tạo sản 

phẩm OCOP và để việc phát triển sản phẩm gắn chặt với công tác đánh giá xếp hạng 

của OCOP. Sản phẩm OCOP được đánh giá, xếp hạng và gắn sao có thứ hạng cao phải 

được lòng dân “gắn sao” về uy tín và chất lượng. 

Ngoài ra, trong bối cảnh chính phủ đẩy mạnh chương trình Đổi mới sáng tạo, 

đặt doanh nghiệp, các nhà sản xuất vào vị trí trọng tâm nền kinh tế thì  bằng việc tham 

gia thực hiện hiệu quả Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai 

đoạn 2018-2020, đóng góp thiết thực cho Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư. 

Có thể nói, thời điểm hiện nay, nền nông nghiệp VN nói chung và chương trình 

OCOP nói riêng đang có cơ hội lớn là sự lan tỏa của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

và Việt Nam chúng ta cũng đang nhận diện rõ “Nông nghiệp 4.0”, “Nông nghiệp bền 

vững, công nghệ cao”, “Nông nghiệp hữu cơ” và bước đi, giải pháp khoa học thực 

hiện trong bối cảnh mới. 

Trong một hội thảo về “Nông nghiệp bền vững” gần đây. TS Nguyễn Thanh 

Mỹ, chủ của công ty phát triển nông nghiệp công nghệ cao Rynan Agrifoods đã giải 

thích về “nền công nghiệp 4.0” ứng dụng vào ngành nông nghiệp Việt Nam đơn giản, 

nôm na rằng: là quy trình khép kín của: internet vạn vật (ở đây hiểu trong lĩnh vực làm 

nông) kết hợp với điện toán đám mây, cùng với trí tuệ nhân tạo và smartphone. Áp 
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dụng công nghệ 4.0 vào nông nghiệp sẽ giảm thiểu tối đa sức lao động (cực nhọc) mà 

lại tăng năng suất nhanh. 

Cũng tại hội thảo đó, chuyên gia kinh tế Nguyễn Phi Vân nói: “Thật không 

may, trong năm năm qua, bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và người 

tiêu dùng (NTD) tương lai chính là NTD số – trong đó có cả Việt Nam. Vì thế cách 

tiếp cận với thương hiệu không dừng lại ở những kênh truyền thống, mà toàn bộ hành 

trình từ lúc hình thành sản phẩm đến tay NTD, đều có thể hoàn toàn kiểm soát qua 

kênh internet, mang đến trải nghiệm cho NTD trước khi họ quyết định mua sản phẩm 

– cho nên cách tương tác, tính chất, nền tảng hoàn toàn khác với truyền thống. Xu 

hướng hiện tại và tương lai của thế giới với “công nghiệp 4.0” là: đặt hàng thông minh, 

giao hàng, thiết bị sản xuất và dinh dưỡng thông minh. Mà điều này chính app trên 

điện thoại di động thông minh có thể làm rất tốt. App cho phép NTD muốn đặt một 

sản phẩm địa phương nào của bất kỳ một nông trại nào chính xác thì đều có thể cung 

cấp, đưa đến cho từng doanh nghiệp và có một công ty logistics chuyển từng sản phẩm 

bản địa đến tay NTD”. Người Việt đang có xu thế dùng smartphone phủ rộng cả nước, 

vì vậy, họ sẽ không lạc hậu trong việc sử dụng các app để trở thành một phần nhỏ 

trong xã hội “người tiêu dùng thông minh”. 

Hội nhập thị trường thế giới trong không gian cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, 

rõ ràng OCOP VN đang có cơ hội để sải đôi cánh mạnh mẽ bay vào thị trường thế 

giới. 

Tận dụng thời cơ của 2 yếu tố này mang lại, với những hoạch định vững chắc 

hiện nay, OCOP VN có triển vọng làm nên những kết quả vượt hơn mong đợi. 

 


