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PHẦN 1: BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY 
DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ BẮC TRUNG BỘ; 
ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2020 

• Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ; định hướng xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn sau năm 2020

Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

PHẦN 2: THAM LUẬN BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

• 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 Đồng bằng 
sông Hồng và Bắc Trung Bộ

Ban Chủ Nhiệm Chương Trình Khcn Phục Vụ Xây Dựng Nông Thôn Mới

• Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi 
trường, phát triển văn hóa, du lịch và thực hiện chương trình OCOP ở khu vực Bắc 
Trung Bộ 

Viện Chính Sách Và Chiến Lược  Phát Triển Nông Nghiệp Nông Thôn

• Những định hướng công tác quy hoạch xây dựng nông thôn, tạo dựng cảnh quan  
trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Bộ Xây Dựng

• Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch 

• Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan 
sáng - xanh - sạch - đẹp trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 
kiểu mẫu

Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường 

• Vai trò của công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong 
xây dựng nông thôn mới nói chung, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nói riêng 

Bộ Công An
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• Phát huy hiệu quả vai trò của mttq việt nam và các tổ chức thành viên ở các cấp 
trong triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

Ủy Ban Trung Ương MTTQ Việt Nam

• Mô hình hay, cách làm sáng tạo của hội cựu chiến binh các cấp trong xây dựng 
nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Trung Ương Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam

• Phong trào “5 không, 3 sạch’’ của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ các cấp tác động tới xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Trung Ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam

PHẦN 3: THAM LUẬN CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

• Đánh giá hiệu quả đạt được và rút ra kinh nghiệm chỉ đạo trong xây dựng mô hình 
khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tại tỉnh hà tĩnh những năm qua

UBND Tỉnh Hà Tĩnh

• Công tác chỉ đạo xây dựng  nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

UBND  Tỉnh Nam Định

• Công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu - 
Những vẫn đề đặt ra  và giải pháp thực hiện

UBND Thành Phố Hà Nội

• Về công tác chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, những vấn đề đặt ra và 
giải pháp thực hiện trên địa bàn tỉnh hà nam trong thời gian tới

UBND Tỉnh Hà Nam

• Công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên 
địa bàn tỉnh Ninh Bình

UBND Tỉnh Ninh Bình

• Công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu - 
Những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện của tỉnh quảng ninh

UBND Tỉnh Quảng Ninh
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• Công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - những vấn đề đặt ra và giải 
pháp thực hiện

UBND Tỉnh Quảng Trị

• Bước đầu triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu

UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế

• Đánh giá tác động của việc tổ chức hội thi xã, thôn/bản nông thôn mới đẹp năm 
2018 đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên 
địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND Tỉnh Nghệ An

• Kết quả nổi bật và kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng thôn, bản nông thôn mới 
ở các xã miền núi khó khăn, tỉnh Thanh Hóa

UBND Tỉnh Thanh Hóa

• Đánh giá hiệu quả bước đầu triển khai thực hiện đề án xây dựng thí điểm mô hình 
huyện hải hậu nông thôn mới kiểu mẫu “sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền 
vững” giai đoạn 2019-2025

UBND Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

• Triển khai đề án xây dựng huyện nam đàn, tỉnh nghệ an trở thành huyện nông thôn 
mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018-2025

UBND Huyện Nam Đàn Tỉnh Nghệ An

PHẦN 4: THAM LUẬN CÁC CHUYÊN GIA, CƠ QUAN NGHIÊN CỨU, DOANH NGHIỆP

• Hiện trạng và định hướng xây dựng nông thôn mới vùng ven đô gắn với quá trình 
đô thị hóa vùng Đồng Bằng Sông Hồng

Ts. Nguyễn Thị Thu Hà Và Cộng Sự, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

• Giải pháp thúc đẩy hiệu quả liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp trong xây dựng 
nông thôn mới ở Đồng Bằng Sông Hồng

PGS.TS. Bùi Thị Nga Và Cộng Sự, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

• Xử  lý chất thải rắn nông thôn quy mô cấp huyện và liên huyện - giải pháp thiết 
thực góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững

TS. Nguyễn Đình Trọng, Tập Đoàn T- Tech
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Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng 
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Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020

 Vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ (ĐBSH và BTB) bao gồm Thủ đô Hà Nội 
và 16 tỉnh, thành phố, với tổng diện tích 72.371,4 km2 (chiếm 21,85% diện tích cả nước), dân 
số khoảng 31.685.300 người (chiếm 34,18% dân số cả nước, năm 2017). Đây là vùng có lịch sử 
phát triển lâu đời, có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học 
- kỹ thuật, an ninh - quốc phòng và đối ngoại của cả nước. Về điều kiện tự nhiên, vùng ĐBSH 
và BTB có nhiều điều kiện thuận lợi (đặc biệt là vùng ĐBSH): địa hình bằng phẳng, đất đai phì 
nhiêu, màu mỡ và chủ yếu là đồng bằng châu thổ; khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với 04 mùa 
phân biệt khá rõ rệt; điều kiện thủy văn phong phú, với hệ thông sông ngòi khá chằng chịt. 
Vùng ĐBSH và BTB là cái nôi của nền văn minh lúa nước, với truyền thống văn hóa phong 
phú, đa dạng, có trình độ dân trí cao. Về kinh tế, vùng ĐBSH có vùng kinh tế trọng điểm Bắc 
Bộ, là một trong 04 vùng động lực phát triển kinh tế của cả nước, quy mô kinh tế đứng thứ 
2 trong cả nước (chỉ sau vùng kinh tế trọng điểm phía Nam), chiếm gần 32% GDP, thu ngân 
sách chiếm trên 31%, xuất khẩu hàng năm chiếm 32% cả nước; toàn vùng có 07 sân bay 
thương mại; hệ thống đường cao tốc từ Hà Nội tỏa ra các tỉnh1 và hệ thống giao thông vận 
tải đường bộ, đường sắt, đường thủy khá hiện đại và đồng bộ, liên thông, góp phần tăng 
cường thúc đẩy liên kết các địa phương trong vùng; có nhiều khu, cụm công nghiệp lớn, 
đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nước (với gần 300 khu công nghiệp, hơn 600 cụm 
công nghiệp).

Tuy nhiên, vùng ĐBSH và BTB cũng có những khó khăn nhất định trong phát triển 
kinh tế - xã hội, khi trình độ phát triển có sự chênh lệch khá lớn (giữa vùng ĐBSH và vùng 
BTB, giữa các tỉnh trong khu vực, giữa các huyện trong cùng một tỉnh và giữa các xã); điều 
kiện tự nhiên của các tỉnh vùng BTB khá khó khăn (nhiều loại địa hình khác nhau dẫn đến 
sự manh mún trong tổ chức sản xuất, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi; thường 
xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai khắc nghiệt (hàng năm có từ 7-10 cơn bão, lũ lụt); quá 
trình phát triển kinh tế, đô thị hóa mạnh mẽ đã làm nhiều vùng nông thôn thay đổi theo 
chiều hướng bê tông hóa, không giữ được bản sắc và các giá trị truyền thống đặc trưng của 
vùng thôn quê; sự phát triển nóng của công nghiệp, xây dựng, dịch vụ,... đã kéo theo nhiều 
hệ lụy về xã hội và môi trường.

1 Hệ thống đường cao tốc của vùng là 558 km trong tổng số 1.268 km đường cao tốc của cả nước (chiếm 44,0%).
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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

1. Vai trò chỉ đạo, điều hành của các địa phương trong xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn 2016-2020

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 xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo 
xây dựng nông thôn mới đã được thành lập ở cả ba cấp (tỉnh, huyện, xã); 100% thôn, xóm 
đều có Ban phát triển thôn… 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 (trong đó, Quảng Ninh là tỉnh thể hiện sự quyết liệt trong chỉ đạo 
thực hiện, khi thành lập mô hình Ban Xây dựng nông thôn mới, trực thuộc UBND tỉnh). Tuy 
nhiên, trong giai đoạn này, đội ngũ tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo xây dựng nông 
thôn mới các cấp còn thiếu và yếu, chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, nên hiệu quả tham mưu 
chưa cao. 

- Nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động chọn xã chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm; ban 
hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình, trong đó có những chính sách đặc 
thù như: thí điểm cho cấp xã giữ lại tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng hạ tầng; 
hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn; cơ chế thưởng bằng công trình đối 
với các xã sớm về đích...; chủ động lồng ghép các nội dung xây dựng nông thôn mới với 
việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy 
nhiên, trong giai đoạn này, công tác chỉ đạo còn nặng về xây dựng, hoàn thiện các công 
trình hạ tầng, chưa quan tâm nhiều đến phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao 
thu nhập và chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

b) Giai đoạn 2016-2020: 

- Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành, các tỉnh, thành phố đã 
kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp (tỉnh, huyện, 
xã); 100% thôn tiếp tục kiện toàn, thành lập Ban phát triển thôn; một số tỉnh (Thanh Hóa, 
Hà Tĩnh), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo. Trên cơ sở Quyết định số 
1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp, các 
địa phương đã tập trung kiện toàn bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng tăng 
cường số lượng cán bộ chuyên trách (điều động, biệt phái cán bộ từ các ngành liên quan), 
chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội 
ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp.



TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ BẮC TRUNG BỘ

12

- Rút kinh nghiệm của giai đoạn I (2010-2015), trong giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng 
Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương đã phân cấp mạnh hơn, giao quyền chủ động phân bổ 
nguồn lực cho cấp tỉnh, có cơ chế chính sách đột phá, như tỉnh Hưng Yên đã có cơ chế giao 
cho mỗi xã 03 ha đất để bán đấu giá bổ sung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, một 
số tỉnh đã có cơ chế để lại tiền bán đấu giá đất để đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, vì 
thế, đã tạo sự chủ động cho các địa phương trong bố trí nguồn lực để thực hiện các mục 
tiêu của Chương trình.

- Quan điểm chỉ đạo của các tỉnh, thành phố thay đổi mạnh mẽ, theo hướng đi sâu 
vào nâng cao chất lượng các nội dung của Chương trình. Nếu như trong giai đoạn I, chủ yếu 
tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng, thì trong giai đoạn này, đã chuyển sang chỉ đạo thực 
hiện các nội dung trọng tâm, tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân (như 
phát triển sản xuất, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự,…). Đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của 
các địa phương vào cuộc mạnh mẽ, tâm huyết hơn, do đó, nhiều nơi đã có tư duy, cách làm 
mới, huy động nguồn lực lớn và đa dạng cho xây dựng nông thôn mới.

- Đặc biệt, vai trò của chính quyền cấp huyện được khẳng định trong quá trình triển khai 
thực hiện Chương trình, nhất là trong việc quyết liệt luân chuyển, bố trí cán bộ đủ phẩm chất, 
năng lực để chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các xã; trong huy động và bố trí nguồn lực cho 
thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; trong chỉ đạo phát triển sản xuất liên kết theo 
chuỗi giá trị gắn với thu hút doanh nghiệp về đầu tư; trong công tác bảo vệ môi trường; trong 
gắn kết và lan toả các giá trị của nông thôn mới giữa khu vực nông thôn và đô thị (thị trấn, 
phường)...

2. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức

- Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đã được các địa phương chú 
trọng với những đổi mới về phương pháp, cách thức nhằm tạo chuyển biến về nhận thức 
và hành động của cán bộ và các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo 
các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương (huyện, xã) tăng cường tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách, cách làm hay, mô hình hiệu quả 
thông qua xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, bản tin, phóng sự trên các 
phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 
xây dựng nông thôn mới; sáng tạo tổ chức các cuộc thi để cổ vũ, khích lệ cán bộ, nhân dân 
tham gia xây dựng nông thôn mới tích cực hơn (tiêu biểu là cuộc thi Công an nhân dân tham 
gia xây dựng nông thôn mới của Ninh Bình; cuộc thi xã đẹp của Nghệ An; cuộc thi khu dân cư 
kiểu mẫu, vườn mẫu của Hà Tĩnh;…).

- Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các địa phương 
đã phát động các phong trào thi đua, như: Hà Tĩnh với phong trào “Việc làng - đất vàng 
cũng hiến”, “Hiến đất - mất một được hai”; Nam Định với phong trào trồng cây, trồng hoa 
sôi nổi,…; các cấp chính quyền đã phối hợp với MTTQ các cấp vận động nhân dân hăng hái 
tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các địa phương.
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3. Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho xây dựng nông thôn mới 

- Với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và tự nhiên đa dạng, nhiều tỉnh, thành phố  
trực thuộc trung ương đã linh hoạt, chủ động ban hành các bộ tiêu chí khác nhau ở cấp 
thôn, đến xã, huyện và chiều sâu mức độ đạt nông thôn mới (chuẩn nông thôn mới, nông 
thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu); xây dựng chính sách hỗ trợ các thôn, xã sau 
khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới 
ở cấp độ cao hơn (xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển tại Nam Định, xây dựng 
nông thôn mới kiểu mẫu tại Hà Tĩnh, Quảng Ninh). Đây là tiền đề quan trọng để Ban Chỉ đạo 
Trung ương giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định 
số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018) và triển khai xây dựng thí điểm 04 huyện nông thôn mới kiểu 
mẫu tại 04 vùng2 trên địa bàn cả nước, trong đó, riêng vùng ĐBSH và BTB có 02/04 huyện 
(Hải Hậu - Nam Định và Nam Đàn - Nghệ An).

- Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm (OCOP) một cách bài bản, tích cực, sáng tạo và gắn với Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới, là cơ sở để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 
(theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ); đến nay, đã 
có 54/63 tỉnh, thành phố trong cả nước phê duyệt kế hoạch và triển khai thực hiện Chương 
trình OCOP. 

- Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng khu dân cư 
nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Từ phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu 
mẫu, vườn mẫu tại Hà Tĩnh, Ban Chỉ đạo Trung ương đã tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả 
thực hiện và nhân rộng mô hình trên cả nước; kết quả là, hiện nay đã có 48/63 tỉnh, thành 
phố (không chỉ ở vùng ĐBSH và BTB) đang vận dụng triển khai xây dựng khu dân cư nông 
thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu một cách sáng tạo, phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

- Mặc dù không có hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh đã mạnh dạn 
ban hành cơ chế và tiêu chí về việc thu hồi bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với 
các xã sau khi được công nhận nếu không giữ vững được chất lượng các tiêu chí; đến nay đã 
chính thức thu hồi quyết định công nhận của 02 xã sau khi  rà soát không đảm bảo giữ vững 
chất lượng các tiêu chí; đồng thời ra văn bản cảnh báo “thẻ vàng” đối với 07 xã (cho thời hạn 
01 năm để phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí, nếu không đảm bảo sẽ thu hồi). 

- Chính sách hỗ trợ nguồn lực và huy động sức dân xây dựng cảnh quan nông thôn 
với các tuyến đường hoa - cây xanh tại Nam Định, Hà Tĩnh đã có sức lan tỏa lớn, tạo thành 
phong trào rộng khắp trong cả nước, góp phần thay đổi nhận thức về vệ sinh môi trường, 

2 Trong đó có Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo 
hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025” (Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 04/01/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ) và Đề án xây dựng thí điểm mô hình huyện Hải Hậu nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp 
để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025 (tại Văn bản số 201/UBND-VP3 ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Nam Định). 
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hình thành lối sống gọn gàng, sạch đẹp và nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia 
đình đối với cộng đồng.

- Một số địa phương đã sớm ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cấp 
thôn, bản, các vùng khó khăn (Thanh Hóa, Nghệ An…), tạo tiền đề cho Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ các 
thôn, bản khó khăn xây dựng nông thôn mới (Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018). 
Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
27 xã khu vực biên giới tỉnh Nghệ An, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an  ninh 
- quốc phòng giai đoạn 2017-2020 (Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 12/01/2018).

- Nhiều địa phương đã gắn chính sách xây dựng nông thôn mới với phát triển sinh kế, 
thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, khắc phục điều kiện 
khó khăn về tài nguyên thiên nhiên, như: chính sách hỗ trợ trồng rừng theo hình thức khoán 
cho hộ gia đình và cấp chứng chỉ rừng ở Quảng Trị; các dự án hỗ trợ phát triển sinh kế bằng 
nuôi ngao, phát triển du lịch sinh thái cho người dân sống ở vùng đệm Vườn quốc gia Xuân 
Thủy, Giao Thủy (Nam Định); chính sách phát triển rừng ngập mặn ở vùng cửa sông Tiên Yên 
(Quảng Ninh); các dự án bảo tồn thiên nhiên gắn với du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia Cúc 
Phương (Ninh Bình), Pù Luông (Thanh Hóa), Pù Mát (Nghệ An); chính sách hỗ trợ nuôi tôm ở 
khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên Huế)…

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH (Tính đến 
hết 30/7/2019)

1. Mức độ đạt chuẩn nông thôn mới 

- Về tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến hết tháng 7 năm 2019, vùng ĐBSH và BTB 
đã có 2.402/3.474 xã (69,1%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 48% so với 
cuối năm 2015, là mức tăng trưởng cao nhất trong cả nước), cao hơn nhiều so với mức đạt 
chuẩn của cả nước (50,26%). Trong đó, vùng ĐBSH đạt 83,59%, cao nhất trong cả nước, vượt 
mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao cho toàn vùng3 là 80%; có 08/11 tỉnh, thành phố 
đã đạt và vượt mục tiêu phấn đấu đến 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao4, gồm: Hà Nội, 
Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình. Vùng BTB đạt 
51,92%, chưa đạt được mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ giao cho toàn vùng là 59%; đến 
nay có 02 tỉnh đã đạt và vượt mục tiêu phấn đấu đến 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao, 
gồm Hà Tĩnh và Quảng Trị.

3 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
4  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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Hình 1: Tỉ lệ xã đạt chuẩn của vùng ĐBSH và vùng BTB qua các năm (%)

- Bình quân số tiêu chí/xã của cả vùng đạt 17,4 tiêu chí (tăng 11,5 tiêu chí so với năm 
2011 và tăng 2,4 tiêu chí so với năm 2015), cao hơn mức trung bình cả nước là 15,26 tiêu 
chí/xã. Vùng ĐBSH đạt bình quân 18,28 tiêu chí/xã, cao nhất cả nước, cao hơn vùng thứ 2 
là ĐNB 1,1 tiêu chí, trong đó có Nam Định đã đạt 19 tiêu chí/xã, tất cả các tỉnh, thành phố 
còn lại đều đạt trên 17 tiêu chí/xã. Vùng BTB đạt bình quân 15,8 tiêu chí/xã, trong đó cao 
nhất là Hà Tĩnh (17,21 tiêu chí/xã) và thấp nhất là Quảng Trị (14,87 tiêu chí/xã). Từ đầu năm 
2018, cả vùng không còn xã dưới 5 tiêu chí (năm 2010 có tới 28% số xã dưới 5 tiêu chí, đến 
năm 2015 chỉ có 36 xã dưới 5 tiêu chí (1%)5, cuối năm 2017 chỉ còn 02 xã dưới 5 tiêu chí).

 

Hình 2: Số tiêu chí bình quân/xã (tiêu chí)

- Cả vùng đã có 41 đơn vị cấp huyện (thuộc 13 tỉnh/thành phố) được Thủ tướng Chính 
phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, chiếm 48,8% số 
đơn vị cấp huyện của các nước đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 
(cả nước có 84 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới), 
trong đó, vùng ĐBSH có 35 đơn vị (riêng Nam Định đã có 10/10 đơn vị cấp huyện được công 
nhận). Dự kiến đến hết năm 2019, một số tỉnh khó khăn như Quảng Trị, Quảng Bình… sẽ 
hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xét, công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn mới cho 01 đơn vị cấp huyện. 

5 Thời điểm cuối năm 2015, ĐBSH là vùng duy nhất không còn xã dưới 5 tiêu chí trong cả nước
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Hình 3: Tỉ lệ đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo các 
vùng

- Về xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong vùng đã có 12/17 tỉnh, thành phố ban 
hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, có 05 xã đang hoàn thiện các 
thủ tục để được công nhận (Hà Tĩnh). Phấn đấu đến hết năm 2020, toàn vùng sẽ có 88 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (ĐBSH có 52 xã và BTB có 36 xã).

- Về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong vùng đã có 09/17 tỉnh, thành phố ban 
hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, mới có 01 xã được công nhận đạt nông 
thôn mới kiểu mẫu (xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh); phấn đấu đến hết năm 
2020, toàn vùng sẽ có 49 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu (ĐBSH có 33 xã và BTB có 16 xã).

- Nhiều tỉnh, thành phố trong vùng đã ban hành tiêu chí khu dân cư nông thôn mới 
kiểu mẫu, đã có 510 khu được công nhận đạt chuẩn, phấn đấu đến hết năm 2020, toàn 
vùng có 939 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Cả vùng có 4.913 vườn mẫu (trong đó, 
Hà Tĩnh đã có 3.382 vườn mẫu, Quảng Ninh có 1.526 vườn mẫu), phấn đấu đến năm 2020, 
cả vùng có 10.303 vườn mẫu.

- Vùng BTB có 710 thôn/bản khó khăn vùng biên giới, bãi ngang, ven biển theo Quyết 
định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 13 thôn/bản 
đã được công nhận đạt chuẩn. 

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

2.1. Quy hoạch: có 3.470/3.474 xã hoàn thành tiêu chí Quy hoạch, đạt 99,9% (tăng 
66,8% so với năm 2010).

2.2. Hạ tầng kinh tế-xã hội:

- Có 2.790/3.474 xã hoàn thành tiêu chí Giao thông nông thôn, đạt 80,3% (tăng 
75,9% so với năm 2010 và tăng 31,8% so với năm 2015);
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- Có 3,253/3.474 xã hoàn thành tiêu chí Thủy lợi, đạt 93,6% (tăng 84,6% so với năm 
2010 và tăng 35,7% so với năm 2015);

- Có 3.042/3.474 xã hoàn thành tiêu chí Điện, đạt 97,9% (tăng 42,9% so với năm 2010 
và tăng 4,9% so với năm 2015);

- Có 2.669/3.474 xã hoàn thành tiêu chí Trường học, đạt 76,8% (tăng 58,7% so với năm 
2010 và tăng 21,8% so với năm 2015);

- Có 2.593/3.474 xã hoàn thành tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, đạt 74,6% (tăng 
71,4% so với năm 2010 và tăng 28,8% so với năm 2015);

- Có 3.089/3.474 xã hoàn thành tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, đạt 
97,5% (tăng 75,2% so với năm 2010 và tăng 23,4% so với năm 2015);

- Có 3.387/3.474 xã hoàn thành tiêu chí Thông tin và Truyền thông, đạt 97,5% (tăng 
36,0% so với năm 2010);

      - Có 3.207/3.474 xã hoàn thành tiêu chí về Nhà ở dân cư, đạt 92,3% (tăng 62,9% so 
với năm 2010 và tăng 8,2% so với năm 2015);

2.3. Kinh tế và tổ chức sản xuất:

- Có 2.940/3.474 xã đạt tiêu chí Thu nhập, đạt 84,6% (tăng 75,6% so với năm 2010 và 
tăng 12,2% so với năm 2015);

- Có 2.890/3.474 xã đạt tiêu chí về Tỷ lệ hộ nghèo, đạt 83,2% (tăng 75,1% so với năm 
2010 và tăng 27,6% so với năm 2015);

- Có 3.389/3.474 xã đạt tiêu chí Lao động có việc làm, đạt 97,6% (tăng 83% so với 
năm 2010 và tăng 9,6% so với năm 2015);

- Có 3.192/3.474 xã đạt tiêu chí Tổ chức sản xuất, đạt 91,9% (tăng 35,7% so với năm 
2010 và tăng 2,0% so với năm 2015);

2.4. Văn hóa - Xã hội - Môi trường

- Có 3.344/3.474 xã đạt tiêu chí về Giáo dục và đào tạo, đạt 96,3% (tăng 68,2% so với 
năm 2010 và tăng 7,8% so với năm 2015);

- Có 3.215/3.474 xã đạt tiêu chí Y tế, đạt 92,5% (tăng 45,2% so với năm 2010 và tăng 
16,1% so với năm 2015);

- Có 3.104/3.474 xã đạt tiêu chí Văn hóa, đạt 89,3% (tăng 55,2% so với năm 2010 và 
tăng 16,6% so với năm 2015);
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- Có 2.744/3.474 xã đạt tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm, đạt 79,0% (tăng 
69,7% so với năm 2010 và tăng 20,8% so với năm 2015);

2.5. Hệ thống chính trị

- Có 3.163/3.474 xã đạt tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, đạt 91,0% 
(tăng 29,3% so với năm 2010 và tăng 2,0% so với năm 2015);

- Có 3.378/3.474 xã đạt tiêu chí Quốc phòng và An ninh, đạt 97,2% (tăng 15,9% so với 

năm 2010 và tăng 1,1% so với năm 2015).

Hình 5: Tỉ lệ xã đạt chuẩn theo một số tiêu chí của cả nước, ĐBSH và BTB (%)

3. Kết quả huy động nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2010-2019

a) Giai đoạn 2010-2015: Trong 5 năm, vùng ĐBSH và BTB đã huy động được khoảng 
230.027 tỷ đồng đầu tư cho Chương trình (cả nước 851.380 tỷ đồng), chiếm 27% tổng vốn 
huy động của cả nước, trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 5.246 tỷ đồng (2,3%);

- Đối ứng từ ngân sách địa phương: 39.247 tỷ đồng (17,1%);

- Lồng ghép từ các chương trình, dự án khác: 40.291 tỷ đồng (17,5%);

- Tín dụng: 95.804 tỷ đồng (41,6%);

- Doanh nghiệp: 10.730 tỷ đồng (4,7%);

- Cộng đồng, người dân tự nguyện đóng góp và nguồn vốn khác:  38.708 tỷ đồng 
(16,8%).

b) Giai đoạn 2016-2019: Vùng ĐBSH và BTB đã huy động được khoảng 459.571 tỷ 
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đồng đầu tư cho Chương trình (cả nước 1.268.823 tỷ đồng), chiếm 36,2% tổng vốn huy động 
của cả nước (tăng khoảng 9,2% so với giai đoạn trước), trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 9.117 tỷ đồng (2%);

- Đối ứng từ ngân sách địa phương: 92.987 tỷ đồng (20,2%);

- Lồng ghép từ các chương trình, dự án khác: 39.205 tỷ đồng (8,5%);

- Tín dụng: 241.606 tỷ đồng (52,6%);

- Doanh nghiệp: 35.903 tỷ đồng (7,8%);

- Cộng đồng, người dân tự nguyện đóng góp và nguồn vốn khác: 40.753 tỷ đồng 
(8,9%).

Hình 6: Cơ cấu nguồn lực cho xây dựng NTM của BĐSH và BTB trong cả nước

Như vậy, tổng vốn huy động thực hiện Chương trình giai đoạn 2010-2019 của 02 vùng 
khoảng 689.798 tỷ đồng, chiếm 32,5% của cả nước, trong đó, giai đoạn II (2016-2019) cao 
gấp 2,0 lần so với giai đoạn I (2010-2015). Hầu hết các tỉnh, thành phố vùng ĐBSH đều có 
điều kiện kinh tế với các ngành công nghiệp, dịch vụ phát triển hơn (trong đó có 05/11 tỉnh, 
thành phố tự túc ngân sách: Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Phòng), nên có 
nguồn thu lớn để đầu tư ngược trở lại cho xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn II, các tỉnh, 
thành phố đã ưu tiên nguồn từ ngân sách địa phương để đầu tư thực hiện Chương trình cao 
gấp 2,37 lần so với giai đoạn I (cao hơn so với cả nước), trong đó ngân sách cấp tỉnh chiếm 
44,8%, ngân sách cấp huyện 37,1%, ngân sách xã chiếm 18,1% (chủ yếu từ nguồn đấu giá 
quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn) ưu tiên hỗ trợ triển khai 
một số nội dung cơ bản (giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, công trình nước 
sạch tập trung). Vốn tín dụng tăng mạnh (gấp 2,52 lần so với giai đoạn I), chủ yếu của người 
dân để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là đầu tư phát triển vùng sản xuất tập 
trung và ứng dụng công nghệ cao. Nguồn vốn đóng góp của nhân dân và cộng đồng giai 
đoạn II có cao hơn (2.045 tỷ đồng), nhưng về tỷ lệ trong cơ cấu vốn chung thì giảm nhiều 
so với giai đoạn I. 
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Hình 7: Cơ cấu nguồn lực huy động cho xây dựng NTM của vùng ĐBSH và BTB

Nguồn ngân sách địa phương bố trí trực tiếp cho Chương trình NTM đã tăng 2,4 lần, từ 
39,25 nghìn tỷ (05 năm giai đoạn 2010-2015, bình quân 7,85 nghìn tỷ/năm) lên mức 92,98 
nghỉn tỷ (trong 04 năm từ 2016-2019, bình quân 23,25 nghìn tỷ/năm, gấp 3 lần giai đoạn 
trước). Điều này một mặt thể hiện rất rõ sự ưu tiên tập trung đầu tư cho xây dựng NTM của 
các địa phương, nhưng đồng thời cũng cho thấy cơ chế giao quyền các địa phương để lại 
kinh phí từ đấu giá quyền sử dụng đất để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đã bổ sung thêm 
nguồn lực rất lớn cho xây dựng NTM ở ĐBSH và BTB (như huyện Gia Lâm của Hà Nội trong 
09 năm qua đã đầu tư 3.978 tỷ cho xây dựng nông thôn mới, trong đó trên 70% từ nguồn kinh 
phí thu từ đấu giá quyền sử dụng đất). Nguồn lực ngân sách địa phương tăng mạnh trong 
giai đoạn 2016-2019, không những góp phần khắc phục triệt để được nợ xây dựng cơ bản 
trong giai đoạn I (đến ngày 31/01/2016, tất cả 17/17 tỉnh, thành phố của vùng ĐBSH và BTB 
đều có nợ xây dựng cơ bản với tổng cộng trên 11.439 tỷ đồng, chiếm 75,1% tổng số nợ của cả 
nước; toàn vùng có 12 trong tổng số 15 tỉnh, thành phố có tổng số nợ xây dựng cơ bản lớn nhất 
của cả nước), mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của vùng (vùng 
ĐBSH và BTB có tỷ lệ số xã đạt chuẩn tăng nhiều nhất cả nước trong giai đoạn 2016-2019) cũng 
như đi vào chiều sâu.

Có sự khác biệt giữa hai vùng trong cơ cấu nguồn vốn: trong khi vùng ĐBSH chỉ có 1,60% 
nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và 25,30% đối ứng từ ngân sách địa phương, thì 
con số này ở vùng BTB tương ứng là 4,19% và 10,39% (trung bình cả nước là 10,71%); tỷ lệ vốn 
lồng ghép của vùng BTB cao hơn vùng ĐBSH (BTB là 16,47% so với ĐBSH là 9,61%). Hầu hết các 
tỉnh, thành phố vùng ĐBSH có điều kiện kinh tế với các ngành công nghiệp, dịch vụ phát triển 
hơn, có nguồn thu lớn để đầu tư ngược trở lại cho xây dựng nông thôn mới, nên phần ngân 
sách địa phương đối ứng thực hiện Chương trình tương đối lớn. 
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Hình 8: Chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn xây dựng NTM của ĐBSH và BTB qua các 
giai đoạn

Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương được các địa phương tập trung đầu 
tư xây dựng và nâng cấp hệ thống đường giao thôn nông thôn (27,9%), trường học (21%), 
cơ sở vật chất văn hóa (17,4%), công trình nước sạch tập trung (13,1%), thủy lợi (10,9%)…; 
vốn sự nghiệp được ưu tiên bố trí thực hiện phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị (22,2%), 
đào tạo nghề cho lao động nông thôn (11,8%), truyền thông, nâng cao năng lực và giám sát 
chương trình (10,7%), duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư (10,1%), phát triển giáo 
dục (8,9%), đổi mới hình thức tổ chức sản xuất (7,6%), vệ sinh môi trường nông thôn (6,6%).

Hình 9: Cơ cấu sử dụng vốn xây dựng NTM của vùng cho các nội dung (giai đoạn 2016-
2020) 

4. Một số kết quả nổi bật

a) Diện mạo nông thôn, đặc biệt là vùng ĐBSH, sau 09 năm triển khai xây dựng nông 
thôn mới đã được đổi mới, khang trang, sạch, đẹp hơn; các công trình hạ tầng cơ sở được 
các địa phương tập trung đầu tư, nâng cấp, đã và đang hỗ trợ tốt cho việc tổ chức sản xuất 
và sinh hoạt cho người dân ở nông thôn:
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- Với điều kiện địa hình bằng phẳng và trải rộng, đồng thời đã có nền tảng phát triển 
từ rất sớm, suất đầu tư thấp nên cơ sở hạ tầng của vùng ĐBSH không ngừng dược hoàn 
thiện, hầu hết các xã đã cơ bản đạt và vượt hơn nhiều so với yêu cầu của chuẩn tiêu chí. Hệ 
thống đường cao tốc từ Hà Nội tỏa ra các tỉnh, kết nối với hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ, đường 
huyện khá hiện đại và đồng bộ, góp phần thúc đẩy liên kết các địa phương trong vùng. 
Các tuyến đường nông thôn không chỉ được nâng cấp bề mặt, mà còn có đầy đủ vỉa hè, 
rãnh thoát nước, đèn chiếu sáng, biển tên đường, biển báo giao thông,…. Ở hầu hết các xã 
trong vùng đều đã hình thành các tuyến đường trồng hoa, trồng cây xanh, vừa góp phần 
tạo cảnh quan xanh, đẹp, vừa góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác giữ 
gìn vệ sinh môi trường, từng bước khắc phục tình trạng xả rác ra đường. Các yêu cầu về hạ 
tầng, như: hệ thống điện, hệ thống thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin 
truyền thông, nhà ở dân cư,… ở các xã đã cơ bản hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của người dân nông thôn. Ở nhiều địa phương, trường học không chỉ đáp ứng các yêu 
cầu cơ bản về dạy học, mà đã chú trọng đến bổ sung trang thiết bị để giúp nâng cao thể 
lực, kỹ năng cho học sinh; nhà văn hóa thôn, xóm đã cơ bản được trang bị đầy đủ các thiết 
chế, thực sự là nơi sinh hoạt chung của nhân dân. Nhiều tỉnh, thành (Hà Nội, Bắc Ninh, Thái 
Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình,…) đã thực hiện tốt việc huy động xã hội 
hóa trong xây dựng và vận hành nhà văn hóa xã, thôn6, hoàn thiện cơ sở vật chất trường 
học, trạm y tế,…

- Vùng BTB có điều kiện tự nhiên khó khăn hơn, xuất phát điểm thấp hơn, song đã nỗ 
lực để không ngừng nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu 
của người dân. Bên cạnh các tuyến quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam là những tuyến giao 
thông huyết mạch của vùng, hệ thống giao thông nông thôn cũng không ngừng được cải 
thiện, nhiều tuyến đường đã được mở rộng, nâng cấp mặt đường và theo các yêu cầu của 
tiêu chí. Cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa, trạm y tế,… của vùng đã được quan tâm 
đầu tư mới hoặc cải tạo, nâng cấp, ngày càng đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả phục 
vụ nhân dân. 

b) Kinh tế nông thôn của vùng có bước chuyển dịch mạnh mẽ trên nền tảng sự kết 
nối giữa sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, dịch vụ nông thôn. Các địa phương đã tiến 
hành cơ cấu lại sản xuất theo hướng khai thác tối đa thế mạnh nổi trội và đi sâu vào chất 
lượng, từng bước hình thành, khẳng định và phát huy giá trị các thương hiệu nông sản.

- Vùng ĐBSH là một trong 02 vùng động lực phát triển kinh tế của cả nước, có nhiều 
điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp từ điều kiện tự nhiên đến nền tảng phát triển 
từ lâu đời và truyền thống canh tác nông nghiệp. Một số kết quả nổi bật và có nhiều chuyển 
biến của các tỉnh, thành phố trong vùng như sau:

6  Năm 2018, vùng ĐBSH có 68,33% số xã có nhà văn hóa, 70,63% thôn có nhà văn hóa và khu thể thao; vùng BTB có 
83,77% số xã có nhà văn hóa, 87,97% thôn có nhà văn hóa và khu thể thao
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+ Các tỉnh xung quanh Hà Nội đã hình thành nhiều đô thị vệ tinh, trong đó chú trọng 
phát triển nông nghiệp ven đô để cung cấp sản phẩm cho Thủ đô và các vùng đô thị lân 
cận. Nhiều địa phương đã tích cực chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng hoa, rau màu, 
cây ăn quả và các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao (Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà 
Nam, Hưng Yên,…); nhiều loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, đã tạo được thương hiệu, 
uy tín đối với thị trường trong nước và quốc tế, như: nhãn lồng Hưng Yên, cam Canh, bưởi 
Diễn, nhãn chín muộn Đại Thành - Quốc Oai (Hà Nội), dứa (Ninh Bình), hành, tỏi (Hải Dương, 
Hà Nam),...

+ Hầu hết các tỉnh vùng ĐBSH (Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình,…) 
đi đầu cả nước trong việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất để hình thành cánh đồng lớn, 
đưa cơ giới hóa vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động, từ đó hình thành các vùng 
sản xuất tập trung, như: vùng trồng cà rốt ở Gia Bình rộng 700 ha và vùng trồng khoai tây ở 
Quế Võ rộng gần 1.500 ha (Bắc Ninh); vùng trồng cà rốt ở Cẩm Giàng (Hải Dương) rộng trên 
500 ha, vùng trồng hành, tỏi tại Kinh Môn (Hải Dương) rộng trên 3.000 ha; vùng trồng hoa, 
cây cảnh ở Văn Giang (Hưng Yên) rộng trên 250 ha,…

+ Trong chăn nuôi, các tỉnh vùng ĐBSH đi đầu cả nước về việc từng bước giảm mạnh 
chăn nuôi quy mô hộ, hình thành nhiều trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi tập trung quy 
mô lớn, nhất là chăn nuôi gà và lợn (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam); bò sữa (Hà Nam, 
Hà Nội); trong nuôi trồng thủy sản, các tỉnh ven biển đã và đang phát huy tốt lợi thế để đẩy 
mạnh phát triển kinh tế biển, hình thành nhiều vùng sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, 
như: vùng nuôi cá vược, tôm công nghệ cao ở Hải Phòng; vùng nuôi ngao giống và thương 
phẩm chất lượng cao ở Thái Bình, Nam Định; mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao 
trong nhà lưới ở Kim Sơn, Ninh Bình,…

+ Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp được nhiều doanh nghiệp, 
hộ dân chủ động nghiên cứu, áp dụng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: mô hình nuôi 
cá bằng phương pháp sông trong ao tại Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên; mô hình trồng rau 
theo công nghệ tưới tiết kiệm của Israel tại nhiều tỉnh; mô hình lúa - rươi ở Quảng Ninh; mô 
hình nuôi trồng đông trùng hạ thảo ở Bắc Ninh; mô hình nuôi tôm trong bể tại Nam Định,… 

+ Nhiều tỉnh, thành (Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam,…) đã tạo cơ chế, huy động nhiều 
doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy, cơ sở bảo quản, chế biến nông sản ở nông thôn, 
tạo điều kiện hỗ trợ tốt cho người dân trong sản xuất nông nghiệp, như: Doanh nghiệp Đồng 
Giao chế biến rau quả (Ninh Bình), Doanh nghiệp Toản Xuân chế biến gạo (Nam Định),… 
Trong thời gian qua, các tỉnh vùng ĐBSH đã chú trọng nhiều hơn đến các hoạt động xúc 
tiến đầu tư, qua đó đã hút được nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và 
nông thôn (trong đó điển hình là mô hình trồng rau sạch của VinEco tại Nam Định). Khâu xúc 
tiến thương mại, tạo thị trường đầu ra ổn định cho nông sản cũng được chú trọng với hàng 
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loạt giải pháp từ hội chợ hàng OCOP, lễ hội trái cây (nhãn lồng Hưng Yên, nhãn chín muộn ở 
Quốc Oai - Hà Nội), xúc tiến xuất khẩu nông sản (đặc biệt là dứa, ngô ngọt ở Ninh Bình, cà rốt 
và khoai tây của Hà Nam,…). 

+ Trong các vùng, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị trên 
01 tỷ đồng/ha/năm (mô hình trồng hoa lan trong nhà kính tại Thủy Nguyên, Hải Phòng 
có giá trị trên 7,8 tỷ đồng/ha/năm, mô hình nuôi tôm công nghệ cao của Công ty TNHH 
Sơn Trường ở Ninh Bình, Hà Nam có giá trị trên 04 tỷ đồng/ha/năm; mô hình nuôi cá bằng 
phương pháp sông trong ao tại HTX Xuyên Việt ở Hải Dương cho doanh thu 04 tỷ đồng/ha/
năm,…).

- Chương trình OCOP xuất phát từ Quảng Ninh với nhiều kết quả nổi bật, là cơ sở để 
Ban Chỉ đạo Trung ương nghiên cứu và ban hành Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai 
đoạn 2018-2020. Sau hơn 01 năm triển khai Chương trình OCOP, bước đầu đã đạt được 
những kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy phát triển những sản phẩm đặc sản các địa 
phương. Tính đến hết tháng 7/2019, đã có 17/17 tỉnh, thành phố phê duyệt đề án triển khai 
Chương trình OCOP với tổng số sản phẩm dự kiến được chuẩn hóa đến 2020 là 1.947 sản 
phẩm7 (chiếm 78,19% so với cả nước) (trong đó nhóm Thực phẩm: 1.042, Đồ uống: 149 , 
Thảo dược: 111, Vải may mặc: 55, Lưu niệm nội thất trang trí: 502 và nhóm Dịch vụ du lịch, 
bán hàng có 53 sản phẩm). Tổng nguồn lực huy động của 17 tỉnh, thành phố dự kiến đạt 
3.822 tỷ đồng (chiếm 44,85% so với tổng số 8.524 tỷ của cả nước). Riêng thành phố Hà Nội 
dự kiến phát triển khoảng 1.000 sản phẩm; Nghệ An dự kiến đầu tư kinh phí cho Chương 
trình giai đoạn 2018-2020 lên tới 1.200 tỷ đồng, Quảng Ninh là 854,79 tỷ đồng.

- Các loại hình tổ chức sản xuất được đổi mới phù hợp, hiệu quả hơn; kinh tế hộ tiếp 
tục được hỗ trợ và tổ chức theo hướng quy mô lớn hơn, dần thích nghi với cơ chế thị trường. 
Đến hết năm 2018, toàn vùng có 6.553 HTX nông nghiệp, chiếm 47,29% của cả nước8, mặc 
dù tăng 241 HTX so với năm 2013, song so với cả nước lại giảm 6,74%. Trong khu vực, thành 
phố Hà Nội có số HTX nhiều nhất (1.062 HTX), các tỉnh có số HTX tăng mạnh là Hà Tĩnh (có 
805 HTX, tăng 467 HTX so với năm 2013), Quảng Ninh (tăng 113 HTX), Nghệ An (tăng 101 
HTX). Các tỉnh, thành phố trong vùng đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển HTX như hỗ 
trợ đất đai, hỗ trợ cơ sở hạ tầng, đào tạo… Đặc biệt, Hà Nội đã bố trí vốn cho Quỹ hỗ trợ 
phát triển HTX lên tới vài trăm tỷ đồng. Hoạt động của các HTX ngày càng hiệu quả, gắn với 
sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị với doanh thu và thu nhập của 
các thành viên HTX ngày càng cao, từng bước khẳng định vai trò của HTX trong hỗ trợ phát 
triển kinh tế hộ và xây dựng nông thôn mới.

- Các mô hình về phát triển du lịch nông thôn đã và đang từng bước phát triển mạnh 
7  Vùng ĐBSH có 1.619 sản phẩm với kinh phí dự kiến là 1.791 tỷ đồng; vùng BTB có 328 sản phẩm với kinh phí dự kiến 
là 2.031,8 tỷ đồng.
8  Vùng ĐBSH có 3.986 HTX, vùng BTB có 2.567 HTX.
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tại các địa phương, góp phần hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập, như: mô hình du lịch 
nông thôn tại Làng quê Yên Đức (Đông Triều, Quảng Ninh), mô hình du lịch nông nghiệp 
tại Trang trại Đồng quê Ba Vì (Hà Nội), mô hình du lịch đảo chè tại Thanh Chương (Nghệ An), 
mô hình du lịch cộng đồng ở Pù Luông (Thanh Hóa), Hoa Lư (Ninh Bình),...

- Thu nhập bình quân khu vực nông thôn của các tỉnh vùng ĐBSH và BTB có sự chuyển 
biến rõ nét. Đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ở vùng 
ĐBSH ước đạt 43,3 triệu đồng/người/năm, cao thứ hai trong cả nước (sau vùng Đông Nam 
Bộ). Vùng BTB đạt 27,9 triệu đồng/người/năm, mặc dù tăng 16,1 triệu đồng so với năm 
2010, mức thu nhập bình quân của vùng vẫn còn thấp hơn khá nhiều so với bình quân 
chung của cả nước (35,9 triệu đồng). Tỷ lệ hộ nghèo chung của cả vùng năm 2018 là 3,14%9, 
song có sự chênh lệch lớn giữa hai vùng: Vùng ĐBSH có 1,79% hộ nghèo, tất cả các tỉnh, 
thành phố trong vùng đạt dưới 4%, thấp hơn mức trung bình cả nước; vùng BTB có 6,03% 
hộ nghèo, trong đó chỉ có Thừa Thiên Huế có tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn cả nước (5,03%). Tỷ lệ 
hộ cận nghèo của cả vùng là 4,38%.

c) Công tác bảo vệ môi trường nông thôn trong khu vực đã có bước đột phá lớn, từng 
bước làm thay đổi nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân. 

- Hầu hết các tỉnh, thành phố trong vùng đã xây dựng và đang triển khai quy hoạch xử 
lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó xác định những điểm xử lý chất thải tập trung phù hợp 
với đặc thù của từng địa phương. Từ giai đoạn 2011-2015, Nam Định đi đầu cả nước trong 
việc xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt quy mô cấp xã gắn với mô hình thu gom, vận 
chuyển, làm giảm đáng kể lượng rác chôn lấp (hiện nay, hệ thống lò đốt rác cấp xã hầu hết 
đã và đang được cải tạo, nâng cấp để đảm bảo tiêu chuẩn). Từ năm 2016 đến nay, với định 
hướng xử lý chất thải rắn tập trung quy mô lớn, nhiều địa phương đã đầu tư hệ thống xử lý 
bài bản, hiệu quả, quy mô cấp huyện, liên huyện, như: Nghĩa Đàn (Nghệ An), Cẩm Xuyên, 
Can Lộc (Hà Tĩnh), Hưng Yên, Uông Bí (Quảng Ninh), Tam Điệp (Ninh Bình), Thanh Liêm (Hà 
Nam), Quảng Bình,... Hoạt động phân loại rác tại nguồn đã được nhiều địa phương (Hà 
Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh,…) tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia 
thực hiện. Riêng Hà Tĩnh, nhiều huyện đã phân loại được 30-40% lượng rác thải phát sinh, 
giảm đáng kể lượng rác phải xử lý và nâng cao rõ rệt ý thức của người dân trong thu gom, 
xử lý chất thải. Nhiều địa phương trong khu vực đã tổ chức và thực hiện tốt khâu thu gom, 
vận chuyển chất thải rắn, nâng tỷ lệ chất thải được thu gom lên hơn 90% lượng chất thải 
phát sinh (Nam Định đã nhiều mô hình thu phí vệ sinh môi trường đủ bù đắp chi phí thu 
gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, không cần hỗ trợ của ngân sách nhà nước).

- Chất thải nông nghiệp được các địa phương quan tâm và có hình thức tái sử dụng 
hoặc xử lý phù hợp. Nhiều địa phương xây dựng được các mô hình hiệu quả, như: mô hình 
9  Năm 2018, số hộ nghèo bình quân của cả nước là 5,23%; vùng có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất trong cả nước là vùng ĐNB 
0,58%, cao nhất là vùng MNPB 16,19%
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ép phân ở Thái Bình, Hưng Yên, mô hình nuôi lợn tiết kiệm nước và tái sử dụng chất thải sau 
chăn nuôi ở Nam Định, mô hình tận dụng phân gia súc sản xuất giun trùn quế (Hà Nội), mô 
hình tận dụng rơm rạ để trồng nấm ở nhiều địa phương (Bắc Ninh, Nam Định, Hà Nam), mô 
hình cánh đồng không vỏ bao gói thuốc BVTV tại Yên Khánh (Ninh Bình), mô hình kết hợp 
xử lý bao gói thuốc BVTV tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại ETC tại Nam Định vừa tiết kiệm 
chi phí đầu tư, vừa giảm tác động đến môi trường,…

- Một số địa phương (Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Ninh,…) đã bước đầu quan 
tâm đến việc thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn, tìm giải pháp phù hợp với 
đặc thù phân bố dân cư và điều kiện thực tế từng địa phương, trong đó, đã có những mô 
hình xử lý nước thải tập trung quy mô lớn (Hoài Đức, Hà Nội; Từ Sơn, Bắc Ninh) và mô hình 
xử lý nước thải phân tán quy mô hộ, nhóm hộ tại một số huyện của Hà Tĩnh. Đây chính là 
cơ sở quan trọng để nghiên cứu, đánh giá, nhân rộng trong xây dựng nông thôn mới sau 
năm 2020.

- Phong trào trồng cây xanh, trồng hoa, vẽ bích họa trên các tuyến đường đang phát 
triển mạnh mẽ ở các địa phương. Nhiều nơi đã có định hướng xây dựng cơ sở hạ tầng - cảnh 
quan đa năng, đa mục tiêu (mô hình công viên - bãi rác ở Xuân Trường - Nam Định, mô hình 
trạm bơm - công viên Vĩnh Trị ở Ý Yên - Nam Định); các tuyến đường trồng cây, hoa có giá 
trị kinh tế, vừa tạo cảnh quan môi trường xuất hiện ngày càng phổ biến (mô hình trồng cây 
dó bầu dọc hàng rào để lấy trầm hương, trồng hàng rào mướp, hàng rào lá mơ ở nhiều địa 
phương của Hà Tĩnh). Những thay đổi từ quan điểm xây dựng cảnh quan không chỉ cho 
đẹp, mà còn có giá trị kinh tế và ngược lại, xây dựng các công trình hạ tầng phải đảm bảo 
tính thẩm mỹ đã và đang biến nông thôn trở thành những “miền quê đáng sống” (như Yên 
Khánh - Ninh Bình; Hải Hậu, Nam Trực - Nam Định; Đan Phương, Gia Lâm – Hà Nội; Thanh Liêm 
– Hà Nam; Nghi Xuân, Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh; Nam Đàn, Hưng Nguyên – Nghệ An,… ).

- Đối với vùng ĐBSH, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch tương đối cao, khoảng 58% 
số hộ dân so với trung bình cả nước khoảng 49%; vùng ĐBSH dẫn đầu cả nước về công tác 
xã hội hóa cung cấp nước sạch, khi hầu hết các huyện/xã đều có doanh nghiệp xây dựng nhà 
máy cấp nước sạch tập trung (Hưng Yên, Hà Nội, Nam Định, Hà Nam,…); tỷ lệ công trình cấp 
nước tập trung nông thôn hoạt động bền vững cao nhất (61,9% so với trung bình cả nước 
là 33,8%). Tuy nhiên, đây cũng là vùng chịu nhiều sức ép của ô nhiễm môi trường từ sản 
xuất công nghiệp (với hàng loạt khu công nghiệp, cụm công nghiệp) và làng nghề (ĐBSH 
có 30 trong tổng số 47 làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý triệt 
để (chiếm 63,8% cả nước); đến nay, có 02 làng cơ bản đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để, 
khoảng 15 làng đang triển khai kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường).

d) Chất lượng đời sống văn hoá tinh thần của của người dân vùng ĐBSH và BTB ngày 
càng được nâng cao, trong đó nổi bật nhất là việc bảo tồn, giữ gìn những nét đẹp văn hóa 
truyền thống (phục hồi các chiếu chèo tại Thái Bình, Hà Nam; xây dựng các câu lạc bộ dân 
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ca ví Dặm tại Hà Tĩnh, các câu lạc bộ hát quan họ tại Bắc Ninh,…); bảo tồn và phát huy tốt 
các giá trị cảnh quan ở nông thôn; ngày càng thu hút doanh nghiệp, tư nhân tham gia công 
tác xã hội hóa cơ sở hạ tầng văn hóa, thể thao ở thôn, xã, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu 
cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân.

- Là cái nôi của nền văn minh lúa nước, ĐBSH và BTB là vùng giàu truyền thống với 
hàng nghìn di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, hàng trăm lễ hội truyền thống. Hằng năm, 
đặc biệt là vào mùa Xuân, hàng loạt lễ hội truyền thống tốt đẹp đã được khôi phục và tổ 
chức bài bản ở khắp các vùng quê (Hội Lim với tục hát quan họ, lễ hội đền Gióng (đã được 
UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại), lễ hội Đền Trần, lễ hội chợ 
Viềng, lễ hội xuống đồng, lễ hội Yên Tử, lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc, lễ hội chùa Hương Tích,…) tạo 
nên bức tranh đa màu sắc của cả vùng.

- Hệ thống cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, thể thao ở thôn, xã ngày càng được 
hoàn thiện, nhất là thông qua xã hội hóa, đã giúp hình thành hàng vạn câu lạc bộ thể thao 
(bơi, bóng bàn, bóng chuyền hơi,…), hàng ngàn câu lạc bộ văn nghệ duy trì hoạt động đều 
đặn, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và tạo thành phong trào văn nghệ, thể 
thao rộng khắp, vừa nâng cao đời sống tinh thần và thể chất của người dân.

- ĐBSH và BTB là vùng đất địa linh, nhân kiệt với nhiều danh nhân kiệt xuất (Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, Đại thi hào Nguyễn Du, Danh nhân Nguyễn Trãi, Nhà yêu nước Phan Bội Châu, 
Danh y Tuệ Tĩnh, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp,…); nơi 
phát tích các Vương triều Đinh, Lý, Trần, Lê,… là lợi thế để hiện nay nhiều địa phương đang 
khai thác các điểm di tích phục vụ phát triển kinh tế du lịch, nhất là mô hình du lịch tâm 
linh, du lịch lịch sử - về nguồn, thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế đến 
thăm quan.

đ) Về đảm bảo an ninh trật tự: Công an các địa phương đã phối hợp với các ngành 
chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tiêu chí an ninh, trật tự xã hội trong xây 
dựng nông thôn mới, qua đó, giúp quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp 
luật; tích cực tham gia tố giác tội phạm, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân trong công 
tác phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật 
tự ở địa bàn cơ sở. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực nông thôn có bước 
phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; xây dựng và nhân rộng 
nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng 
tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, trong đó có nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, 
góp phần làm giảm tội phạm ở cơ sở, như: Mô hình “Họ tộc không có người vi phạm pháp 
luật” ở Quảng Trị; mô hình “Bản làng bình yên” ở Quảng Bình; mô hình “Dòng họ tự quản”, 
“Tiếng kẻng giới nghiêm – Cổng làng bình yên” ở Thanh Hóa,… Lực lượng Công an chính 
quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đang được các địa phương đẩy mạnh triển khai 
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gắn với việc củng cố lực lượng Công an xã bán chuyên trách. Kết quả công tác bảo đảm an 
ninh, trật tự đã góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ngày càng bền vững.

e) Tính kết nối giữa nông thôn và đô thị trong vùng ngày càng chặt chẽ và tương hỗ 
trong bối cảnh đô thị hoá mạnh mẽ tại nhiều địa phương, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội và các 
đô thị vệ tinh với định hướng phát triển các ngành dịch vụ hỗ trợ để giảm bớt sức ép đến 
vùng trung tâm, như: thành phố Hưng Yên (tập trung phát triển về giáo dục), thành phố Phúc 
Yên, Vĩnh Phúc (chú trọng phát triển công nghiệp), thành phố Bắc Ninh (đẩy mạnh phát triển 
các ngành sản xuất công nghệ cao), thành phố Phủ Lý, Hà Nam (về dịch vụ y tế)… Quá trình 
đô thị hoá đã làm gia tăng giá đất, tạo nguồn thu cho xây dựng nông thôn mới và phát triển 
kinh tế - xã hội; hạ tầng kết nối giữa khu vực đô thị và nông thôn ngày càng tốt hơn; giúp 
thu nhập của người dân tăng lên nhanh hơn; người dân nông thôn dễ dàng tiếp cận và thụ 
hưởng những thành quả chung của quá trình phát triển. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được:

a) Sau 09 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, với 
sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng xã hội, 
nhất là phát huy sức sáng tạo, tinh thần cộng đồng của nhân dân, nông thôn vùng ĐBSH 
và BTB đã có những chuyển biến tích cực. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới luôn biến 
động, nền kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, diễn 
biến khó lường, những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của vùng ĐBSH 
và BTB là nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị: hệ thống cơ sở hạ tầng ở nông thôn 
của khu vực ngày càng hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất và 
sinh hoạt của người dân, trong đó hệ thống giao thông nông thôn cơ bản đồng bộ, đảm 
bảo kết nối thông suốt từ đường thôn, xã đến các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ, đường cao tốc, 
đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển nông sản trong điều kiện sản xuất hàng hóa; hệ thống 
trường học các cấp được đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, là nền tảng quan 
trọng để chất lượng giáo dục của các địa phương ngày càng được nâng cao (Hà Nam, Nam 
Định, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương,… nhiều năm liền luôn trong tốp đầu về 
chất lượng giáo dục của cả nước); hệ thống các cơ sở y tế ngày càng được cải thiện, trong 
đó, hệ thống bệnh viện chất lượng cao được đầu tư nhiều, đã và đang đáp ứng tốt nhu 
cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân; hệ thống các công trình xử lý rác thải, nước thải của 
khu vực đang ở vị trí dẫn đầu cả nước; kinh tế nông thôn trong khu vực phát triển đa dạng, 
các vùng sản xuất chuyên canh ngày càng hình thành nhiều, tham gia vào các chuỗi liên 
kết sản xuất, tạo lợi nhuận ngày càng lớn cho người dân; đời sống vật chất của người dân 
ngày càng cao, đời sống văn hóa tinh thần ngày càng đa dạng, trong đó, các giá trị văn 
hóa truyền thống không ngừng được gìn giữ, bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị ở 
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cơ sở ngày càng vững mạnh, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng 
được củng cố. Đặc biệt, trong cụ thể hóa Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nhiều 
tỉnh, thành (Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,…) đã đưa ra một số yêu cầu 
cao hơn quy định của Trung ương, trong đó có việc đưa ra tiêu chí thứ 20 (ngoài 19 tiêu 
chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới) khi xét, công nhận xã đạt chuẩn nông 
thôn mới. Giá trị của xây dựng nông thôn mới đã lan toả đến các vùng đô thị (tỉnh Nam 
Định chủ động triển khai nông thôn mới ở tất cả các thị trấn, đại biểu Quốc hội và cử tri 
của Hải Phòng và Quảng Ninh đã có kiến nghị nên triển khai nông thôn mới ở các thị trấn 
và các cụm dân cư ở các phường). Trong giai đoạn II, các tỉnh thuộc vùng ĐBSH và BTB 
đã khắc phục triệt để nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới của giai đoạn I 
(2010-2015).

b) Tổng kết thành quả 09 năm xây dựng nông thôn mới cho thấy, vùng ĐBSH và BTB 
không chỉ đạt và vượt mục tiêu đề ra theo 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 và 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, mà 
các nội dung xây dựng nông thôn mới đã ngày càng đi vào chiều sâu, hướng tới sự bền 
vững. Một trong những điểm nhấn quan trọng dễ nhận thấy trong phát triển kinh tế - xã hội 
nói chung của vùng, đó là sự hài hòa về phát triển nông thôn với phát triển đô thị trong nội 
tỉnh, thành phố, giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực với nhau: đô thị hỗ trợ giải quyết 
việc làm cho lao động nông thôn, là thị trường lớn để tiêu thụ nông sản từ nông thôn; 
ngược lại, nông thôn chính là vành đai xanh, giúp đô thị giảm tải áp lực về gia tăng dân số 
cơ học và môi trường. Có thể nói, vùng ĐBSH và BTB là nơi hội tụ những điểm sáng nhất về 
xây dựng nông thôn mới của cả nước trong những năm qua, là nơi khởi nguồn cho việc đề 
xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách mới, như: Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; xây dựng nông thôn mới cấp 
thôn, bản ở những địa bàn khó khăn,… và hiện nay, đang là nơi tìm tòi những vấn đề mới, 
làm tiền đề để nghiên cứu nội dung xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn sau năm 2020 
(đó là: tiêu chí xét, công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; du lịch nông 
thôn; phân loại chất thải rắn sinh hoạt và xử lý nước thải sinh hoạt; xây dựng mã vùng sản xuất 
nông nghiệp; phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu,…). 

2. Tồn tại, hạn chế:

Mặc dù đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhưng quá trình xây dựng nông thôn mới 
vùng ĐBSH và BTB vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phụ trong giai 
đoạn tới, đó là:

- Đối với vùng ĐBSH:
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+ Do mật độ dân số cao, kinh tế phát triển nóng, vùng ĐBSH chịu sức ép lớn của ô 
nhiễm môi trường. Bên cạnh lượng chất thải từ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của cư 
dân nông thôn, đây còn là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp 
và nhiều làng nghề với lượng chất thải lớn, nhiều nơi đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng (đặc biệt là lưu vực sông sông Nhuệ - Đáy), ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống 
người dân.

+ Quá trình phát triển kinh tế, đô thị hóa mạnh mẽ đã làm nhiều vùng nông thôn thay 
đổi theo chiều hướng bê tông hóa, không giữ được bản sắc và các giá trị truyền thống, đặc 
trưng của vùng thôn quê đồng bằng Bắc Bộ

+ 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. 

+ Trong thời gian khá dài bị ảnh hưởng nặng nề của việc giữ đất trồng lúa, chưa mạnh 
dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, giá trị sản xuất/ha đất nông nghiệp tăng rất chậm, do đó, bị 
sa vào bẫy thu nhập trung bình, làm cho thu nhập bình quân của người dân nông thôn mặc 
dù hàng năm vẫn tăng, nhưng tăng chậm; chất lượng cuộc sống của người dân có tăng lên, 
nhưng chưa có sự đột phá.

+ Một số địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm đến xây dựng nông thôn (đặc biệt 
là nguồn lực nội tại của địa phương, của người dân) nên kết quả còn khiêm tốn (như thành 
phố Hải Phòng có nguồn lực và điều kiện thuận lợi, song đến nay là địa phương duy nhất 
của vùng ĐBSH chưa có đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới, mới có 64,03% số xã đạt chuẩn); một số địa phương có biểu hiện 
hài lòng với kết quả đã đạt được, phong trào xây dựng nông thôn mới có dấu hiệu chững 
lại trong thời gian gần đây.

- Đối với vùng BTB:

+ Kết quả xây dựng nông thôn mới trong vùng có sự chênh lệch khá lớn, đặc biệt là 
ở khu vực duyên hải, ven biển ở phía Đông và khu vực miền núi ở phía Tây. Một số tỉnh, số 
xã đạt chuẩn vẫn còn mức dưới 50% số xã (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình); vẫn 
còn một số huyện đến nay chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Đakrông - Quảng 
Trị; huyện Kỳ Sơn, Quế Phong - Nghệ An; huyện Mường Lát - Thanh Hóa); kết quả xây dựng 
nông thôn mới ở một số vùng khó khăn chưa thật sự bền vững.

+ 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 kém bền vững (môi trường, an ninh trật tự,…).
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+ Nhìn chung, việc chuyển đổi và nâng cao hiệu quả sản xuất của vùng vẫn còn nhiều 
hạn chế, chưa có nhiều mô hình sản xuất quy mô lớn, giá trị kinh tế cao, ứng dụng khoa học 
công nghệ hiện đại vào sản xuất, vì thế nhiều địa phương, tỷ lệ hộ nghèo còn cao và 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.

+ Một số địa phương vẫn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn lực của Trung ương, vẫn 
có nơi còn huy động quá sức dân trong xây dựng nông thôn mới.

3. 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, nhiều khu vực bị chia cắt bởi đồi núi, sông suối, 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 hạn hán kéo dài, nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền (ở các tỉnh ven 
biển); 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.

- Nhiều địa phương, việc phát triển công nghiệp, dịch vụ nhanh và nóng, kéo theo 
những hệ lụy về sự gia tăng ô nhiễm môi trường, nhất là việc xử lý chất thải rắn, chất thải 
nguy hại và nước thải; đồng thời, gia tăng dân số cơ học nhanh, do lượng lao động nhập cư 
lớn, dẫn đến tình hình đảm bảo an ninh, trật tự một số địa bàn khó khăn, phức tạp. Ngoài 
ra, hệ thống trường học có nơi bị quá tải, không kịp đáp ứng đủ nhu cầu học tập của con 
em công nhân tăng cơ học ở vùng nông thôn.

4. Bài học kinh nghiệm

Trên cơ sở kết quả thành công trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới tại vùng ĐBSH và BTB, 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. Song song với việc xây 
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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 tính bền vững của 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 đạo, vào cuộc 
của chính quyền cấp huyện có ý nghĩa quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ và chất lượng 
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. Chính sự sáng tạo của mỗi địa phương (Chương trình OCOP từ Quảng 
Ninh, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu từ Hà Tĩnh, xây dựng nông thôn mới ở 
thôn, bản khó khăn từ Nghệ An, Thanh Hóa) là nền tảng quan trọng để Trung ương đúc kết, 
ban hành cơ chế, chính sách chung triển khai trên địa bàn cả nước.

- 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 
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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 hai

MỘT SỐ NHIỆM VỤ ĐẶT RA TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2020

I.  QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG CHỈ ĐẠO

Quán triệt quan điểm “nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược; nông thôn mới 
là căn bản; tái cơ cấu ngành nông nghiệp là then chốt; người nông dân là chủ thể”; phát huy 
những kết quả đã đạt được, đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh phát 
động các phong trào thi đua để xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSH và BTB tiếp tục hướng 
tới nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn, nhất là chú trọng xây dựng các chuỗi 
liên kết sản xuất; bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống; nâng 
cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; đẩy mạnh công tác 
giữ gìn, bảo vệ môi trường để xây dựng nông thôn mới bền vững; tiếp tục phát huy lợi thế 
vùng động lực kinh tế của cả nước để hỗ trợ phát triển cho vùng nông thôn.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2025

1. Cấp tỉnh: Vùng ĐBSH và BTB có ít nhất 08/17 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính 
phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (vùng ĐBSH có ít nhất 07/11 
tỉnh, thành phố; vùng BTB có ít nhất 01/06 tỉnh);

2. Cấp huyện: Vùng ĐBSH có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng NTM; Vùng BTB có ít nhất 30% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng NTM; Toàn vùng có ít nhất 09 huyện nông thôn mới kiểu mẫu (trong đó, 
vùng ĐBSH có 07 huyện và BTB có 02 huyện).

3. Cấp xã: 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (vùng ĐBSH đạt 95%, vùng BTB đạt 
75%), trong đó có ít nhất 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (vùng ĐBSH đạt 
40%, vùng BTB đạt 20%) và khoảng 7,5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (vùng 
ĐBSH đạt 10%, vùng BTB đạt 5%).

4. Cấp thôn: có 85% số thôn, bản ở vùng đặc biệt khó khăn (chủ yếu ở vùng BTB) 
được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới áp dụng đối 
với cấp thôn, do các địa phương quy định.
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5. Các công trình hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế): ở 
vùng ĐBSH đảm bảo hiện đại, được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên; ở vùng BTB đảm bảo 
đồng bộ, liên thông và thích ứng với biến đổi khí hậu.

6. Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân 
của người dân nông thôn trong vùng đến năm 2025 tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.

Bảng 1. Tổng hợp dự kiến các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 theo vùng

Cấp Nội dung ĐBSH BTB

Cấp tỉnh Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM 07 tỉnh, thành phố 01 tỉnh

Cấp huyện

Đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
NTM

60% số đơn vị cấp 
huyện

30% số đơn vị 
cấp huyện

Đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 07 huyện 02 huyện

Cấp xã

Đạt chuẩn nông thôn mới 95% số xã 75% số xã

Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 40% số xã 20% số xã

Đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 10% số xã 5% số xã

Thôn, bản 
khó khăn Đạt chuẩn nông thôn mới 85% số thôn, bản

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong xây dựng 
nông thôn mới; đa dạng hóa các hình tuyên truyền, nâng cao nhận thức để cán bộ, đảng 
viên và người dân hiểu đầy đủ bản chất nhân văn của xây dựng nông thôn mới, quán triệt 
tư tưởng ”Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc”.

2. Tập trung chỉ đạo các địa phương tiếp tục 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, gắn sát với điều kiện thực tiễn.

3. Đối với các xã và huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung chỉ đạo xây dựng 
nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo tiêu chí quy định hiện hành, đồng 
thời, xác định nội dung, giải pháp thực hiện, đảm bảo giữ vững và đạt chuẩn nông thôn mới 
theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; tiếp tục có bước đột phá trong 
ban hành khung chính sách để hỗ trợ, thúc đẩy các xã miền núi, khó khăn tiệm cận với quy 
định đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới hiện hành.

4. Chủ động nghiên cứu và xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn 
mới đột phát cho vùng, theo hướng lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn nông 
thôn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nhằm thống nhất cơ chế triển khai 
thực hiện các nội dung của Chương trình, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư các nguồn 
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lực, đảm bảo không chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Đồng thời, vận động các tỉnh trong 
vùng ĐBSH có cơ chế hỗ trợ các địa phương khó khăn thuộc các vùng khác trong xây dựng 
nông thôn mới (như cơ chế hiện nay của thành phố Hà Nội giao các quận hỗ trợ các huyện 
ngoại thành). 

5. Rà soát, điều chỉnh và ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo các 
cấp (thôn/bản, xã, huyện) và theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) theo hướng 
tách biệt rõ các nhóm tiêu chí bắt buộc (thu nhập, hộ nghèo, môi trường, an ninh trật tự, hệ 
thống chính trị,…) và nhóm tiêu chí vận dụng linh hoạt cho từng địa phương, theo hướng 
tăng cường nhóm tiêu chí linh hoạt, phù hợp với các vùng sinh thái, điều kiện phát triển 
kinh tế - xã hội và đặc trưng văn hoá của từng địa phương.

6. 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,…).

7. Tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung của Chương trình:

a) Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, ứng phó 
với biến đổi khí hậu, trong đó:

- Tập trung đẩy nhanh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng 
trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và an toàn sinh học; xây 
dựng vùng nguyên liệu nông sản tập trung gắn với cấp mã vùng trồng, mã vạch sản phẩm 
đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng (VietGap, GlobalGap) và truy xuất nguồn gốc đối với 
tất cả các sản phẩm nông nghiệp; 

- Đẩy mạnh hơn nữa việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chú trọng ứng dụng 
công nghệ cao vào sản xuất; xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất; nhân rộng các mô hình 
kinh tế hiệu quả đang có ở các địa phương.

- Phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường khâu bảo quản và chế biến 
hàng nông sản; hình thành hệ thống trung tâm kết nối, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu sản 
phẩm gắn với chuỗi các Chợ đầu mối hoặc trung tâm cung ứng hàng nông sản hiện đại, 
sàn giao dịch nông sản;

- Tiếp tục phát triển các sản phẩm đặc sản, thế mạnh của địa phương theo Chu trình 
“Mỗi xã một sản phẩm” gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu 
thụ sản phẩm và xuất khẩu;

- Phát triển và nhân rộng các mô hình du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn 
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mới (hình thành các tour, tuyến du lịch nông thôn); hình thành các trung tâm phát triển văn 
hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch nông thôn;

- Thực hiện chính sách thu hút, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các địa phương (theo 
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP, Nghị 
định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ…), trong đó, tập trung thu hút các doanh nghiệp lớn 
đầu tư vào chế biến nông sản và lĩnh vực phi nông nghiệp, tạo nhiều việc làm cho lao động 
nông thôn (dệt may, da giầy…).

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 theo hướng đáp ứng yêu cầu, nâng cao 
số lượng đáp ứng yêu cầu (cao hơn so với mức đạt chuẩn), đi sâu vào chất lượng và bền 
vững (nâng cao mức yêu cầu của tiêu chí và các yêu cầu ngoài quy định của tiêu chí).

- 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 để nâng cao đời sống tinh thần và an ninh nông thôn. Giữ gìn và phát huy sự đa dạng, 
phong phú về văn hóa của các dân tộc; chú trọng trùng tu, bảo dưỡng các di tích lịch sử, 
công trình văn hóa hiện có ở các địa phương, làm cơ sở để nhân rộng các mô hình du lịch 
trải nghiệm, du lịch khám phá ở các vùng nông thôn.

d) Tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn (tăng tỷ lệ chất thải rắn, nước thải sinh 
hoạt, bao gói thuốc BVTV được phân loại, thu gom và xử lý), tái sử dụng chất thải nông 
nghiệp đảm bảo đúng quy định về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, cải tạo cảnh 
quan môi trường; tập trung phát triển các mô hình thôn, xóm xanh, sạch, đẹp làm tiền đề 
cho phát triển du lịch nông thôn.

đ) Phát huy vai trò của nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn nông thôn. Triển khai các giải pháp mạnh để kiềm chế và xử lý triệt để tội 
phạm liên quan đến ma tuý, truyền đạo trái phép; đẩy nhanh tiến độ triển khai chủ trương 
đưa lực lượng công an chính quy về làm công an xã, nhất là ở những khu vực trọng yếu, các 
điểm nóng, phức tạp; đồng thời, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản đảm 
bảo giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn. 

8. 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 
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của Chương trình mục tiêu quốc gia 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 NTM. 

- Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã) để tổ chức triển khai 
Chương trình, trong đó, tiếp tục triển khai cơ chế cho cấp xã giữ lại tiền đấu giá sử dụng đất 
để đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. 

- Đề xuất có cơ chế quy định mức tỷ lệ tối thiểu trong ngân sách địa phương (cấp 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) bố trí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới.

- Ngoài nguồn vốn từ ngân sách nhà nước các cấp, tiếp tục khuyến khích các thành 
phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và 
xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí, ngày 
công lao động, hiến đất,… để tập trung phát triển hệ thống hạ tầng cơ bản (giao thông, 
thủy lợi, nước sạch, môi trường, công trình văn hóa,…) ở nông thôn.

9. Tiếp tục giữ vững và củng cố hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp 
theo hướng chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa, đồng thời nghiên cứu đổi mới, nâng cao 
năng lực và hiệu quả tham mưu. 

10. Tăng cường công tác kiểm tra, 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 nhà nước và các nguồn vốn 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.

Phần thứ ba

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

I. ĐỀ XUẤT VỚI TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

1. Hiện nay, nhiều địa phương đang đặt ra vấn đề cần rà soát lại Bộ tiêu chí nông thôn 
mới các cấp để triển khai phù hợp với giai đoạn sau năm 2020. Do vậy, đề nghị Trưởng Ban 
Chỉ đạo Trung ương giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 
Bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị chuyên đề để lấy ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Bộ 
tiêu chí mới các cấp cho phù hợp với triển khai cho giai đoạn sau năm 2020.

2. Trên cơ sở kết quả thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình 
bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo 
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theo hướng xã hội hoá, giai đoạn 2017-2020 (theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 
của Thủ tướng Chính phủ), đề nghị Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương giao Bộ Tài nguyên và 
Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách 
khuyến khích xã hội hóa bảo vệ môi trường vùng nông thôn nói chung trong cả nước, 
trong đó tập trung vào vấn đề xử lý nước thải sinh hoạt cụm dân cư nông thôn và phân loại 
rác thải tại nguồn.

3. Trên cơ sở Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời dựa 
trên kết quả triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa 
trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020 (theo Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 
của Thủ tướng Chính phủ), đề nghị Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương giao Bộ Xây dựng chủ 
trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô 
thị hóa cho giai đoạn sau năm 2020.

II. ĐỀ NGHỊ BAN CHỈ ĐẠO CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

1. Tập trung chỉ đạo các địa phương tiếp tục 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, gắn sát với điều kiện thực tiễn

2. Sớm xác định chỉ tiêu, mục tiêu và đề xuất nhu cầu nguồn lực giai đoạn 2021-2025 
(hoàn thành trong tháng 9/2019) để tổng hợp chung vào kế hoạch trung hạn của Chương 
trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019);

3. Tập trung triển khai tổng kết Chương trình đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và hoàn 
thành Báo cáo của tỉnh, thành phố, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 
30/9/2019 để tổng hợp./. 
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Phụ lục 01

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA CẢ NƯỚC

(Số liệu xã đạt chuẩn cập nhật đến 07/2019)

TT Tỉnh, thành phố
Huyện đạt 

chuẩn  
(huyện)

Số xã đạt chuẩn NTM Bình 
quân tiêu 

chí/xãSố lượng 
(xã)

Tỷ lệ 
(%)

  CẢ NƯỚC 84 4.475 50,26 15,26

1 Miền núi phía Bắc 6 606 26,58 12,28   

2 Đồng bằng sông Hồng 35 1.579 83,59 18,28   

3 Bắc Trung Bộ  6 823 51,92 15,80   

4 DH. Nam Trung Bộ 6 378 45,82 15,21   

5 Tây Nguyên 1 226 37,73 13,72   

6 Đông Nam Bộ 18 310 69,66 17,16   

7 ĐB sông Cửu Long 12 553 43,00 15,43   
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BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KHCN 
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 HƯỚNG XÂY 
DỰNG NÔNG THÔN MỚI SAU NĂM 2020 Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG 

SÔNG HỒNG VÀ BẮC TRUNG BỘ

Để tham gia tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 
2010-2020, Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 
đã tập hợp kết quả nghiên cứu trong những năm 2012-2019, đồng thời tổ chức điều tra, 
khảo sát nhanh ở các vùng miền1, nhằm mục đích đánh giá những chuyển biến nổi bật ở khu 

1 Cuộc khảo sát được thực hiện tại 7 tỉnh đại diện cho 7 vùng: Lào Cai (Trung du miền núi phía Bắc); Nam Định (Đồng 
bằng sông Hồng); Nghệ An (Bắc Trung Bộ); Bình Định (Duyên hải Nam Trung Bộ); Đắk Lắk (Tây Nguyên); Đồng Nai 
(Đông Nam Bộ); Sóc Trăng (Đồng bằng sông Cửu Long). Thời gian khảo sát thực hiện trong tháng 3-4/2019.



TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ BẮC TRUNG BỘ

46

vực nông thôn, nhận diện những vấn đề cơ bản của xây dựng NTM và kiến nghị một số định 
hướng xây dựng NTM giai đoạn sau năm 2020.

Hai vùng ĐBSH và BTB có các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội gần như đại diện cho 
các vùng miền cả nước. Vì thế, nghiên cứu đánh giá thực tiễn và định hướng xây dựng NTM 
cho hai vùng này có ý nghĩa áp dụng cho một số vùng khác, đồng thời cũng có thể vận 
dụng nhiều kết quả phân tích của cả nước cho hai vùng này.

Báo cáo này là để cung cấp cho các đại biểu một số phát hiện cần lưu ý khi tổng kết 
xây dựng NTM ở địa phương. Trong Báo cáo có hai phần lớn sau:

1. Nhận diện những chuyển biến nổi bật, những vấn đề xây dựng NTM bền vững 
từ thực tiễn vùng ĐBSH và BTB, trong đó có đánh giá thực trạng, bài học chung của cả 
nước, làm cơ sở gợi mở định hướng, giải pháp phát huy những kết quả tích cực và khắc 
phục những tồn tại, hạn chế.

2. Kiến nghị một số định hướng xây dựng NTM giai đoạn sau năm 2020 trên cơ sở 
phân tích bối cảnh, thách thức đối với phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong 
giai đoạn tới. Các định hướng, mô hình NTM được kiến nghị có thể áp dụng trên phạm vi cả 
nước và phù hợp với các đặc trưng ở 2 khu vực ĐBSH và BTB.

I. NHẬN DIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
(2010-2020)

1. Một số chuyển biến nổi bật trong xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng 
sông Hồng và Bắc Trung bộ

1.1. Về kết quả phấn đấu mục tiêu NTM

- Có tốc độ hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nhanh nhất cả nước: Đến tháng 6/2019, 
ĐBSH là vùng duy nhất vượt sớm 1,5 năm cả 2 mục tiêu cơ bản đề ra cho năm 2020 và mức 
vượt cao hơn trung bình cả nước: có 82,7% xã đạt NTM so với 80% mục tiêu, vượt 2,7% (cả 
nước là 0,01%); bình quân mỗi xã đạt 18,28 tiêu chí (TC), vượt 0,28 TC (bình quân cả nước vượt 
0,26 TC). Hiện chưa có vùng nào khác đạt chỉ tiêu cơ bản năm 2020. Vùng BTB tuy có xuất phát 
thấp, nhiều khó khăn so với ĐBSH và nhiều vùng khác của cả nước, nhưng hiện đứng thứ 3 
về tốc độ xây dựng NTM theo cả 2 mục tiêu cơ bản nói trên (có 51,92% xã NTM và 15,8 TC/xã), 
chỉ sau ĐBSH và ĐNB.

Trong 2 vùng có 10/17 tỉnh, thành phố cán đích mục tiêu 2020 trước 1,5 năm2. Trong 
đó Nam Định và Hà Tĩnh là 2 tỉnh dẫn đầu 2 vùng. Đặc biệt từ cuối 2018 Nam Định đã có 
100% số xã đạt chuẩn NTM. 

2  Là các tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị
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- Chất lượng xây dựng NTM thuộc nhóm đồng đều, tiêu biểu nhất cả nước. Đến nay, vùng 
ĐBSH đạt cao nhất cả nước về sự đồng đều: 90% số xã trong vùng đạt từ 16 đến 19 tiêu chí. 
Ngay từ cuối năm 2015, ĐBSH là vùng duy nhất không còn xã dưới 5 TC. Còn BTB đến cuối 
2018 cũng là vùng không còn xã dưới 5 TC.

Hai vùng chiếm gần một nửa số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng NTM của cả nước (40/82). Trong đó, ĐBSH có 34 đơn vị (85%), BTB có 6 đơn vị (15%).  Hải 
Hậu – huyện thuần nông của tỉnh nông nghiệp (Nam Định) là huyện đầu tiên của ĐBSH và 
thứ 3 của cả nước được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015. 

Không chỉ có tỷ lệ đạt các tiêu chí cao, mà chất lượng của hầu hết chỉ tiêu giao cho 
vùng ĐBSH cũng thuộc nhóm cao nhất cả nước.

1.2. Xây dựng NTM tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu sản xuất, lao động, thu 
nhập nông thôn

- Tỷ hộ nông lâm thủy sản (NLTS) của 2 vùng giảm mạnh trong giai đoạn 2011-2016. Ở 
ĐBSH tỷ lệ này giảm xuống thấp hơn bình quân cả nước (từ 47,5% xuống còn 35,6%), còn 
BTB từ 70,2% xuống 58,5%, trong khi cả nước giảm từ 62,15% xuống còn 53,66%.

- Tương tự là xu hướng giảm tỷ lệ lao động NLTS trong cơ cấu lao động nông thôn ở 2 
vùng. Ở ĐBSH giảm từ 42,63% xuống còn 31,24%. Ở BTB giảm từ 66,87% xuống còn 55,61%.

- Tỷ trọng thu nhập NLTS cũng giảm rõ rệt trong cơ cấu thu nhập bình quân đầu người. 
Trong giai đoạn 2010-2018, tỷ trọng thu nhập từ NLTS ở ĐBSH giảm từ 11,96% xuống 6,82%; 
ở BTB giảm từ 34,7% xuống 15,37%, trong khi cả nước giảm từ 21,12% xuống còn 13,31%.

- Thu nhập hàng năm của người dân nông thôn ở 2 vùng tăng khá nhanh. Riêng ở BTB 
có sự chênh lệch cao về thu nhập giữa các xã. Ở ĐBSH, đến hết năm 2018 thu nhập này đạt 
43,34 trđ, tăng 2,5 so với 2010, có có 92,9% số xã đạt tiêu chí thu nhập. Ở BTB đạt 27,9 trđ, 
tăng gần 2,4 lần so với 2010. Sự chênh lệch lớn về thu nhập giữa các xã của vùng này thể 
hiện ở chỗ: trong khi bình quân thu nhập đạt khá thấp (27,9 trđ), nhưng lại có tới 73,5% số 
xã đạt tiêu chí về thu nhập (với chỉ tiêu 36 trđ/ng/năm). Chứng tỏ các xã chưa đạt tiêu chí 
này có thu nhập thấp hơn rất nhiều so với các xã đã đạt.

1.3. Thành tựu giảm nghèo khá rõ nét

Tỷ lệ hộ nghèo ở vùng ĐBSH giảm rất nhanh: từ 8,3% (2010) xuống 1,79% (2018); hiện 
có 93,1% số xã (cao nhất cả nước) đạt tiêu chí về hộ nghèo (với chỉ tiêu thấp nhất thứ 2 cả 
nước sau ĐNB, là 2%).

Ở vùng BTB tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm khá nhanh, từ 20,4% (2010) xuống còn 6,03% 
(2018); hiện có 71,4% số xã đạt tiêu chí về hộ nghèo (đứng thứ 5/7 vùng). Tuy vậy, tỷ lệ hộ 
nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản và hộ nghèo dân tộc thiểu số khá cao, còn trên 15%.
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1.4. Cơ sở hạ tầng thiết yếu cơ bản hoàn thiện, các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội 
được quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ

Từ năm 2010 đến tháng 6/2019, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM về các tiêu chí hạ tầng kinh 
tế - xã hội tăng nhanh nhất so với các nhóm tiêu chí khác (kinh tế và tổ chức sản xuất, văn 
hóa, xã hội, môi trường…). Khu vực ĐBSH là địa bàn có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng lúc 
khởi điểm (2010) chỉ có dưới 20% số xã đạt các tiêu chí về thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương 
mại nông thôn, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học. Đến nay, nhiều tiêu chí về 
hạ tầng nông thôn đạt cao nhất cả nước, trên cả vùng có điều kiện thuận lợi là ĐNB: giao 
thông có 91,2% xã đạt (so với 63,7% bình quân cả nước); thủy lợi đạt 97,4% (so với 90,7% cả 
nước); điện đạt 99,9% (so với 90% cả nước); trường học đạt 81,5% (so với 62,8% cả nước)…

Khu vực BTB tuy có xuất phát điểm tương đối thấp, có nhiều xã biên giới, miền núi, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng các hạng mục hạ tầng đã cải thiện rõ rệt với tỷ lệ xã đạt 
chuẩn cao: giao thông đạt 67,3% (đứng thứ tư các vùng); thủy lợi đạt 89,1% (đứng thứ 4); điện 
đạt 95,5% (đứng thứ 3); trường học đạt 71,2% (đứng thứ 3)…

1.5. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự, hệ thống chính trị ở 
nông thôn đều có nhiều chuyển biến tích cực

Không chỉ thể hiện ở tỷ lệ rất cao số xã đạt các tiêu chí có liên quan, mà chất lượng đời 
sống văn hóa, tinh thần, ý thức tự quản của cộng đồng người dân trong 2 vùng đều chuyển 
biến rõ nét. Đây là 2 vùng nhiều mô hình mẫu về các hoạt động bảo tồn và phát huy văn 
hóa truyền thống, xây dựng cảnh quan nông thôn, xử lý bảo vệ môi trường, cộng đồng 
tham gia quản lý xã hội nông thôn…

2. Nhận diện các vấn đề lớn của xây dựng NTM bền vững từ thực tiễn vùng Đồng 
bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

2.1. Cách tiếp cận xây dựng NTM triển khai ở Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung 
bộ về cơ bản là phù hợp, được vận dụng chủ động, sáng tạo, đúc kết được nhiều bài học, 
nhưng cũng phát hiện nhiều vấn đề cần giải quyết

a) Bộ tiêu chí NTM - tác dụng tích cực và những mặt trái

Là công cụ thực hiện cách tiếp cận định lượng của Chương trình xây dựng NTM, bộ 
tiêu chí NTM đã chứng minh sự hiệu quả không chỉ ở ĐBSH và BTB mà trên phạm vi cả nước. 
Đây là sự sáng tạo của Việt Nam trong xây dựng NTM. Bộ tiêu chí là công cụ hữu hiệu, phục 
vụ tất cả các khâu, từ xác định nội dung của Chương trình NTM, các chỉ tiêu phấn đấu cụ 
thể, rõ ràng, đồng bộ trên các lĩnh vực khác nhau, làm căn cứ để chỉ đạo triển khai thực hiện, 
lập kế hoạch xây dựng NTM của các cấp đến kiểm tra, đánh giá, công nhận đạt chuẩn NTM. 
Bộ tiêu chí là cơ sở phân cấp, trao quyền và giao trách nhiệm cụ thể cho từng Bộ, ngành phụ 
trách từng nhóm tiêu chí, tạo ra cơ chế ràng buộc và hợp tác chủ động giữa các cơ quan 
quản lý nhà nước.
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Điểm nổi bật ở ĐBSH và BTB là, dựa trên các tiêu chí NTM cấp xã và cấp huyện do 
Trung ương ban hành, nhiều địa phương đã chủ động ban hành các quy định bổ sung 
hoặc nâng cao định mức đạt chuẩn đối với các xã trên địa bàn (ví dụ Hà Tĩnh quy định 
thêm điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn NTM là phải có khu dân cư kiểu mẫu, vườn 
mẫu), hoặc xây dựng các tiêu chí NTM theo đặc thù địa bàn vùng núi, vùng đồng bằng…, 
hoặc các tiêu chí áp dụng đối với thôn, bản. Nói chung, đối với các địa phương, để có mục 
tiêu và động lực xây dựng NTM, cần thiết phải có những tiêu chí cụ thể làm “cột mốc” để 
phấn đấu hoàn thành.

Như vậy, có thể khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục có Bộ tiêu chí cho xây dựng NTM 
giai đoạn tới. Tuy nhiên, có một số vấn đề sau cần quan tâm khắc phục: 

- Tiêu chí NTM còn chưa phù hợp đối với các vùng miền có đặc thù tự nhiên, KTXH khác 
nhau: Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM hiện phân theo 7 vùng sinh thái, trong khi đó ngay 
trong nội vùng, nội tỉnh cũng có sự khác biệt rất lớn về điều kiện tự nhiên giữa các địa bàn 
miền núi, đồng bằng, ven biển và hải đảo; hoặc sự khác biệt về KTXH giữa vùng ven đô, 
vùng dân tộc thiểu số, khu vực làng nghề, vùng thuần nông, vùng sản xuất nông nghiệp 
hàng hóa lớn…

- Tiêu chí NTM chưa phản ánh được đầy đủ những vấn đề cần quan tâm ở nông thôn, 
chưa trở thành thước đo đánh giá thực trạng phát triển nông thôn. Có những tiêu chí dễ hoàn 
thành (như tiêu chí lao động có việc làm thường xuyên) và khó hoàn thành (như tiêu chí cơ 
sở vật chất văn hóa), trong khi đó vấn đề việc làm cho lao động nông thôn luôn là một bài 
toán còn nan giải. Ở đây, nội dung và định mức quy định đạt chuẩn chưa hài hòa, nên tiêu 
chí NTM mới chỉ là công cụ đánh giá kết quả thực hiện của từng địa phương, chưa trở thành 
thước đo thực trạng phát triển nông thôn.

- Tiêu chí NTM chưa gắn liền với tất cả các mục tiêu phát triển bền vững: Từ năm 2017, Việt 
Nam đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự 
phát triển bền vững (Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ) 
và bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam (Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT 
ngày 22/01/2019). Tuy một số nội dung về BĐKH, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, bình đẳng 
giới… đã được lồng ghép vào Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016-2020, song còn nhiều nội 
dung liên quan đến các cam kết của Việt Nam về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 
chưa được tích hợp. 

- Tạo ra độ lệch trong khen thưởng, động viên. Chỉ những địa phương có xuất phát điểm 
thuận lợi, hoàn thành tiêu chí NTM mới được ghi nhận, khen thưởng, các xã khó khăn có 
xuất phát điểm thấp, kể cả có kết quả thực hiện tốt, có bước tiến dài, nhưng chưa về đích 
thì chưa động viên thỏa đáng. Vì vậy, cần có phương thức theo dõi, đánh giá, công nhận kết 
quả xây dựng NTM phù hợp hơn, tạo động lực phấn đấu, khắc phục tình trạng chạy theo 
tiêu chí; 
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- Phát sinh tư duy tiêu chí, nhiệm kỳ và thành tích trong xây dựng NTM: Đây là mặt trái 
tất yếu. Do sức ép thành tích, nhiều địa phương “chạy đua” nâng số tiêu chí đạt chuẩn, “chín 
ép”, khiến kết quả còn hình thức (ví dụ thành lập HTX để đạt tiêu chí), thiếu bền vững, phát 
sinh nợ đọng, công tác rà soát, thẩm tra, thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn chưa đảm 
bảo đúng thực chất (ví dụ: có điện, đạt tiêu chí về điện nhưng chất lượng điện cho sản xuất 
không đáp ứng yêu cầu; có nhà văn hóa rất to nhưng ít khi hoạt động; có hệ thống loa phát 
thanh, đạt tiêu chí thông tin và truyền thông, nhưng chỉ sử dụng trong những trường hợp 
khẩn cấp…);  

- Xã khó khăn không thể theo kịp tiêu chí NTM: Các địa phương thường tập trung đầu 
tư cho những xã có điều kiện thuận lợi để “về đích” trước, cơ chế “nâng đầu đỡ cuối” chưa 
thỏa đáng, khiến những địa bàn khó khăn chưa được quan tâm đủ. Tuy ngân sách phân bổ 
cho các xã khó khăn có hệ số cao gấp 4, 5 lần so với các xã khác, nhưng không đủ để hoàn 
thành tiêu chí cấp xã. Cần có cách tiếp cận phù hợp hơn đối với khu vực khó khăn, cả về chủ 
trương xây dựng NTM cấp thôn, bản và ưu tiên nguồn lực; 

- Phân cấp, trao quyền trong xác định tiêu chí NTM chưa đủ mức: Mức phân cấp, trao 
quyền cho cấp tỉnh đối với một số tiêu chí NTM (13/49 chỉ tiêu thuộc 6/19 tiêu chí cấp xã) 
vừa qua đã phát huy tác động tích cực, tạo ra sự chủ động, linh hoạt của các địa phương. 
Tuy vậy, thực tiễn khảo sát cho thấy, Bộ tiêu chí cần tăng độ mở và tính mềm, cần tiếp tục 
trao quyền hơn nữa, tạo thêm động lực phấn đấu về đích cho những địa bàn khó khăn, 
đồng thời mạnh dạn giao các địa phương chịu trách nhiệm về chất lượng NTM. Nguyên tắc 
tăng cường phân cấp, trao quyền về tiêu chí NTM cho các địa phương tới đây cần đáp ứng 
các yêu cầu: (i) Phù hợp với vùng miền; (ii) Phù hợp với từng cấp (huyện, xã, thôn); (iii) Phù 
hợp với mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu); (iv) Phản ánh được thực trạng nông thôn 
chứ không chỉ sử dụng để đánh giá kết quả đạt chuẩn; (v) Tích hợp các mục tiêu phát triển 
bền vững; (vi) Có phương pháp theo dõi, đánh giá phù hợp để ghi nhận khối lượng công 
việc hoàn thành; (vii) “Mềm hóa” nhưng đảm bảo định mức tối thiểu.

b) Sự chủ động, sáng tạo trong xây dựng NTM ở ĐBSH và BTB và những gợi ý về 
phân cấp, trao quyền nhiều hơn cho các địa phương 

ĐBSH và BTB là 2 khu vực đi đầu trong hầu hết những ý tưởng và hành động sáng tạo 
trong xây dựng NTM, là chiếc nôi sản sinh hàng loạt mô hình đang được nhân rộng, như 
từ Chương trình OCOP ở Quảng Ninh; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ở Hà Tĩnh; 
xây dựng NTM bền vững và phát triển ở Nam Định; xây dựng NTM gắn với phát triển kinh 
tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở Nghệ An; mô hình đồng quản lý tài nguyên 
ven biển ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên Huế); cho đến các mô hình bảo vệ 
môi trường, cánh đồng không sử dụng thuốc BVTV, mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản 
phẩm theo chuỗi giá trị, mô hình sinh kế thích ứng với BĐKH, mô hình và tiêu chí NTM cấp 
thôn, mô hình NTM gắn với ĐTH và CNH, các con đường bích họa, đường hoa, các phong 
trào, hội thi văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi, hoạt động Ngày thứ 7 vì NTM, xây dựng bản 
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đồ số NTM…

Sức sáng tạo của người dân và các địa phương rất tiềm tàng, rất cần được khơi dậy. Để 
phát huy, một mặt phải khắc phục tư tưởng trông chờ, thực hiện rập khuôn những hướng 
dẫn từ trên của các địa phương. Mặt khác Trung ương cần khuyến khích mạnh mẽ hơn 
bằng tăng cường phân cấp, trao quyền cùng với tạo khung chương trình có tính mở cao, 
để các địa phương vận dụng cho phù hợp với điều kiện của mình.

c) Xây dựng NTM cấp thôn bản – chủ trương đúng và những mâu thuẫn cần giải 
quyết

Tập trung hướng về cơ sở, tăng cường tiếp cận xây dựng NTM từ thôn bản và các đơn 
vị nhỏ hơn để thúc đẩy phong trào, phát huy mạnh hơn nguồn lực xã hội là chủ trương 
đúng.

Thực tiễn sáng tạo đã xuất hiện những thử nghiệm tốt. Nhiều tỉnh ĐBSH và BTB đã chủ 
động xây dựng mô hình NTM ở các đơn vị dưới cấp xã, từ mô hình NTM ở phạm vi thôn, bản, 
khu dân cư, tổ tự quản cho đến hộ gia đình NTM và khu vườn, con đường NTM… Ngay từ 
năm 2013, huyện Hải Hậu (Nam Định) đã xây dựng 12 tiêu chí công nhận xóm, tổ dân phố 
đạt NTM và 8 tiêu chí công nhận danh hiệu gia đình NTM. Cũng trong năm 2013 Thanh Hóa 
đã ban hành tiêu chí thôn, bản NTM. Năm 2017, Nghệ An xây dựng tiêu chí thôn, bản đạt 
chuẩn NTM áp dụng cho các xã miền núi. Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, sau khi có 
Đề án 1385,  hầu hết các tỉnh, thành ở ĐBSH và BTB đều đã xây dựng tiêu chí thôn, bản đạt 
chuẩn NTM. Để tăng cường hơn nữa vai trò tham gia của cộng đồng dân cư nông thôn, các 
tỉnh còn xây dựng các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu (đi đầu là Hà Tĩnh), đề án tổ 
tự quản (Nam Đàn, Nghệ An), tiêu chí hộ gia đình NTM (Quảng Ninh)… 

Đơn vị cấp thôn/bản là địa bàn gần dân nhất, có tổ chức quản lý xã hội nhỏ nhưng 
chặt chẽ, phát huy tốt nhất sự tham gia của người dân; là nơi văn hóa dân tộc trú ngụ, được 
lưu giữ, bảo tồn và phát huy có hiệu quả nhất… 

Lý luận và thực tiễn đã khẳng định việc xây dựng các tiêu chí NTM cho các cấp đơn vị 
nhỏ hơn xã sẽ tạo ra mục tiêu cụ thể, người dân thấy rõ mình là chủ thể hưởng thụ, tạo ra 
động lực phấn đấu đối với từng hộ gia đình, khu dân cư, tổ tự quản và cộng đồng thôn, bản. 
Vì vậy, cần thể chế hóa rõ ràng hơn, có cơ chế, chính sách cụ thể hơn cho xây dựng NTM ở 
các đơn vị dưới cấp xã như thôn, bản, khu dân cư.

Tuy nhiên, chủ trương xây dựng NTM cấp thôn bản có thể gây ra mâu thuẫn giữa đạt 
tiêu chí NTM với mục tiêu phát triển nông thôn, thể hiện ở triển khai thực hiện tiêu chí như 
về hạ tầng giao thông. Để đạt NTM chỉ cần làm đường giao thông nội bộ thôn, bản, trong 
khi phát triển sản xuất cần có đường giao thông liên thôn/bản, liên xã, liên huyện, càng 
miền núi khó khăn, càng cần đến giao thông… Vì thế, cùng với xây dựng NTM cấp thôn.
bản, Nhà nước cần tăng cường quan tâm nhiều hơn đến xây dựng hệ thống giao thông cho 
các địa bàn khó khăn.
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d) NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu - động lực để xây dựng NTM thường xuyên, liên 
tục, không có điểm kết thúc và những mặt trái cần khắc phục

Để tạo động lực phấn đấu một cách thường xuyên, nhiều tỉnh ở ĐBSH và BTB đã chủ 
động ban hành bộ tiêu chí NTM áp dụng cho các xã sau đạt chuẩn, sử dụng các từ ngữ 
khác nhau để thể hiện mức độ “vượt chuẩn” như: NTM tiên tiến, NTM nâng cao, NTM kiểu 
mẫu, NTM bền vững và phát triển… Trước thực tế đó, Trung ương đã kịp thời hướng dẫn, 
ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 (Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 
05/6/2018). Bên cạnh đó, nhiều địa phương còn xây dựng các mô hình kiểu mẫu ở cấp thôn, 
khu dân cư. Đối với cấp huyện, cả nước hiện có 4 huyện được chọn thí điểm xây dựng huyện 
NTM kiểu mẫu, làm cơ sở rút kinh nghiệm cho giai đoạn sau năm 2020, trong đó 2 huyện 
thuộc vùng ĐBSH và BTB (Hải Hậu và Nam Đàn).

Nhìn chung, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là giải pháp phù hợp để xây 
dựng NTM thường xuyên, liên tục, không có điểm kết thúc, có tác động tích cực, làm thay 
đổi trạng thái “lơ là, thỏa mãn”, tạo động lực và giao nhiệm vụ để tiếp tục giữ vững và nâng 
cao kết quả đạt được.

Tuy nhiên đã xuất hiện những mặt trái chưa tốt. Đó là căn bệnh chạy theo thành tích 
của một bộ phận cán bộ NTM. Từ đó phát sinh tính hình thức, thiếu thiết thực, thiếu hiệu 
quả trong một số nội dung nâng cao, kiểu mẫu; tạo thêm những khó khăn và mức độ phân 
tán trong phân bổ nguồn lực cho các mục tiêu nâng cao, kiểu mẫu và ưu tiên cho những 
địa bàn khó khăn. Nhiều địa phương chưa phân biệt rõ ràng giữa “nâng cao” và “kiểu mẫu”. 
Nâng cao là đòi hỏi thường xuyên, xuất phát từ yêu cầu duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các 
tiêu chí phục vụ nhu cầu phát triển nông thôn ngày càng cao. Còn kiểu mẫu là những mẫu 
hình tiêu biểu cho từng lĩnh vực phát triển, từng hoạt động cộng đồng tùy theo điều kiện 
địa phương.

đ) Vai trò cấp huyện trong xây dựng NTM – kết quả phát huy và những hạn chế

Trong giai đoạn 2011-2015, các hoạt động xây dựng NTM tập trung chủ yếu vào thực 
hiện 19 tiêu chí NTM ở cấp xã. Vai trò của cấp huyện chủ yếu là cấp trung gian trong quản 
lý, tổ chức thực hiện. Từ năm 2016, vai trò cấp huyện đã thay đổi, được phát huy mạnh hơn. 
Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM được ban hành (Quyết định số 558/QĐ-TTg) là nhờ nhận 
thức được vai trò đặc biệt quan trọng của cấp huyện trong xây dựng NTM. Huyện có phạm 
vi đủ lớn và phù hợp hơn so với xã để hình thành vùng sản xuất chủ lực, tích tụ, tập trung 
đất đai, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến, kết nối thị 
trường, tiêu thụ nông sản; xây dựng những công trình cấp huyện hoặc liên xã để thay thế 
cho cho một số công trình cấp xã không hiệu quả (chợ, bệnh viện, trung tâm y tế, khu tập 
kết và xử lý rác thải); là phạm vi có thể tạo sự lan tỏa và kết nối nông thôn với đô thị, gắn 
kết giữa các xã nông thôn với thị trấn, thị tứ; là cấp chính quyền có thể quyết định về công 
tác cán bộ, công tác quản lý  đất đai (sang nhượng, chuyển quyền, chuyển đổi mục đích sử 
dụng, tích tụ, tập trung đất đai); là cấp có đội ngũ cán bộ chuyên môn có kỹ năng, nghiệp 
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vụ, kiến thức tốt để hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ xã, thôn trong xây dựng NTM… 

Tính phù hợp và tác động tích cực của bộ tiêu chí NTM cấp huyện đối với ĐBSH và BTB 
được thể hiện ở chỗ tại 2 vùng này có gần một nửa số đơn vị cấp huyện cả nước đạt chuẩn/
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (40/82 đơn vị). Hải Hậu (Nam Định) và Nam Đàn (Nghệ 
An) là 2 huyện đạt chuẩn NTM tiêu biểu, phát huy tốt vai trò chủ động, thậm chí đi trước cấp 
tỉnh trong các hoạt động xây dựng NTM ở cơ sở, như đã nêu ở các phần trên: Hải Hậu phát 
động phong trào xây dựng xóm NTM với 12 tiêu chí do huyện ban hành, thúc đẩy trên 500 
xóm, tổ dân phố thuộc 35 xã, thị trấn hăng hái thực hiện; Nam Đàn phê duyệt Xây dựng Tổ 
tự quản ở cộng đồng dân cư, quy tụ sự gắn kết của người dân theo từng cụm dân cư, cùng 
nhau góp vốn tạo quỹ, ham gia các hoạt động xây dựng hạ tầng thôn xóm, giữ gìn an ninh 
trật tự…

Tuy vậy, mặt trái của quy định về tiêu chí NTM cấp huyện cũng bộc lộ qua thực tế. Bộ 
tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM (gồm 9 tiêu chí) kèm theo điều kiện phải có 100% số xã trên 
địa bàn đạt chuẩn đã làm nảy sinh thực trạng là nhiều huyện do nhận thấy các xã trên địa bàn 
chưa đủ điều kiện để đạt chuẩn nên thiếu quan tâm thực hiện các tiêu chí NTM cấp huyện. 
Nhiều chuyên gia cho rằng bộ tiêu chí NTM ở cấp huyện chưa đủ để thúc đẩy sự tham gia tích 
cực của huyện vào các hoạt động xây dựng NTM ở cơ sở. Do đó, cơ chế, chính sách cho xây 
dựng NTM giai đoạn tới cần phải có những quy định đầy đủ hơn để tăng cường vai trò, trách 
nhiệm của cấp huyện trong xây dựng NTM.

Mặt khác, cần khắc phục tình hình thức trong công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng NTM đối với các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, do các đơn vị này có rất ít xã (bình 
quân 2-3 xã, trong khi đó các huyện bình quân có 25-30 xã), khi các xã đạt chuẩn NTM cũng 
coi là đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng NTM. Không nên đánh đồng với các huyện.

2.2. Kết quả huy động và sử dụng các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới đã có 
tác động tích cực, nhưng bộc lộc một số bất cập

a) Nguồn lực từ ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp thấp, phân bổ chậm

Tương tự như cả nước, nguồn lực tài chính huy động cho xây dựng NTM ở hai vùng 
ĐBSH và BTB tăng nhanh từ giai đoạn I sang giai đoạn II và chiếm tỷ lệ gần 30% tổng nguồn 
vốn xây dựng NTM cả nước. Như trong báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, cơ cấu chủ 
yếu là vốn tín dụng, vốn góp của doanh nghiệp và người dân chưa nhiều, nhưng cao hơn 
trung bình cả nước (người dân đóng góp 12,9% so với 9,8% cả nước). Tuy nhiên, có nhiều 
vấn đề về huy động và sử dụng nguồn lực cho xây dựng NTM cả nước và ở 2 khu vực.

Vốn đầu tư toàn xã hội cho lĩnh vực NLTS trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 khóa 
X (2008-2017) là 632 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng khoảng 1,9% GDP và 5,8% tổng vốn đầu tư 
toàn xã hội cả nước.

Cũng trong giai đoạn 10 năm này, tổng vốn đầu tư phát triển từ NSNN nông nghiệp 
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và nông thôn là 1,17 triệu tỷ đồng, không đạt yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 7 khóa X 
đề ra. Tốc độ tăng qua 2 giai đoạn 5 năm thấp hơn trung bình cả nước: trong 5 năm (2013-
2017), vốn đầu tư từ NSNN cho phát triển nông nghiệp, nông thôn là 712 nghìn tỷ đồng, 
bằng 1,54 lần so với 5 năm trước đó (2008-2012), trong khi mức tăng trung bình vốn NSNN 
của cả nước tăng 1,66 lần. Nếu trừ yếu tố lạm phát thì vốn đầu tư trong 5 năm (2013-2017) 
cho nông nghiệp chỉ tăng 1,3 lần so với 5 năm trước.

Nhìn chung, mặc dù đóng góp của khu vực NLTS trong cơ cấu GDP giảm dần (năm 
2011 chiếm 18,38%, năm 2018 chiếm 14,57%) nhưng vốn đầu tư cho khu vực này còn thấp 
và chưa tương xứng với nhu cầu, tiềm năng phát triển.

Đối với xây dựng NTM, nguồn lực huy động trong giai đoạn 2 được tăng cường nhiều 
hơn. Tuy nhiên, NSTW hỗ trợ trực tiếp cho xây dựng NTM còn rất thấp. Ví dụ ở BTB, tổng vốn 
hỗ trợ trực tiếp từ NSTW là 7.649 tỷ đồng cho 6 tỉnh trong thời gian 8 năm (2011-2018), bình 
quân mỗi năm NSTW hỗ trợ 1 tỉnh BTB chỉ khoảng gần 169 tỷ đồng, bình quân 1 xã khoảng 
100 triệu đồng (chưa đủ để xây dựng một công trình nhà văn hóa thôn). 

Do nguồn lực ngân sách hỗ trợ thấp, các địa phương đều rút kinh nghiệm không 
phân bổ bình quân, dàn đều, dẫn đến manh mún, thiếu hiệu quả. Các xã có điều kiện thuận 
lợi hơn thường được ưu tiên đầu tư trước. Đây là cách làm phù hợp với thực tế, đem lại kết 
quả đạt chuẩn NTM cao, nhưng dẫn đến hệ lụy chênh lệch khá lớn giữa những xã khó khăn 
và xã điểm (kể cả trường hợp xã khó khăn có các nguồn vốn lồng ghép từ chương trình, 
dự án khác). Mặc dù trong giai đoạn II của Chương trình, việc phân bổ NSTW đã dựa trên 
số xã có số tiêu chí NTM đạt chuẩn thấp, giúp các tỉnh có nhiều xã khó khăn được ưu tiên 
hỗ trợ nhiều hơn, nhưng việc đánh giá theo số tiêu chí đạt chuẩn chưa đảm bảo chính xác 
và hợp lý, bởi không thông qua quy trình rà soát, đánh giá như khi xét công nhận xã đạt 
chuẩn NTM. Một vấn đề khác là việc phân bổ theo xã chưa tính tới trường hợp xã khó khăn 
thường có địa bàn rộng, đòi hỏi nguồn lực đầu tư cao hơn nhiều so với các xã thuận lợi hơn 
như khu vực đồng bằng.

Quy trình, thủ tục phân bổ vốn từ NSTW rất chậm, ảnh hưởng đến tiến độ và chất 
lượng xây dựng NTM. Cơ chế lồng ghép vốn từ các chương trình, dự án chưa được hướng 
dẫn cụ thể. Quản lý, sử dụng vốn đầu tư trong Chương trình NTM còn gặp một số khó khăn 
như: phải lập hồ sơ xây dựng công trình; một số thiết kế mẫu chưa phù hợp; hồ sơ thanh 
quyết toán còn nhiều thủ tục; quản lý chất lượng công trình phải theo các quy định xây 
dựng cơ bản hiện hành… nên chưa khuyến khích được việc giao thầu cho cộng đồng dân 
cư và nhóm thợ, cá nhân trong xã thực hiện, làm giảm hiệu quả đầu tư.

b) Nguồn lực huy động từ người dân là rất quan trọng, nhưng còn hạn chế

Với vai trò chủ thể, sự đóng góp, tham gia xây dựng NTM của người dân là rất quan 
trọng. Hầu hết các tỉnh trong hai vùng đều phát huy tích cực vai trò của người dân. Tỷ trọng 
đóng góp của người dân ở ĐBSH và BTB đều chiếm 12,9%, cao hơn trung bình cả nước 
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(6,9%). Tuy nhiên, xét về giá trị đóng góp bình quân trên số hộ nông thôn thì mức đóng 
góp ở khu vực BTB lại cao hơn so với ĐBSH. Trong giai đoạn 2011-2018, vốn huy động bình 
quân/hộ nông thôn ở ĐBSH (khu vực có điều kiện thuận lợi và thu nhập cao hơn) là 9,4 triệu 
đồng, trong khi ở BTB (khu vực có nhiều khó khăn hơn) là 11,2 triệu đồng/hộ. Bình quân ở 
cả 2 khu vực, mỗi hộ dân đóng góp khoảng 10 triệu đồng, bao gồm cả vốn góp bằng tiền, 
ngày công lao động và hiến đất, hoa màu… 

Vấn đề đáng lưu ý là, trong khi tỷ lệ xã đạt chuẩn về tiêu chí thu nhập ở ĐBSH và BTB 
khá cao, thì nguồn lực đóng góp của người dân mỗi năm chưa nhiều, chỉ khoảng trên 1 
triệu đồng/hộ (nếu trừ đi ngày công lao động, giá trị đất đai, hoa màu đóng góp thì con số 
này còn ít hơn). Nếu chia mức đóng góp này theo bình quân đầu người với số nhân khẩu 
bình quân ở ĐBSH và BTB là 4,25 người/hộ thì mức đóng góp của mỗi người dân cho NTM 
khoảng 235.000 đồng/người/năm.

Thực tế xây dựng NTM ở hai vùng cũng cho thấy, vai trò chủ thể của nông dân chưa 
được phát huy tương xứng. Người dân còn nhiều hạn chế về trình độ, năng lực, tâm thế làm 
chủ, điều kiện thực hiện quyền làm chủ. 

Bên cạnh đó, sự nhìn nhận về vai trò người dân, hiểu khái niệm “người dân” còn chung 
chung, chưa sát thực tế, chưa tính được đầy đủ sự khác biệt của “người dân” ở các vùng 
miền, dân tộc trong chính sách phát triển kinh tế và xây dựng NTM.

Các đoàn thể và tổ chức xã hội tự nguyện ở nông thôn với tinh thần “phi lợi nhuận, phi 
nhà nước” là những lực lượng xã hội có đặc tính tự quản, tự nguyện và khả năng huy động 
quần chúng rất cao. Cần khuyến khích và tạo điều kiện để các đoàn thể và tổ chức xã hội 
tự nguyện ở nông thôn tham gia nhiều hơn vào xây dựng NTM. Hiện nay các nghiên cứu 
khoa học vẫn chưa chú ý đúng mức tới đối tượng này, chỉ tập trung vào vai trò của hệ thống 
chính trị, các tổ chức chính trị xã hội.

Kết quả khảo sát còn cho thấy ở một số nơi, đóng góp của người dân cho hoạt động 
dòng họ, tâm linh, tín ngưỡng được thu hút tốt hơn cho xây dựng NTM.

c) Đầu tư cho khu vực khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau còn bất cập

Kết quả phân tích những chuyển biến ở nông thôn đã phản ánh rõ sự chênh lệch về 
chất lượng cuộc sống cũng như kết quả xây dựng NTM giữa các xã, nhất là ở vùng BTB. Tính 
đến tháng 6/2019, khu vực ĐBSH và BTB còn trên 1.000 xã chưa đạt chuẩn NTM, trong đó 
có trên 70% là các xã thuộc BTB. Các xã này phần lớn có điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã 
hội gặp nhiều khó khăn, bất lợi, dễ bị tổn thương trước các rủi ro (thiên tai, dịch bệnh, thị 
trường…).

Để đầu tư cho những xã này đạt chuẩn theo các tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội 
thiết yếu phải cần nguồn lực đầu tư rất lớn từ NSNN, lên tới hàng trăm tỷ đồng/xã. Trường 
hợp xã biên giới  được chỉ đạo điểm của Trung ương là Mường Chanh (huyện Mường Lát, 
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Thanh Hóa), trong giai đoạn 2011-2015, ngoài các nguồn vốn phân bổ chung để thực hiện 
Chương trình, đã được NSNN hỗ trợ trực tiếp lên tới trên 77 tỷ đồng, nhưng đến năm 2017 
mới chỉ đạt được 12/19 tiêu chí. Năm 2018, cơn bão số 4 đã gây ra những thiệt hại nặng nề 
cho cả huyện Mường Lát, các công trình hạ tầng bị phá hủy, giao thông liên lạc bị chia cắt, 
những kết quả đạt được phải làm lại từ đầu.

Nhìn chung, việc hoàn thành các tiêu chí NTM cấp xã ở khu vực này chỉ nên là động 
lực hướng tới trong dài hạn, không nên là áp lực cần đạt được trong một vài năm tới. Điều 
cần quan tâm ở đây không phải là tiêu chí NTM, mà là tăng cường lồng ghép và tập trung 
nguồn lực vào những nội dung cải thiện trực tiếp chất lượng cuộc sống người dân (điện, 
nước, vệ sinh, giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, đời sống văn hóa...), tạo thu nhập ổn 
định, sinh kế bền vững (tổ chức sản xuất, đào tạo, tín dụng, kết nối thị trường...). Những hỗ 
trợ đó cần thực hiện gắn với sự tham gia của cộng đồng và nâng cao vai trò, trách nhiệm, 
năng lực của cán bộ cơ sở.

Để đáp ứng được những yêu cầu trên, cần tiếp cận xây dựng NTM từ các thôn, bản, ấp 
như đã nói ở trên, để từ đó có chính sách đồng bộ và đầy đủ hơn. Điều đáng lưu ý là trong 
giai đoạn tới cần triển khai áp dụng xây dựng NTM ở cấp thôn, bản mở rộng cho các khu 
vực khó khăn nói chung ngoài phạm vi Đề án 1385. Cùng với nguồn lực đầu tư, rất cần khai 
thác những đặc thù có lợi thế ở các khu vực khó khăn này, như già làng, già bản (những 
nhân vật “linh hồn của cộng đồng”), truyền thống văn hóa và tri thức bản địa, “túi khôn” của 
đồng bào dân tộc thiểu số, các tiềm năng đặc sản nông, lâm, ngư nghiệp, dược liệu, du lịch 
sinh thái, du lịch cộng đồng nông thôn để phục vụ cho xây dựng NTM, phát triển sinh kế 
bền vững, nâng cao đời sống người dân. 

d) Sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM khá cao, nhưng chưa được đánh 
giá thực chất

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM ở Nam Định và Nghệ 
An theo 40 chỉ tiêu liên quan đến kết quả xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển văn hóa – xã 
hội, bảo vệ môi trường, công tác chỉ đạo triển khai, việc phát huy vai trò tham gia của người 
dân… là rất tích cực. Ở Nam Định có 98,3% số hộ từ hài lòng đến rất hài lòng, thể hiện sự 
phấn khởi và hạnh phúc của người dân đối với NTM cũng như cuộc sống ở khu vực nông 
thôn. Con số này ở Nghệ An là 82,6%.

Đối với mức độ hài lòng chi tiết theo từng nội dung, nhìn chung các hộ được phỏng 
vấn ở Nam Định có sự hài lòng cao, ở Nghệ An có kết quả hài lòng thấp hơn nhưng tỷ lệ hộ 
chưa và không hài lòng chỉ chiếm số lượng ít. Nhìn chung, do số mẫu được phỏng vấn thấp 
nên kết quả đánh giá sự hài lòng mới chỉ từ các hộ trả lời phỏng vấn, chưa mang tính đại 
diện cho tỉnh hay vùng. Tuy nhiên, phát hiện chính từ kết quả điều tra là sự cần thiết phải tổ 
chức đánh giá hàng năm mức độ hài lòng của người dân về NTM, ở tất cả các xã chứ không 
chỉ đối với các xã, huyện được MTTQ đánh giá trong quy trình xét công nhận đạt chuẩn 
NTM. Việc đánh giá kết quả xây dựng NTM dựa trên thống kê của bộ tiêu chí hiện nay chưa 
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phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng và sự hài lòng của người dân. Họ coi đó là “Bộ tiêu 
chí của Nhà nước”, chứ chưa phải “Bộ tiêu chí của người dân”. Mức độ hài lòng thực chất của 
người dân sẽ là thước đo thể hiện rõ hơn những gì được và chưa được của NTM trên hầu hết 
các lĩnh vực của đời sống nông thôn. Cần quan tâm hơn tới những nội dung có mức độ hài 
lòng thấp, thay vì tới các tiêu chí chưa đạt chuẩn, chạy theo mục tiêu đạt chuẩn.

2.3. Một số vấn đề trong gắn kết giữa xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp

a) Chưa đồng bộ về chất lượng giữa thành tựu xây dựng NTM với yêu cầu tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp

Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp có 3 trụ cột chính về nội dung là:

(i) Phát triển định hướng thị trường: Phát huy sản phẩm có lợi thế, có thị trường, gắn với 
công nghiệp – dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp;

(ii) Tổ chức lại sản xuất: quy mô lớn, phát triển kinh tế hợp tác, tăng cường liên kết 
chuỗi. Khuyến khích đầu tư tư nhân, nâng cao hiệu quả đầu tư công;

(iii) Đẩy mạnh ứng dụng KHCN: tạo giống mới chất lượng tốt, phát triển công nghiệp 
chế biến tinh, chế biến sâu, đổi mới công nghệ.

Xây dựng NTM là Chương trình phát triển nông thôn toàn diện, nền tảng, là căn bản 
để phát triển nông nghiệp, nông dân. Cùng với những chuyển biến to lớn, toàn diện của xây 
dựng NTM, kinh tế nông nghiệp đã có những bước tiến mới trong10 năm qua.

Tuy nhiên, dễ quan sát thấy sự tương hỗ không như mong muốn giữa xây dựng NTM 
với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, qua một số ví dụ sau:

Một là tiêu chí NTM số 13 - Tổ chức sản xuất, gồm 13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động theo 
đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; và 13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với 
tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. Cả nước có 78,7% số xã đạt tiêu chí này, trong đó ở 
ĐBSH là cao nhất (97,4%) và BTB đứng thứ 3 (85,4%). 

Tương ứng là số HTX tăng nhanh. Đến hết năm 2018 cả nước có 13.856 HTX nông 
nghiệp, tăng 5.769 HTX so với 2003, tập trung nhiều nhất ở ĐBSH (3.986 HTX, chiếm 28,1%). 
Bình quân cả nước có 220 HTX/tỉnh. Hai vùng ĐBSH và BTB đứng đầu cả nước, ở BTB bình 
quân 428 HTX/tỉnh; ở ĐBSH - 362 HTX/tỉnh. 

Điều không tương xứng là chất lượng HTX còn thấp, nghĩa là tiêu chí 13 có vẻ mới chỉ 
đạt về hình thức. Cả nước chỉ có 55% HTX nông nghiệp được phân loại khá; vốn hoạt động 
bình quân 1.122 trđ/HTX; lãi bình quân 203,5 trđ/HTX; nhiều HTX chưa có trụ sở làm việc; 
nhiều HTX có trụ sở làm việc nhưng không có hội trường, hoặc có nhưng nhỏ, không đáp 
ứng, phải thuê… Cả nước có 4,5% số HTX phải ngừng hoạt động, trong đó ĐBSH là 3,6%, 
tuy tỷ lệ nhỏ hơn, nhưng số HTX không hoạt động ở ĐBSH chiếm 23,2% cả nước.
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Điều không tương xứng nữa là sự phát triển liên kết sản xuất trong thực tế không cao và 
hiệu quả như tỷ lệ số xã đạt chuẩn 13 (78,7%), chỉ có 24,5% HTX có liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Hai là về tiêu chí điện nông thôn. Đây là tiêu chí có tới 90% số xã cả nước đạt, trong 
đó ĐBSH đứng thứ nhất (99,9%), BTB thứ ba (95,5%). Tuy có điện, nhưng chất lượng điện lại 
không đáp ứng yêu cầu của sản xuất ở nông thôn.

Ba là về tiêu chí giao thông. Tiêu chí 2 quy định tiêu chuẩn về đường giao thông xã, 
thôn và đồng. Tuy tỷ lệ xã đạt chuẩn giao thông trong cả nước không cao (63,7%) do điều 
kiện thực hiện ở nhiều nơi không thuận lợi. Nhưng với ĐBSH có vẻ là phù hợp, nên tỷ lệ đạt 
chuẩn này của vùng là cao nhất (91,2%). 

Tuy nhiên, thực tế ở nhiều địa phương trong 2 vùng, như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh 
Phúc…, đường nông thôn đang làm nhiệm vụ của đường giao thông lớn, chuyên chở các 
hành hóa nặng, cồng kềnh như vật liệu xây dựng, phân bón, thức ăn gia súc… bằng các xe 
tải trọng lớn, tiêu chuẩn đường nông thôn mới không đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh 
tế. Nhiều xã đạt chuẩn NTM, nhưng giao thông vẫn là điểm nghẽn của phát triển.

Bốn là tiêu chí NTM cấp huyện. Một trong những nội dung quan trọng của bộ tiêu 
chí NTM cấp huyện là tiêu chí 6 - Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; 
hoặc có mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản 
phẩm chủ lực của huyện. Hiện nay cả nước có 76 đơn vị cấp huyện đã được công nhận đạt 
chuẩn NTM, tăng rất nhanh so với giai đoạn 2010-2015. Trong đó hai vùng ĐBSH và BTB 
đóng góp gần một nửa (40/82) số đơn vị. 

Tuy nhiên, hiện trạng CGH đồng bộ nông nghiệp, phát triển nông nghiệp CNC, công 
nghiệp chế biến tinh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, hiện trạng nâng cao 
giá trị gia tăng của nông sản hàng hóa còn chậm chạp. Trong tích tụ đất sản xuất nông 
nghiệp chậm được giải quyết, sản xuất kinh tế hộ vẫn nhỏ lẻ, thực hiện cánh đồng lớn còn 
khó khăn, thì tình hình bỏ đất hoang của nông dân diễn ra ở nhiều nơi, trong đó có ĐBSH 
và BTB. Kết quả xây dựng NTM chưa cải thiện được nhiều tình trạng này, ngay ở huyện Hải 
Hậu (đạt chuẩn NTM từ 2015, có 100% số xã đạt chuẩn NTM) nông nghiệp cũng chưa đạt 
đến trình độ HĐH, giá trị gia tăng cao.

b) Tác động của quá trình CNH, ĐTH tới phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM ở 
ĐBSH và BTB đa chiều và phức tạp

Quá trình CNH, ĐTH diễn ra nhanh trong những năm vừa qua, có tác động tích cực và 
tiêu cực tới khu vực nông thôn cả nước nói chung và ở ĐBSH và BTB nói riêng. Hiện nay cả 
nước có 813 đô thị, tỉ lệ đô thị hóa là 38%, tốc độ đô thị hóa là 1%/năm. 

Do những đặc thù như mức độ tập trung dân cư đông hàng đầu cả nước (mật độ dân 
số trên 1000 người/ha) lại có tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao, tập trung nhiều cơ sở 
công nghiệp, dịch vụ thứ 2 cả nước (sau Đông Nam Bộ), nên ĐBSH là vùng có tốc độ đô thị 
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hóa khá tương đồng với tốc độ chung của cả nước. Tỉ lệ ĐTH ở ĐBSH năm 2014 là 33,8% (so 
với 33,1% của cả nước); năm 2017 là khoảng 38% (so với 37,5% của cả nước). Đây là vùng 
có tốc độ ĐTH cao thứ 2, chỉ sau ĐNB. Trong vùng ĐBSH, Bắc Ninh là tỉnh có tỉ lệ ĐTH cao 
(28,3% năm 2017), tỉ lệ này đang tăng nhanh do tốc độ CNH mạnh của Bắc Ninh hiện nay.

 Kết quả khảo sát nhanh tại ĐBSH và BTB cho thấy sự hình thành các khu, cụm công 
nghiệp đã tạo việc làm tại chỗ cho lực lượng lao động nông thôn đông đảo ở 2 khu vực 
này, hạn chế tình trạng hàng năm phải lao động xa nhà, đi làm trong các khu đô thị, và khu 
công nghiệp với công việc thiếu ổn định, hoặc xuất khẩu lao động vốn có tính cạnh tranh 
và đòi hỏi khắt khe hơn.

Không những thế, CNH đã tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương để đầu tư trở lại 
cho nông nghiệp, nông thôn. Đây cũng là bước đi mà nhiều nền kinh tế thế giới đã thực 
hiện thành công (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…). Nhiều tỉnh ĐBSH đang thực hiện hiệu 
quả mô hình này (Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương). 

ĐTH tác động tới sự tăng giá đất đai, tạo nguồn thu cho các địa phương, phục vụ xây 
dựng NTM và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Việc mở rộng chức năng của các đô thị 
lớn tạo ra tác động lan tỏa, hỗ trợ tương thích với xây dựng NTM, tạo cơ hội cho nông thôn 
xích lại gần hơn với đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nông thôn dễ dàng tiếp 
cận và thụ hưởng những thành quả chung của quá trình phát triển. 

Tuy nhiên, CNH, ĐTH trong hai vùng đang tạo ra những hê lụy như luồng lao động rất 
lớn di cư từ nông thôn ra các đô thị lớn, tạo sức ép lớn về việc làm, đời sống, môi trường và 
nảy sinh tệ nạn xã hội… 

Trong khi đó, Việt Nam còn thiếu chiến lược bài bản để thúc đẩy kết nối nông thôn – 
đô thị. Chiến lược phát triển bao trùm, chiến lược ĐTH gắn với xây dựng NTM chưa được thể 
chế hóa. Chiến lược NTM về cơ bản đã căn cơ, nhưng chưa được gắn với Chiến lược ĐTH cả 
nước. Từng tỉnh, thành, khu vực không thể giải quyết vấn đề này. Vì thế chưa thể khắc phục 
tình trạng “mật độ, khoảng cách và sự chia cắt” đang làm gia tăng ngăn cách, chênh lệch 
nông thôn – đô thị; phát triển nông nghiệp, nông thôn thiếu gắn bó với phát triển công 
nghiệp, khu kinh tế động lực ở hai khu vực ĐBSH và BTB. 

2.4. Một số vấn đề về văn hóa và quản lý xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở 
ĐBSH và BTB

Văn hóa được coi là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Do bao hàm tất cả mọi lĩnh vực hoạt động chủ yếu của con 
người, nên văn hóa có tác động toàn diện đến xây dựng NTM – một Chương trình MTQG có 
tính tổng hợp liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển ở nông thôn. Các di sản, giá trị văn hóa 
truyền thống không chỉ phát huy vai trò hiện tại, mà ngày càng quan trọng trong các giai 
đoạn phát triển sau này của nông nghiệp, nông thôn. Các khuôn mẫu văn hóa truyền thống 
(tình yêu quê hương đất nước, truyền thống gia đình, dòng họ, cần cù lao động, tình cảm 
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cộng đồng làng xã) là những điểm mạnh, là hồn cốt của nông thôn Việt Nam đã và đang 
được giữ gìn, phát huy trong xây dựng NTM. Người nông dân mới là người nông dân được 
giáo dục về khoa học công nghệ, có bản lĩnh chính trị và còn là chủ thể các giá trị văn hóa 
đậm đà bản sắc dân tộc. Thực tiễn cho thấy các xã hội địa phương (làng bản, dòng họ) là nơi 
bảo tồn và phát huy tốt nhất văn hóa truyền thống.

Kết quả điều tra ở ĐBSH và BTB cho thấy văn hóa có tác động lớn đến phát huy vai trò 
chủ thể và trách nhiệm xã hội của người dân. Đại đa số người dân đều tham gia các hoạt 
động xã hội ở địa phương, bình quân mỗi người dân tham gia ít nhất một tổ chức/đoàn 
thể/hội nào đó và khoảng 04 hoạt động xã hội. Trong đó, với truyền thống gắn kết cộng 
đồng cao, tác động của nhiều lễ hội và các hoạt động văn hóa ở nông thôn, mật độ dân số 
lại đông…, nên mức độ tham gia các hội và số hoạt động xã hội ở khu vực ĐBSH, BTB là cao 
nhất cả nước.

Tuy nhiên, trong phạm vi cả nước cũng như khu vực ĐBSH và BTB còn nhiều bất cập 
về phát huy vai trò văn hóa:

- Nhận thức và thực hành bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong xây dựng nông 
thôn mới chưa toàn diện, tập trung vào đầu tư xây  dựng các cơ sở hạ tầng văn hóa, mà 
thiếu chú ý tới công tác quản lý văn hóa cho phù hợp với tính đặc thù của địa phương. Mặt 
khac, chưa chú trọng tới vai trò văn hóa trong phát triển. Rất nhiều giá trị văn hóa truyền 
thống về quản lý xã hội gắn liền với đơn vị thôn làng cũ ( tình cảm cộng đồng, tinh thần tự 
quản, “dân chủ làng xã”) chưa được vận dụng và phát huy  trong thực tiễn quản lý xã hội 
nông thôn mới.

- Trong khi chú trọng bảo tồn và phát huy các giá tri văn hóa tích cực , cần gạt bỏ 
những tàn dư văn hóa truyền thống không còn phù hợp với sự phát triển như tính bản vị 
địa phương, thói mê tín dị đoan;  cần hạn chế việc thương mại hóa văn hóa đang diên ra  
ngày càng nhiều tại các địa phương.

2.5. Một số vấn đề về cảnh quan, môi trường nông thôn ở ĐBSH và BTB

Nhận thức về bảo vệ môi trường, giữ gìn, cải tạo cảnh quan nông thôn đã chuyển biến 
tích cực và đáng kể. Đã triển khai những giải pháp nền tảng như ưu tiên bố trí nguồn lực; sự 
chỉ đạo quyết liệt của các địa phương; tăng cường tuyên truyền, huy động hệ thống chính 
trị, cộng đồng người dân vào cuộc… Các tỉnh khu vực ĐBSH và BTB đã tạo nên nhiều miền 
quê đáng sống, với cảnh quan, môi trường trong lành, sáng, xanh, sạch, đẹp, làm chuyển 
biến rõ rệt diện mạo mới ở nông thôn. Các mô hình, hệ thống xử lý chất thải sản xuất và 
sinh hoạt nông thôn đã được xây dựng ở nhiều địa phương (Xuân Trường, Nam Định), được 
học tập nhân rộng. Sản xuất hữu cơ, không dùng thuốc BVTV được tuyên truyền và lan tỏa 
mạnh ở ĐBSH. Các mô hình tự quản xử lý chất thải của người dân được thử nghiệm và nhân 
rộng ĐBSH. Ngày càng phong phú các hoạt động cộng đồng trồng cây xanh, thắp sáng 
đường quê, bảo vệ môi trường. Lan tỏa nhanh phong trào khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu 
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(Hà Tĩnh), con đường hoa ở Nghệ An. Từng bước hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí 
hậu và thiên tai cực đoan…

Tuy nhiên trong cả nước cũng như tại ĐBSH và BTB, môi trường khu vực nông thôn 
vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm do chất thải chăn nuôi, chế biến NLTS. 
Chất thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong các khu, cụm công nghiệp - làng nghề 
chưa xử lý được. Các mô hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt chưa được quan tâm và đầu 
tư đúng mức. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn về tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm của BTB 
mới chỉ đạt 68,7%, ĐBSH chỉ đạt 87,6%. Nhiều địa phương đạt thấp như Quảng Trị chỉ đạt 
59%, Thừa Thiên Huế đạt 68,3%.

Tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nhất là ở khu vực ĐBSH (đất chật, người 
đông, nhiều làng nghề) vẫn là sức ép lớn, gây ra những hệ lụy về môi trường, xã hội. Tình 
trạng ô nhiễm môi trường có xu hướng trầm trọng hơn. Xử lý chất thải, bảo vệ môi trường 
nông thôn chưa căn cơ, thiếu quy hoạch, nguồn lực, giải pháp đồng bộ. Chính sách chưa đủ 
mạnh, sự tham gia của cộng đồng chưa đủ mức...

Tình trạng “đồng bằng hóa miền núi, đô thị hóa nông thôn, bê tông hóa làng quê” 
đang diễn ra ở nhiều nơi. Cảnh quan, kiến trúc nông thôn đang mất dần tính sinh thái, bản 
sắc văn hóa truyền thống, dần trở nên ngột ngạt.

II. BỐI CẢNH, THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG

1. Bối cảnh, thách thức

Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM ở hai vùng ĐBSH, BTB cũng như trong cả nước 
chịu chung các tác động mạnh mẽ của CNH, ĐTH, HNQT, của BĐKH, KHCN trong thời kỳ 
công nghiệp 4.0. Trong bối cảnh đó:

a) Nông nghiệp tiếp tục được cơ cấu lại và tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng 
trưởng và đổi mới mô hình tăng trưởng của đất nước theo hướng bền vững. Cần cách ứng 
xử thích đáng hơn với nông nghiệp trong tương lai, thể hiện ở sự cân đối thích hợp các 
nguồn tài nguyên đất, lao động, vốn.

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn do những tác động từ bên ngoài 
(CNH, HĐH, đô thị hóa, biến đổi khí hậu, hội nhập quốc tế, KHCN và cách mạng công nghiệp 
4.0) và bên trong (từ chính thành quả xây dựng NTM), tạo ra các dịch chuyển sôi động, phức 
tạp của kinh tế nông thôn từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp; của lao động từ nông 
thôn ra thành thị và ngược lại. Chuyển động của kinh tế hộ cùng các chủ thể kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn và năng lực chủ thể của nông dân sẽ được đẩy nhanh theo các xu thế: 

- Nông nghiệp tất yếu phát triển theo chiều sâu, ngày càng vượt ra ngoài phạm vi 
nông thôn, theo hướng công nghiệp, có những thay đổi căn bản về bản chất kinh tế; 

- Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp chuyển dịch ngày càng mạnh, phức tạp, bất ổn do 
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những thay đổi của thị trường, yêu cầu về môi trường và trách nhiệm xã hội; 

- Nông nghiệp, nông dân sẽ tri thức hóa, chuyên môn hóa và phân hóa cao hơn.

b) Nông dân và lao động nông thôn sẽ bị phân hóa nhanh hơn, sôi động hơn theo 
hướng tích cực, làm thay đổi bản chất, năng lực, tư duy, tri thức và phân hóa nông dân theo 
năng lực, trình độ, nguồn vốn, quy mô sản xuất… Người dân sẽ có đòi hỏi ngày càng cao và 
chính đáng về thu nhập, việc làm và đời sống ổn định, khả năng tiếp cận thông tin, khả năng 
trực tiếp tham gia quản lý xã hội, cộng đồng nông thôn. Vai trò nhà nước trong xây dựng NTM 
sẽ phải chuyển đổi, tập trung vào kiến tạo phương thức triển khai mới, hoàn thiện hệ thống 
thế chế, chính sách và các môi trường liên kết mới…

c) Nông thôn Việt Nam vẫn tiếp tục là bệ đỡ cho CNH, HĐH đất nước trong tiến trình 
phát triển bao trùm với kết nối nông thôn – đô thị. Biến đổi của nông thôn sẽ diễn ra theo 
cả hai hướng: nông thôn hiền hòa phát triển theo các đô thị tập trung và nông thôn bị đô 
thị hóa trong lòng nó. Xây dựng NTM sẽ hạn chế những tác động tiêu cực của ĐTH. Cảnh 
quan kiến trúc, đời sống văn hóa và cơ cấu kinh tế nông thôn sẽ được cân đối theo hướng 
hài hòa và thịnh vượng.

Sự biến đổi làng xã và quan hệ xã hội của người dân nông thôn cũng được dự báo sẽ 
phức tạp hơn. Khoảng cách nông thôn - đô thị còn tăng lên, thúc đẩy di cư “ly hương”. Kèm 
theo đó là thay đổi trong các định chế xã hội (gia đình, cộng đồng), các giá trị văn hóa nông 
thôn, các biến đổi làng xã và đời sống văn hóa, xã hội ở nông thôn, mà xu thế chính là từ 
khép kín, thuần nông, đến mở rộng, tiến bộ, đa dạng và phức tạp.

d) Đối với ĐBSH và một phần BTB, ảnh hưởng của CNH, ĐTH sẽ mạnh hơn một số vùng 
khác, do trên địa bàn hai vùng tốc độ CNH, ĐTH sẽ diễn ra nhanh hơn dưới tác động của 
khu vực kinh tế động lực. Theo quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, tỷ lệ đô 
thị hóa nước ta đến năm 2025 là 50%; hàng năm có thêm khoảng 1 triệu dân đô thị, trong 
đó phần lớn đến từ quá trình ĐTH tại khu vực nông  thôn. ĐBSH sẽ tiếp tục là vùng có tốc 
độ ĐTH cao đứng thứ 2 cả nước, với tốc độ ĐTH xấp xỉ mức tăng trung bình của cả nước.

Trong bối cảnh đó, xây dựng NTM tại các vùng ĐBSH và một phần BTB cần giải quyết 
vấn đề mất cân đối phát triển giữa đô thị và nông thôn; tìm kiếm các giải pháp ĐTH hợp lý 
tại nông thôn, các mô hình NTM phù hợp với các đặc thù kinh tế - xã hội - cảnh quan của 
từng vùng nhằm xây dựng bản sắc cho nông thôn trong giai đoạn mới; tìm kiếm các mô 
hình quản lý văn hóa - xã hội nông thôn để khắc phục những tác động tiêu cực của ĐTH và 
kinh tế thị trường.

Đặc biệt, ở ĐBSH có nhiều trung tâm, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và triển khai lớn của 
quốc gia, có thể kỳ vọng vào tác động lớn của KHCN, đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển 
nông nghiệp, nông thôn.

Đồng thời hai vùng cũng là nơi thường xuyên chịu rủi ro thiên tai, bão lụt và các kịch 
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bản BĐKH, nước biển dâng. Vì thế, xây dựng NTM bền vững ở đây cần chú trọng nhiều hơn 
đến sự hài hòa giữa phát triển nông thôn và xu thế ĐTH, các giải pháp ứng phó với BĐKH, 
giảm nhẹ thiên tai.

2. Định hướng phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM vùng Đồng bằng sông Hồng 
và Bắc Trung bộ trong giai đoạn tới

Lý luận và kinh nghiệm quốc tế cho thấy trong vòng 10-15 năm tới, Việt Nam phải 
nhanh chóng tạo đột phá, vượt qua được nhịp cầu “Chuyển đổi” để tránh nguy cơ tụt hậu. 
Phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM tới đây của cả nước nói chung, hai vùng ĐBSH và 
BTN nói riêng cần xem xét một số vấn đề sau:

a) Về quan điểm chung

Nông dân, nông thôn, nông nghiệp sẽ tiếp tục giữ vai trò chiến lược trong CNH, HĐH 
đất nước. Phát triển nông dân, 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.

b) 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 nghiệp có năng lực 
cạnh tranh quốc tế, giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững theo hướng hiện đại. 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.

c) Về cách tiếp cận chung

Cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 với cách tiếp cận mới, đi vào chiều sâu, đảm bảo 
tính bền vững: 

- Lấy thay đổi tư duy, nếp sống, năng lực của người dân làm mục tiêu; cư dân nông 
thôn làm chủ thể; cộng đồng thôn, bản là đơn vị để đánh giá. Cần đẩy mạnh phân cấp, trao 
quyền cho địa phương và cộng đồng thôn bản.

- Cần điều chỉnh bộ tiêu chí theo hướng mở và mềm hơn, đảm bảo chất lượng NTM 
bằng dựa vào dân. Khung bộ tiêu chí cần thiết kế theo hướng mở hơn để các vùng, nhất là 
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vùng ĐBSH và BTB được phân cấp xác định các tiêu chí cứng và mềm, phù hợp với NTM ven 
đô, NTM khu vực động lực kinh tế, NTM gắn với phát triển kinh tế tổng hợp, chuyển dịch 
mạnh mẽ sang công nghiệp, dịch vụ, du lịch; NTM vùng miền núi, đặc biệt khó khăn, cũng 
như tiêu chí của các mô hình NTM kiểu mẫu.

- Nguồn lực cho xây dựng NTM trong tương lai có sự khác biệt giữa hai khối: với các 
xã đã đạt chuẩn NTM trong giai đoạn (2010-2020) tới đây tiếp tục nâng cao chủ yếu dựa 
vào nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, người dân và cộng đồng; với các xã chưa đạt chuẩn, 
có nhiều khó khăn cần tập trung đầu tư nguồn lực nhà nước, kết hợp với sức dân và cộng 
đồng. Cần đổi mới cơ chế huy động nguồn lực để phát huy lợi thế của các vùng sâu, vùng 
xa bù đắp cho các khó khăn, hạn chế đặc thù.

- Tạo điều kiện để tăng trưởng toàn diện, tăng thu nhập, giải quyết tốt hơn vấn đề an 
ninh dinh dưỡng và an ninh lương thực đối với nhóm nghèo và cận nghèo, đặc biệt tại các 
vùng khó khăn. 

- Phát triển nông thôn cần được triển khai song song với ĐTH nông thôn bền vững và 
tăng cường liên kết nông thôn - đô thị. 

- Xây dựng NTM cần gắn chặt với việc đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp và đổi 
mới mô hình tăng trưởng. 

- Tạo đột phá trong phát triển công nghiệp và dịch vụ nông thôn để phát huy lợi thế 
của nông nghiệp, tạo việc làm ổn định, bền vững cho cư dân nông thôn.

- Nâng cao năng lực sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và khởi nghiệp 
ở nông thôn là giải pháp căn bản và lâu dài để duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và vững 
bền cho nông nghiệp, nông thôn. 

- Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của gia đình, cộng đồng nông thôn phải trở 
thành thành động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn cần gắn chặt với việc tăng cường phát 
triển bền vững và bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn.

d) Định hướng các mô hình phát triển nông thôn ở Đồng bằng sông Hồng và Bắc 
Trung bộ

Đối với Đồng bằng sông Hồng

Đây là vùng có rất nhiều xã ven đô và chịu tác động mạnh của CNH, ĐTH như đã nêu. 
Một mặt nông thôn chịu tác động lớn từ các đô thị lớn 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 vị nông nghiệp, nông thôn). Tình trạng di chuyển 
lao động trẻ ra khỏi nông nghiệp, nông thôn là rõ rệt…
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Vì vậy, mô hình NTM cho các xã trong vùng cần được cân nhắc cho phù hợp, tập trung 
khai thác các thế mạnh về nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp nghỉ dưỡng, đẩy mạnh chức 
năng môi trường, tập trung vào du lịch nông thôn, bảo tồn văn hóa và cảnh quan truyền 
thống… Đồng thời chú ý đến xu thế chuyển giao một số chức năng của đô thị cho nông 
thôn trong vùng để chủ động ĐTH nông thôn hài hòa.

Sơ bộ có thể đề xuất: 

- Mô hình NTM ven đô, gắn chặt với quá trình đô thị hóa ở các  các xã ven đô, các 
huyện phụ cận thành phố, khai thác thế mạnh và vai trò của nông nghiệp ven đô; 

- Mô hình NTM có văn hóa, cảnh quan đặc trưng nông thôn truyền thống vùng châu 
thổ sông Hồng; 

- Xây dựng NTM của các làng nghề truyền thống gắn chặt với phát triển OCOP, bền 
vững về văn hóa và môi trường;

- Mô hình NTM dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, 
nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp phục vụ du lịch nông nghiệp; 

- Mô hình NTM dựa trên nền tảng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung 
quy mô lớn, gắn chặt với liên kết chuỗi giá trị

Đối với Bắc Trung bộ

Đây là vùng có hai khu vực khác nhau, một phần chịu những tác động tương tự như 
ĐBSH, phần khác tương tự như vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Vì thế các mô 
hình xây dựng NTM của vùng sẽ rất đa dạng, vừa có những mô hình NTM giống như ĐBSH, 
lại có mô hình NTM quy mô thôn bản.

Sơ bộ có thể đề xuất: 

- Mô hình NTM ven đô, gắn chặt với quá trình đô thị hóa ở các xã ven đô, các huyện 
phụ cận thành phố hoặc các trung tâm du lịch trong vùng, khai thác thế mạnh và vai trò 
của nông nghiệp ven đô;

- Mô hình NTM có văn hóa, cảnh quan đặc trưng nông thôn truyền thống gắn với du 
lịch sinh thái, văn hóa của các vùng/miền;

- Mô hình NTM mạnh về du lịch nông thôn gắn với phát triển sản phẩm OCOP, nhất là 
các xã miền núi;

- Mô hình NTM dựa trên nền tảng về đồng quản lý tài nguyên ven biển và khai thác 
du lịch ven biển; 

- Mô hình NTM dựa trên nền tảng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung 
quy mô lớn, gắn chặt với liên kết chuỗi giá trị; 
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- Mô hình NTM dựa trên nền tảng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp phục 
vụ du lịch nông nghiệp.

- Mô hình NTM kiểu mẫu cấp thôn, bản…

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo cáo tổng kết 5 năm (2010-2015) và sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 

của các tỉnh, thành khu vực ĐBSH, BTB và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của 
các tỉnh, thành khu vực ĐBSH, BTB và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng 
và phát triển bền vững (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2017)

4. Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, BCH TW Đảng 
khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT 
ngày 7/2019)

5. Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng 
và Bắc Trung Bộ; định hướng xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020 (Bộ Nông nghiệp và PTNT, 8/2019)

6. Số liệu thống kê hàng năm về kết quả xây dựng NTM của các địa phương trong cả nước (Văn phòng Điều phối 
NTM Trung ương);

7. Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản năm 2011, 2016 (Tổng cục Thống kê);

8. Niên giám Thống kê năm 2018 của 17 tỉnh, thành khu vực ĐBSH và BTB;

9. Kỷ yếu Hội thảo KHCN quốc gia “Lý luận và thực tiễn trong xây dựng NTM ở Việt Nam” (Ban Chỉ đạo Chương 
trình KHCN phục vụ xây dựng NTM, 7/2019).

10. Các kết quả nghiên cứu thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM từ 2012-2019.
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PHỤ LỤC

Bảng 1. Một số thống kê chung về khu vực ĐBSH và BTB

(*)Ghi chú: diện tích, dân số, mật độ dân số ở thời điểm 31/12/2016; số huyện, số xã, dân số 
nông thôn tại thời điểm 31/12/2017; số thôn ở thời điểm 01/4/2016

Nguồn: Niên giám Thống kê toàn quốc (2017), AgroCensus (2016)

Hình 1. Xu hướng chuyển dịch hộ và lao động ở nông thôn

Nguồn: AgroCensus (2011, 2016)

STT Chỉ tiêu ĐVT Cả nước

ĐBSH BTB

Số lượng

Tỷ 
lệ so 

với cả 
nước 
(%)

Số lượng

Tỷ 
lệ so 

với cả 
nước 
(%)

1 Diện tích km2 331.230,8 21.260,3 6,4 51.111,1 15,4

2 Dân số nghìn người 92.695,1 21.133,8 22,8 10.551,5 11,4

3 Mật độ dân số người/km2 280 994 355 206 73,6

4 Số tỉnh, thành phố tỉnh, thành 63 11 17,5 6 9,5

5 Số huyện huyện 546 92 16,9 71 13

6 Số xã xã 8.973 1.901 21,2 1.592 17,7

7 Số thôn thôn 79.898 15.073 18,9 15.186 19

8 Dân số nông thôn nghìn người 60.858,2 13.194 21,7 8.372,9 13,8

9 Tỷ lệ dân cư nông thôn % 64,8 61,8 95,4 78,9 121,8
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Hình 2. Cơ cấu các nguồn thu nhập trong thu nhập bình quân đầu người (%)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê

Hình 3. Thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn (triệu đồng)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê 

Hình 4. Tỷ lệ hộ nghèo trong số các hộ nghèo phân theo nhóm đối tượng

Nguồn: Bộ LĐTBXH
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Hình 5. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều các tỉnh ĐBSH và BTB giai đoạn 2016-2018

Nguồn: Tổng hợp từ NGTK năm 2018 của các tỉnh, thành

Bảng 2. Kết quả phát triển một số công trình hạ tầng thiết yếu đến năm 2016

Một số công trình hạ tầng thiết yếu Cả nước ĐBSH BTB

Điện
Tỷ lệ xã có điện 100 100 100
Tỷ lệ thôn có điện 97,8 99,99 98,9
Tỷ lệ hộ sử dụng điện 99,2 99,98 99,4

Đường

Tỷ lệ xã có đường giao thông đến huyện được rải nhựa, 
bê tông hóa 96,4 99,2 97,8

Tỷ lệ xã có đường trục xã được rải nhựa, bê tông hóa từ 
75% trở lên 70,4 91,4 73,7

Tỷ lệ xã có đường trục thôn được rải nhựa, bê tông hóa 
từ 75% trở lên 51,6 87,4 56,4

Tỷ lệ đường trục xã đạt chuẩn NTM 50,3 73,56 58,1
Tỷ lệ đường trục thôn đạt chuẩn NTM 42 82,2 48,5
Tỷ lệ đường ngõ xóm đạt chuẩn NTM 36,8 68,1 41
Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đạt chuẩn NTM 25,5 70,1 29,4

Trường

Tỷ lệ xã có trường mẫu giáo, mầm non 99,4 100 99,3
Tỷ lệ trường mẫu giáo, mầm non được xây dựng kiên cố, 
bán kiên cố 99,3 99,7 99,7

Tỷ lệ trường mẫu giáo, mầm non được công nhận đạt 
chuẩn Quốc gia 33,4 47 39,3

Tỷ lệ xã có trường tiểu học 99,3 100 99
Tỷ lệ trường tiểu học được xây dựng kiên cố, bán kiên cố 99,7 100 99,8
Tỷ lệ trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn Quốc 
gia 47 77 58,2

Trạm
Tỷ lệ xã có trạm y tế 99,5 100 99,5
Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã 70,1 82,6 75,8

Nguồn: AgroCensus (2016)
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Hình 6. Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội

Nguồn: Văn phòng Điều phối NTM Trung ương

Hình 7. Tỷ lệ xã đạt chuẩn theo một số tiêu chí NTM

Nguồn: Văn phòng Điều phối NTM Trung ương

Hình 8. Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM qua các năm và mục tiêu đến 2020
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Hình 9. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã qua các năm và mục tiêu đến 2020

Bảng 3. Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2015-7/2019

Cả nước ĐBSH ĐNB ĐBSCL BTB DHNTB TDMNPB TN
2015 15 5 6 1 0 1 1 1

7/2019 82 34 18 11 6 6 6 1

Nguồn: Văn phòng Điều phối NTM Trung ương

Hình 10. Tỷ lệ xã đạt chuẩn theo các tiêu chí NTM giai đoạn 2010-6/2019

Nguồn: Văn phòng Điều phối NTM Trung ương

Bảng 4. Nguồn lực huy động cho xây dựng NTM giai đoạn 2011-2018

Nguồn vốn
ĐBSH BTB Cả 2 khu vực

Tổng cộng  
(tỷ đồng)

Tỷ lệ 
(%)

Tổng cộng  
(tỷ đồng)

Tỷ lệ 
(%)

Tổng cộng  
(tỷ đồng)

Tỷ lệ 
(%)

Tổng cộng 292.573 100 190.664 100 483.237 100
NSTW 4.338 1,5 7.649 4,0 11.987 2,5
NSĐP 69.513 23,8 20.210 10,6 89.772 18,6
Lồng ghép 27.308 9,3 36.145 19,0 63.453 13,1
Tín dụng 141.021 48,2 96.244 50,5 237.264 49,1
Doanh nghiệp 12.623 4,3 5.836 3,1 18.459 3,8
Cộng đồng 37.771 12,9 24.581 12,9 62.352 12,9

Nguồn: Văn phòng Điều phối NTM Trung ương
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   VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC  
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU 
GẮN VỚI XÂY DỰNG CẢNH QUAN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, PHÁT 

TRIỂN VĂN HÓA, DU LỊCH VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP 
Ở KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nông nghiệp, nông thôn, nông dân trở thành một nhiệm vụ trọng tâm trong chiến 
lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, bắt đầu từ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 
05/8/2008 của BCH Trung ương Đảng, với mục tiêu xây dựng nông nghiệp, nông thôn với 
cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển 
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nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch. Phát triển nông thôn hướng đến mục 
tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hoà giữa 
các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn; nông dân được 
đào tạo có trình độ sản xuất ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực và đủ bản lĩnh 
chính trị, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới. Đến Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Đảng đã 
chỉ rõ định hướng phát triển nông nghiệp cần tập trung xây dựng nền nông nghiệp công 
nghệ cao, hàng hóa lớn, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cho nông sản, 
nhưng phải đảm bảo phát triển bền vững, an ninh lương thực quốc gia và vệ sinh, an toàn 
thực phẩm, đảm bảo các tiêu chuẩn theo yêu cầu xuất khẩu, có khả năng tham gia hiệu quả 
vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Sau gần 10 năm triển khai, xây dựng NTM đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng 
khắp trên cả nước và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Diện mạo nông thôn khởi sắc 
rõ rệt; nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả cao; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của 
người dân được cải thiện; năng lực, nhận thức của cán bộ thực hiện và người dân được 
nâng cao… Tính đến tháng 06/2019, cả nước đã có 4.458 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 50,01% 
tổng số xã, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2015, về đích trước hơn 01 năm so với mục tiêu 
50% số xã đạt chuẩn vào năm 2020. Số tiêu chí bình quân/xã đạt 15,26 tiêu chí, vượt mục 
tiêu 15 tiêu chí/xã vào năm 2020. Ở cấp huyện, đã có 82 huyện thuộc 36 tỉnh, thành được 
công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, tăng 67 huyện so với năm 2015.

Về kinh tế, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng nhanh, năm 2010 
là 12,84 triệu đồng/người, đến năm 2018 đạt khoảng trên 34 triệu đồng/người, tăng 2,64 
lần so với năm 2010 và tăng 3,72 lần so với năm 2008 (sớm vượt xa mục tiêu đến năm 2020 
thu nhập của dân cư nông thôn tăng gấp 2,5 lần so với năm 2008 của Nghị quyết Trung 
ương 7 khóa X). Cùng với đó, đời sống tinh thần ở nông thôn cũng được cải thiện đáng 
kể. Nông thôn là nơi diễn ra những phong trào sôi nổi về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 
thao, các lễ hội truyền thống được duy trì và phát triển cùng với việc thực hiện nếp sống 
văn minh, xóa bỏ các hủ tục, mê tín, dị đoan… Nhiều hoạt động trồng cây xanh, thắp sáng 
đường quê, bảo vệ môi trường… đã được cộng đồng dân cư tích cực tổ chức thực hiện tạo 
nên nhiều vùng quê nông thôn trong lành, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tuy nhiên, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam vẫn còn một số mặt hạn chế cơ bản, đe 
dọa đến tính bền vững trong giai đoạn đầy khó khăn của “Chuyển đổi” cấu trúc trong 10-20 
năm tới, cụ thể là:

- Cơ cấu lại nền nông nghiệp chưa thực hiện đồng đều giữa các địa phương. Nông 
nghiệp phát triển thiếu 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 nghiệp 
chế biến phát triển chậm, số lượng lớn sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu ở dạng thô hoặc 
sơ chế. Nông sản xuất khẩu chủ yếu là xuất thô, chưa định rõ loại hình chất lượng, 80% 
lượng nông sản chưa xây dựng được thương hiệu, chưa có logo, nhãn mác. 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. Đầu tư xã hội thấp khoảng 3 tỷ USD, trong đó 50% là 
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ngân sách nhà nước, chỉ có 16,7% là của doanh nghiệp.

- Lao động nông nghiệp vẫn chiếm gần 40% trong tổng số lao động xã hội, chủ yếu 
làm thủ công nên năng suất lao động thấp (chỉ bằng 38% năng suất lao động bình quân cả 
nước). Thu nhập và đời sống của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó 
khăn, chậm được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Chênh lệch thu nhập giữa các hộ nông 
thôn có xu hướng gia tăng, từ 9,7 lần năm 2014 lên 9,8 lần năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo ở nông 
thôn cao gấp 4 lần ở các thành thị. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ tái nghèo bình 
quân chiếm 5,1% số hộ thoát nghèo, có nơi trên 50%, tập trung ở các vùng miền núi phía 
Bắc, duyên hải miền Trung, Tây nguyên. 

- Vai trò chủ thể của nông dân, sức mạnh chủ động của cộng đồng cơ sở chưa được 
đề cao. Một số địa phương chạy theo phong trào trong xây dựng NTM. Đa số mới chú trọng 
phát triển hạ tầng, chưa quan tâm đúng mức tới phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng 
đời sống văn hóa, nâng cao đời sống của người dân. Tính gắn kết cộng đồng có xu hướng 
lỏng lẻo, không gian văn hóa truyền thống dần bị phá vỡ, nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp 
bị xói mòn. Văn hóa chưa được chú trọng khai thác để trở thành động lực và nguồn lực cho 
phát triển KTXH nông thôn.  

- Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng nhanh, 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. Nguồn chất thải từ công nghiệp và đô thị và từ các nguồn 
thải của nông nghiệp, nông thôn, nhất là trong các làng nghề, sản xuất chăn nuôi, thủy sản 
gia tăng gây ô nhiễm môi trường.  

Trong bối cảnh mới, đặc biệt là bức tranh nông thôn mới giai đoạn 2021-2030 cần 
nhận diện được các mối quan hệ nông thôn và đô thị, kinh tế và môi trường, văn hóa và 
kinh tế, đặc biệt là: i) các vấn đề về tổ chức xã hội, quản lý nhà nước vùng nông thôn và 
nguồn nhân lực cho phát triển nông thôn gắn với cơ chế, chính sách cho đặc thù theo vùng, 
miền; ii) các vấn đề về quy hoạch, kiến trúc cảnh quan, môi trường; về hệ thống đổi mới 
sáng tạo nông thôn và huy động nguồn lực xã hội…; iii) về khía cạnh kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn, cần tập trung vào các đột phá về thể chế phát triển nông nghiệp, nông thôn; 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; đổi mới mô hình tổ chức, liên kết sản 
xuất, phát triển thị trường; iv) bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, gắn phát triển văn 
hóa với sinh kế, với phát triển du lịch, với bảo vệ môi trường; v) quản lý bảo vệ  môi trường, 
cảnh quan nông thôn trong tương lai như thiết kế cảnh quan nông thôn “xanh-sạch-đẹp”, 
phát huy tốt nhất các giá trị văn hóa và môi trường nông thôn, gắn cảnh quan cho đời sống 
của cư dân và phát triển kinh tế…

Khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm 6 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, là phần phía bắc của miền Trung Việt Nam, khu vực có đặc 
điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội đa dạng, xây dựng NTM ở BTB có nhiều sắc thái nổi 
bật trên nhiều góc độ. Kết quả cho thấy, khu vực Bắc Trung Bộ đã hình thành những mô 
hình NTM theo đặc điểm địa lý, địa hình như vùng núi, biên giới, vùng dân tộc thiểu số, 
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vùng đồng bằng, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; có những mô hình NTM kiểu mẫu ở 
phạm vi cấp huyện, cấp xã, cộng đồng thôn bản cho đến khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; 
có những mô hình NTM theo đặc điểm văn hóa, thế mạnh du lịch, tiềm năng sản phẩm 
OCOP… Tất cả các yếu tố đó kết hợp với nhau tạo nên hình ảnh NTM đa sắc màu ở khu vực 
Bắc Trung Bộ.

Do đó, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi 
trường, phát triển văn hóa, du lịch và thực hiện Chương trình OCOP ở khu vực Bắc Trung 
Bộ sẽ trở thành một định hướng quan trọng, phù hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển nông 
thôn bền vững, hướng đến sự gắn kết và thúc đẩy đời sống văn hóa – kinh tế - xã hội – môi 
trường trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

II. THÀNH TỰU TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

2.1 Kết quả chung về xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, khu vực Bắc Trung 
Bộ đã đạt được nhiều kết quả cao trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, hạ tầng, văn hóa, 
xã hội… Mặc dù có xuất phát điểm tương đối thấp so với mặt bằng chung của cả nước, 
thường xuyên phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về thiên tai, bão lũ, ô nhiễm môi 
trường…, nhưng sau hơn 9 năm triển khai xây dựng NTM, khu vực Bắc Trung Bộ đã có kết 
quả cụ thể như sau:

- Xây dựng bộ máy chỉ đạo và triển khai Chương trình: từ năm 2016, thực hiện Nghị 
quyết số 100/2015/QH13, Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 về Quy chế quản lý, 
điều hành thực hiện các Chương trình MTQG, các tỉnh đã kiện toàn lại BCĐ thực hiện chương 
trình, theo đó 1 BCĐ chung là đơn vị chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 
và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. VPĐP NTM cấp tỉnh cũng đã được củng cố, 
là đầu mối thường trực giúp BCĐ thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM.  

Ở cấp huyện và cấp xã đều thành lập BCĐ các Chương trình MTQG cấp huyện, xã; 
VPĐP NTM cấp huyện cũng được kiện toàn. Tại các thôn, Ban phát triển thôn cũng được 
thành lập, trong đó Trưởng ban là trưởng thôn hoặc bí thư chi bộ thôn, các thành viên là 
trưởng các chi hội chính trị - xã hội và những người có uy tín trong cộng đồng. Ngoài ra, ở 
các thôn còn hình thành các tổ tự quản gồm một vài chục hộ trong cùng một khu dân cư.

- Về kết quả chung so với cả nước

Theo số liệu tổng hợp hàng năm của VPĐP NTM Trung ương, kết quả xây dựng NTM ở 
khu vực Bắc Trung Bộ đạt những bước tiến nhanh trong giai đoạn vừa qua. Tính đến tháng 
6/2019, Bắc Trung Bộ đã có 51,9% số xã đạt chuẩn NTM, đứng thứ 3 cả nước chỉ sau 2 khu 
vực có nhiều điều kiện thuận lợi hơn là Đồng bằng sông Hồng (82,7%) và Đông Nam Bộ 
(70%). Mặc dù vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên có khó khăn, năm 2010 chưa có xã nào đạt 
chuẩn NTM, thì kết quả 51,9% số xã đạt chuẩn là một thành tích đặc biệt ấn tượng của Bắc 
Trung Bộ.
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Nguồn: VPĐP NTM Trung ương, 6/2019

Biểu đồ 1. Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM của các vùng miền qua các năm (%)

Cùng với kết quả về xã đạt chuẩn NTM, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã của Bắc 
Trung Bộ đạt 15,8 tiêu chí/xã, cao hơn so với bình quân cả nước với 15,3% và chỉ đứng sau 
Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.  

Nguồn: VPĐP NTM Trung ương, 6/2019

Biểu đồ 2. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã theo các vùng

So với mục tiêu của Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/10/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ, đến năm 2020 khu vực Bắc Trung Bộ là 59% số xã đạt chuẩn và đạt bình quân 
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16,5 tiêu chí/xã, thì kết quả đến tháng 6/2019 khu vực Bắc Trung Bộ đã sấp xỉ mục tiêu đề 
ra. Về số xã đạt dưới 10 tiêu chí, khu vực Bắc Trung Bộ hiện nay còn 139 xã đạt dưới 10 tiêu 
chí, chiếm 8,77%, tập trung chủ yếu ở 2 tính là Nghệ An (64 xã) và Thanh Hóa (35 xã). Tỷ lệ 
xã dưới 10 tiêu chí cũng thấp hơn nhiều so với bình quân của cả nước (15,16%), Bắc Trung 
Bộ chỉ thấp hơn so với Đồng bằng sôn Hồng (0,1%), Đông Nam Bộ (4,4%) và Đồng bằng 
sông Cửu Long (6,6%). 

Ở cấp độ huyện/thị xã, khu vực Bắc Trung Bộ có 6 huyện đạt chuẩn nông thôn mới 
thuộc 3 tỉnh là Nghệ An (3), Thanh Hóa (2) và Hà Tĩnh (1), Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa 
Thiên Huế là các tỉnh trong vùng chưa có huyện/thị xã nào được công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới. 

Về kết quả cụ thể ở các địa phương, Hà Tĩnh là tỉnh có thành tích đạt cao nhất trong 
vùng với tỷ lệ 69,3% số xã đạt chuẩn và số tiêu chí bình quân cũng đạt 17,21%. Khó khăn 
nhất là tỉnh Quảng Trị mới chỉ đạt 44,44% số xã đạt chuẩn và số tiêu chí bình quân đạt 
14,87% (thấp nhất vùng), mặc dù  tỷ lệ xã đạt chuẩn thấp nhất là 35,58% nhưng Thừa Thiên 
Huế lại có số tiêu chí bình quân khá cao với 16,13%, chỉ thấp hơn tỉnh Hà Tĩnh. 

Nguồn: VP NTM Trung ương, 6/2019

Biểu đồ 3. Kết quả đạt chuẩn NTM của các tỉnh khu vực BTB

Đối với chỉ tiêu về số xã đạt dưới 10 tiêu chí, Hà Tĩnh là địa phương duy nhất hiện nay 
trong vùng không còn xã dưới 10 tiêu chí. Mặc dù Thanh Hóa và Nghệ An có số lượng xã đạt 
dưới 10 tiêu chí lớn, nhưng xét về tỷ lệ thì Quảng Trị là cao nhất với 19,66% số xã, tiếp đến là 
Nghệ An với 14,85%, Thừa Thiên Huế chỉ còn 2,88% số xã (tương đươi 3 xã) dưới 10 tiêu chí.

Như vậy, nhìn chung kết quả xây dựng NTM khu vực Bắc Trung Bộ đã đạt được những 
kết quả tích cực, mặc dù trong bối cảnh các địa phương có nhiều xã ở khu vực miền núi, xã 
ven biển với điều kiện nhiều khó khăn.
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2.2 Nông thôn mới về kinh tế, môi trường và văn hóa

Nhìn chung, sau gần 10 năm, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu khu vực Bắc 
Trung Bộ đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đạt khối lượng khá lớn, nâng mức chuẩn theo 
tiêu chí, trên nhiều khía canh:

- Về cơ sở hạ tầng đời sống: tỷ lệ số xã đạt các tiêu chí về nhà ở, điện, trường học, 
hạ tầng cơ sở thương mại đạt ở mức cao, 85,3% số xã đạt chuẩn tiêu chí về nhà ở cư dân, 
95,4% số xã đạt tiêu chí về điện, 71,2% đạt tiêu chí về trường học… Tuy vậy, mặc dù đã có 
sự cải thiện đáng kể, nhưng so với mặt bằng các tiêu chí thì hệ thống giao thông vẫn còn 
nhiều khó khăn, mới chỉ 67,3% số xã đạt tiêu chí về giao thông, đặc biệt là tiêu chí về cơ sở 
vật chất văn hóa mới chỉ 59,6% số xã đạt chuẩn. Hai tỉnh gặp nhiều khó khăn nhất về giao 
thông là Quảng Bình và Quảng Trị, với tỷ lệ xã đạt tiêu chí về giao thông tương ứng là 57,4% 
và 56,4%.

Nguồn: Tổng hợp từ các địa phương, 2018

Biểu đồ 4. Mức độ hoàn thành các tiêu chí của vùng Bắc Trung Bộ năm 2018

- Hạ tầng kinh tế và đời sống: hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất được đầu tư hoàn 
thiện, 89,1% số xã trong vùng đã đạt tiêu chí về thủy lợi, góp phần thúc đẩy hoạt động 
tổ chức sản xuất ở các địa phương. Đến hết năm 2018, số xã đạt tiêu chí về sản xuất đã là 
85,3%, nhiều tỉnh có tỷ lệ rất cao như: Hà Tĩnh (95,6%), Thanh Hóa (92,8%), thấp nhất trong 
vùng là tỉnh Quảng Trị, mới chỉ đạt 62,3%.

Đối với đời sống người dân, thu nhập bình quân đầu người trong vùng có sự cải thiện 
rõ rệt trong giai đoạn 2010-2018. Tính trên cả vùng, thu nhập bình quân đầu người khu vực 
nông thôn tăng từ 10,3 triệu đồng/người/năm năm 2010 lên 27,7 triệu đồng/người/năm 
năm 2018 (gấp 2,69 lần). Trong số 6 tỉnh thì thu nhập bình quân đầu người khu vực nông 
thôn năm 2018 của Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế cao nhất (lần lượt là 32,5 và 32,3 triệu đồng/
người), trong khi đó Quảng Trị và Nghệ An có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất (lần 
lượt là 20 và 22,9 triệu đồng/người).  
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Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các tỉnh

Biểu đồ 5. Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2010-2018

Về tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người hàng năm giai đoạn 2011-2018, Hà Tĩnh 
cũng có tốc độ tăng nhanh nhất, bình quân 17,16%/năm. Thừa Thiên Huế và Quảng Trị có 
tốc độ tăng chậm nhất (lần lượt là 8,93 và 9,19%/năm). So với khu vực thành thị, thu nhập 
bình quân đầu người khu vực nông thôn có tốc độ tăng bình quân hàng năm nhanh hơn 
(13,1%/năm so với 12%/năm).

Khoảng cách thu nhập giữa thành thị - nông thôn cũng được thu hẹp, năm 2010 
khoảng cách thu nhập bình quân giữa thành thị - nông thôn của vùng là 1,8 lần, mức này 
giảm còn 1,7 lần vào năm 2018. Ngoài tỉnh Thanh Hóa là có khoảng cách nới rộng từ 1,6 lần 
năm 2010 lên 1,96 lần năm 2018. Các địa phương còn lại đều có xu hướng thu hẹp dần, đặc 
biệt là tỉnh Hà Tĩnh, giảm từ 2 lần xuống 1,57 lần trong giai đoạn 2010-2018.

Tỷ lệ hộ nghèo ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đều giảm nhanh. Nổi bật nhất là Thanh Hóa với 
tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 cao nhất trong vùng với 26,96% thì đến năm 2018 trở thành tỉnh 
có tỷ lệ hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều thấp nhất với chỉ 6,23% hộ nghèo. Quảng Trị là tỉnh 
còn tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao với 12,03% số hộ là hộ nghèo.

- Về môi trường, văn hóa và cảnh quan

+ Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân khu vực nông thôn không ngừng được 
cải thiện, các địa phương đều chủ động, tích cực triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, hình thành nhiều 
phong trào xây dựng cảnh quan, văn hóa làng, xã. Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được 
các địa phương áp dụng, trở thành những điển hình, góp phần xây dựng cảnh quan, tạo 
động lực, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc xây dựng nông thôn xanh, sạch 
đẹp. Điển hình như phòng trào “khu dân cư kiểu mẫu”, “khu vườn mẫu” ở Hà Tĩnh, hay “con 
đường hoa” ở Nghệ An…

Mặc dù vậy, điều kiện cơ sở hạ tầng về văn hóa ở các địa phương vẫn còn nhiều khó 
khăn, mới chỉ có 65,1% số xã trong vùng đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, thấp nhất 
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trong 19 tiêu chí. Thấp nhất là tỉnh Quảng Trị mới chỉ có 60,7% số xã, Nghệ An đạt 61,7%, 
cao nhất là tỉnh Hà Tĩnh với 73,8%.

+ Vấn đề sinh môi trường nông thôn được cải thiện, hoạt động thu gom rác thải sinh 
hoạt, xử lý rác thải sản xuất được các địa phương quan tâm. Tuy nhiên, môi trường khu vực 
nông thôn hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm do chất thải 
chăn nuôi, do chế biến nông lâm thuỷ sản... Chất thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
trong các khu, cụm công nghiệp - làng nghề chưa xử lý được. Các mô hình thu gom, xử lý 
rác thải sinh hoạt chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn về tiêu 
chí môi trường và an toàn thực phẩm của cả vùng mới chỉ đạt 68,7%, nhiều địa phương đạt 
thấp như Quảng Trị chỉ đạt 59%, Thừa Thiên Huế đạt 68,3%.

Sự đổi mới ở khu vực nông thôn vùng Bắc Trung Bộ là thành quả của gần 10 năm triển 
khai xây dựng nông thôn mới. Các địa phương đã có những cách làm sáng tạo, đặc biệt 
như: đầu tư hạ tầng cơ sở có trọng điểm theo hướng ưu tiên phát triển sản xuất, chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập thực tế của người dân, đảm 
bảo an sinh xã hội; nhiều địa phương làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân tích cực 
hưởng ứng phong trào như: Hiến đất xây dựng hạ tầng, đóng góp nguồn lực để xây dựng, 
nâng cấp đường làng, ngõ xóm, các gia đình tự giác đầu tư sản xuất, cải tạo nhà cửa; các tổ 
chức đoàn thể chính trị, xã hội đã phát động nhiều phong trào, xây dựng kế hoạch cụ thể 
của tổ chức mình để thực hiện Chương trình nông thôn mới.

2.3. Phát triển OCOP gắn với kinh tế khu vực nông thôn

Triển khai thực hiện 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 2019-2020 (OCOP), cả 6 tỉnh 
đã ban hành Đề án/kế hoạch triển khai chương trình OCOP, hướng đến mục tiêu phát triển 
kinh tế khu vực nông thôn dựa trên phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Cả vùng phấn đấu 
đến năm 2020 sẽ chuẩn hóa được 309 sản phẩm, phần đấu khoảng 19 sản phẩm sẽ đạt 
chứng nhận OCOP 5 sao, cùng với đó là hỗ trợ, thúc đẩy các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, 
HTX) tham gia sản xuất sản phẩm OCOP.

Bảng 1. Mục tiêu xây dựng OCOP của các địa phương đến 2020

STT Tỉnh Số SP được tiêu chuẩn hóa Số SP đạt 5 sao
1 Thanh Hóa 50 1
2 Nghệ An 90 3
3 Hà Tĩnh 50 10
4 Quảng Bình 59 -
5 Quảng Trị 40 3
6 Thừa Thiên Huế 20 2

Tổng số

Nguồn: Tổng hợp từ Đề án/Kế hoạch các tỉnh
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Cùng với đó, có 3 địa phương là Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế đăng ký là 3/12 
tỉnh triển khai thí điểm Chương trình OCOP của cả nước, với các định hướng, chủ đề khác 
nhau, như: Thanh Hóa phát triển OCOP gắn với định hướng phát triển Trung tâm/điểm bán 
hàng OCOP gắn với hệ thống du lịch địa phương; Hà Tĩnh: phát triển OCOP gắn với phát 
triển liên kết du lịch địa phương và khu dân cư kiểu mẫu, phát triển điểm giới thiệu sản 
phẩm OCOP Hà Tĩnh tại các điểm du lịch ngoài tỉnh; Thừa Thiên Huế phát triển OCOP gắn 
với làng nghề truyền thống, du lịch làng nghề, phát triển Trung tâm OCOP cấp tỉnh và các 
gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tại các khách sạn lớn trên địa bàn thành phố Huế.

Các địa phương đều xác định Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế 
quan trọng nhằm thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn, hướng đến phát huy lợi thế về văn 
hóa, du lịch và tiềm năng sản phẩm ở khu vực nông thôn, nâng cao đời sống người dân 
trong xây dựng nông thôn mới.

2.4. Một số điển hình về xây dựng nông thôn mới ở khu vực Bắc Trung Bộ

a) Mô hình “khu dân cư kiểu mẫu” và “khu vườn mẫu” tại Hà Tĩnh

- Tiêu chí 20 về xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Ngoài 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí của Trung ương về xây dựng nông thôn mới, xây 
dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu là tiêu chí thứ 20, tiêu chí riêng của Hà Tĩnh. Mô hình này 
được xem là đặc trưng, sáng tạo của Hà Tĩnh nhằm mục tiêu: khôi phục, phát huy các giá trị 
văn hóa truyền thống, thắt chặt tình làng nghĩa xóm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 
dục thể thao ngày càng được tố chức thường xuyên hơn; chất lượng gia đình văn hóa, làng 
văn hóa được nâng lên; ý thức văn hóa ngày càng cao, người dân ứng xử văn minh, lịch sự, 
tạo nên những làng quê đáng sống, an lành, trù phú.

+ Khu dân cư kiểu mẫu tiếp cận với 10 tiêu chí: Nhà ở và công trình phụ trợ; vườn hộ 
và công trình chăn nuôi; hàng rào; đường giao thông; nhà văn hóa và khu thể thao thôn; hệ 
thống điện; văn hóa, giáo dục, y tế; vệ sinh môi trường; hệ thống chính trị và an ninh trật 
tự xã hội; chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước và các quy định khác của các tổ chức.

+ Khu vườn mẫu được tiếp cận với nhiều tiêu chí, cụ thể như: quy hoạch và thực hiện 
quy hoạch (được UBND xã xác nhận); ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; sản phẩm vườn, 
gồm sản phẩm hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm, sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm 
nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh; môi trường - cảnh quan, trong đó trú trọng về hàng 
rào xanh đạt hơn 80%, tỷ lệ cây xanh trong diện tích đất ở lớn hơn 20%, đảm bảo an toàn 
vệ sinh môi trường…; thu nhập từ vườn cao hơn 5 lần từ trồng lúa, thu nhập cụ thể theo 
quy mô… 

Xây dựng vườn mẫu có tính khả thi cao do mức đầu tư không lớn, các giải pháp khoa 
học kỹ thuật phần lớn là giải pháp thông thường đã vận hành ở nông thôn. Cụ thể như, đầu 
tư làm hàng rào cây xanh quanh khuôn viên, sắp xếp lại các công trình phụ trong khuôn 
viên hộ như: giếng nước, nhà vệ sinh, nhà ủ phân, hệ thống tưới thoát nước thích hợp, áp 
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dụng kỹ thuật chăn nuôi dùng đệm lót sinh học giảm mùi hôi thối, dùng thuốc trừ sâu sinh 
học, bả sinh học để phòng trừ sâu bệnh...

- Mô hình được xác định là điển hình và nhân rộng

Sau 5 năm thực, Hà Tĩnh đã có 1.116/1.802 thôn có phương án - dự toán triển khai 
thực hiện và có 228 thôn đạt chuẩn và 8.178 vườn hộ triển khai xây dựng vườn mẫu, trong 
đó đã có gần 2.300 vườn đạt chuẩn. Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trong xây dựng NTM 
tạo sự chuyển biến lớn về nhận thức, ý thức của người dân trong việc phát triển kinh tế 
vườn, chỉnh trang nhà ở, xây dựng hàng rào xanh, bảo vệ môi trường. Làm thay đổi gần như 
cơ bản bộ mặt nông thôn ở các khu dân cư từ hạ tầng đến cảnh quan môi trường. 

Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình xây dựng mô hình khu dân cư NTM kiểu 
mẫu, vườn mẫu tổ chức tại Hà Tĩnh ngày 14-15/04/2018 đã thống nhất đánh giá, nội dung 
khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu chính là giải pháp quan trọng nhằm trực tiếp nâng cao 
chất lượng đời sống vật chất và giá trị hưởng thụ tinh thần của người dân nông thôn; làm 
rõ hơn nội hàm về xây dựng NTM ở cấp cộng đồng - khu dân cư, cũng như từng hộ dân, 
góp phần khẳng định vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng và nâng cao chất lượng, 
tính bền vững, hiệu quả xây dựng NTM. Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã yêu 
cầu các địa phương chủ động học tập kinh nghiệm của Hà Tĩnh để nhân rộng, phù hợp với 
điều kiện của từng nơi”.

b) Mô hình xây dựng cảnh quan trong nông thôn mới ở Nghệ An

Phòng trào “con đường hoa” trong xây dựng nông thôn mới được triển khai bởi Hội 
Phụ nữ và Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An, mục tiêu là chung làm đẹp đường làng, ngõ xóm, 
nhằm xóa những bãi rác tự phát ven đường, góp phần bảo vệ môi trường. Ngoài trồng hoa 
ven đường, các chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên còn triển khai trồng tại các nhà văn hóa, 
tạo cảnh đẹp cho làng quê và nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. 

Cùng với đó là phòng trào xóm, khối “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” được phát động tại 
huyện Nam Đàn, huyện được chọn làm một trong 4 mô hình NTM kiểu mẫu của cả nước giai 
đoạn 2018-2020. Hệ thống tiêu chí cho xóm, khối “sáng – xanh – sạch – đẹp” được UBND 
huyện ban hành nhằm hướng đến 4 nhóm tiêu chí lớn, cụ thể là:

- Sáng: gồm hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường trục xã, thị trấn đi quan xóm, 
khối..., đảm bảo an toàn, mỹ quan, hệ thống cáp quang viễn thông được được bố trí gọn 
gàng, đảm bảo mỹ quan; đường giao thông trục, ngõ xóm, khối được nhựa hóa, bê tông 
hóa, đảm bảo thoát nước, có biển báo, có hàng lang...

- Xanh: cây xanh trong vườn, bờ rào được cắt tỉa gọn gàng, bố trí đảm bảo mỹ quan; 
khuôn viên cơ quan, tuyến đường giao thông được bố trí cây xanh tạo bóng mát, cảnh quan...

 - Sạch: hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh, 
không ô nhiễm mô trường nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất; không có ao tù, nước 
đọng, ao hồ được đảm bảo cảnh quan...
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- Đẹp: nhà ở không có nhà tạm, nhà dột nát, kiến trúc phù hợp phong tục, tập quán, 
có hàng rào sạch đẹp, tạo cảnh quan làng quê; thiết chế văn hóa xóm khối được khang 
trang, sạch đẹp, đáp ứng các yêu cầu thể thao, văn hóa của người dân...

Phong trào “sáng – xanh – sạch – đẹp” là động lực để các xóm, khối trên địa bàn huyện 
phấn đấu thi đua góp phần xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện tiêu biểu trong xây 
dựng NTM kiểu mẫu của cả nước. Mặt khác, bộ tiêu chí còn là kinh nghiệm để tham khảo 
xây dựng các thôn, xóm NTM kiểu mẫu áp dụng ở các địa phương khác.

III. TIỀM NĂNG, LỢI THẾ VÀ THÁCH THỨC CỦA KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 

3.1 Tiềm năng, lợi thế của các địa phương ở Bắc Trung Bộ

Bắc Trung Bộ là khu vực có lãnh thổ kéo dài, hành lang hẹp, với địa hình gồm cả miền 
núi, trung du, đồng bằng, ven biển và hải đảo, có đường biên giới đất liền giáp nước Cộng 
hòa Dân chủ nhân dân Lào dài 1.294 km, phía Đông giáp biển với tuyến đường bộ ven biển 
dài 700 km. Dân cư tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng và ven biển. Trong vùng có 
khoảng 25 đồng bào dân tộc thiểu số cư trú, chiếm 12% tổng dân số trong vùng, tập trung 
chủ yếu ở khu vực dãy Trường Sơn.

- Cơ sở hạ tầng và điều kiện tự nhiên đa dạng

Bắc Trung Bộ nằm trên trục giao thông huyết mạch Bắc - Nam về đường sắt, đường 
bộ; có 7 quốc lộ hướng Đông - Tây nối với Lào và biển Đông; có hệ thống sân bay, nhiều 
cảng biển, di sản văn hóa, vườn quốc gia. Nhờ điều kiện tự nhiên phong phú, diện tích đất 
đai rộng lớn, đường bờ biển dài với nhiều cửa sông và đầm phá, diện tích rừng và đất rừng 
lớn, BTB có điều kiện thuận lợi cho phát triển đa dạng các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, 
thủy sản, lâm nghiệp. Dân cư nông thôn Bắc Trung Bộ chiếm tới 78,9% (2017), nông thôn 
có nhiều sắc thái đa dạng, gắn liền với truyền thống văn hóa của từng khu vực sinh sống 
của dân cư trong vùng. Người dân có truyền thống hiếu học, đây là nơi sinh của nhiều anh 
hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, chính trị nổi tiếng và nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Diện tích đất đai rộng lớn, đặc biệt là đất đỏ vàng ở vùng trung du miền núi, cùng 
với đó là hệ thống sông ngòi phong phú, đường bờ biển dài, nhiều cửa sông, đầm phá rất 
thích hợp cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là các loại cây lâu năm (cây ăn quả, cây công 
nghiệp), trồng cỏ phát triển chăn nuôi gia súc lớn, phát triển thủy sản (cả đánh bắt và nuôi 
trồng).

- Công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ

Ngành công nghiệp các tỉnh BTB phát triển mạnh. Chỉ số phát triển công nghiệp bình 
quân của các tỉnh BTB giai đoạn 2012-2017 đều cao hơn bình quân của cả nước. Đặc biệt 
là tỉnh Hà Tĩnh (nơi có tổ hợp gang thép Formosa), chỉ số phát triển công nghiệp bình 
quân của tỉnh giai đoạn 2012-2017 là 28,3%, cao gấp gần 4 lần cả nước. Các ngành công 
nghiệp chủ lực của vùng Bắc Trung Bộ bao gồm: đường kết tinh (Thanh Hóa, Nghệ An), 
phân bón (Quảng Bình), bia (Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình), xi măng (Thanh Hóa, Nghệ 
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An, Quảng Bình), sắt thép (Hà Tĩnh), lọc dầu (Thanh Hóa). Ngoài ra, còn rất nhiều dự án lớn 
đang được triển khai như: dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn vốn đầu tư 9 tỷ USD ở Thanh Hóa, dự 
án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa của TH và Vinamilk ở Nghệ An, dự án Nhà máy chế biến 
gỗ Nghệ An vốn đầu tư 300 triệu USD…

Về dịch vụ, nhờ vị trí cầu nối giữa Bắc Bộ với các tỉnh phía nam nên BTB là địa bàn 
trung chuyển một khối lượng lớn hàng hoá, hành khách giữa hai miền Nam – Bắc đất nước, 
từ Trung Lào, Đông Bắc Thái Lan ra Biển Đông và ngược lại.

- Tiềm năng về văn hóa và du lịch

Với tiềm năng tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú gắn với điều kiện tự nhiên như: 
Bãi biển: Sầm Sơn (Thanh Hoá), Cửa Lò (Nghệ An), Thiên Cầm (Hà Tĩnh), Thuận An, Lăng Cô 
(Thừa Thiên - Huế),...; các vườn quốc gia: Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), Bạch Mã (Thừa 
Thiên - Huế), Vườn quốc gia Bến En (Thanh Hóa), Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), Vườn 
quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh),...; các di tích lịch sử - văn hoá (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An), 
di tích ở Cố đô Huế, thành cổ Quảng Trị, di tích cầu Hiền Lương và sông Bến Hải, thành nhà 
Hồ - Thanh Hóa... trở thành những điều kiện lý tưởng cho sự phát triển mạnh mẽ của du 
lịch, hệ thống thương mại, tạo động lực cho phát triển kinh tế người dân nông thôn gắn với 
phát triển các sản phẩm đặc sản (OCOP) và khai thác sự đa dạng về văn hóa, dân tộc.

3.2 Thách thức trong xây dựng nông thôn mới ở Bắc Trung Bộ

Tuy nhiên, cùng với những tiềm năng, lợi thế, các địa phương Bắc Trung Bộ cũng đối 
mặt không ít khó khăn, đặc biệt là:

- Thiên tai và những tác động của biến đổi khí hậu: Phần lớn diện tích là đồi núi, địa hình 
bị chia cắt, cơ sở hạ tầng giao thông kết nối kinh tế vẫn còn những khó khăn, điều kiện khí 
hậu khắc nghiệt, là khu vực thường xuyên hứng chịu thiên tai nhiều nhất cả nước (bão, lũ, 
hạn hán, nạn cát bay lấn đồng ruộng, làng mạc ở ven biển…) gây ảnh hưởng rất lớn đến 
sản xuất, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.

- Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa: tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp 
thấp, đất ở các đồng bằng kém màu mỡ, ngày càng thu hẹp do quá trình đô thị hóa, công 
nghiệp hóa, quá trình công nghiệp hóa cũng kéo theo các hệ quả về ô nhiễm môi trường 
khi nước thải, khói bụi thải ra từ các nhà máy công nghiệp ảnh hưởng đến môi trường sống 
và sản xuất nông lâm ngư nghiệp. Trong khi đó, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, chủ yếu 
phát triển theo chiều rộng, dựa vào khai thác các lợi thế về tài nguyên và lực lượng lao động.

- Nghèo đói và các khu vực khó khăn: đời sống dân cư các địa bàn vùng núi, khu vực 
biên giới, vùng bãi ngang ven biển còn gặp nhiều khó khăn, sinh kế thiếu ổn định. Tỷ lệ hộ 
nghèo theo tiếp cận đa chiều năm 2018 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ cho thấy tỷ lệ hộ nghèo 
về thu nhập chiếm 84,82%, do đó còn trên 15% số hộ nghèo còn chưa tiếp cận được đầy 
đủ các dịch vụ xã hội cơ bản. Mặc dù, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chỉ chiếm khoảng 12,2% 
nhưng trong số các hộ nghèo có tới 42,22% là đồng bào dân tộc thiểu số. 
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IV. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NTM KIỂU MẪU KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

4.1 Nhận định từ kết quả xây dựng NTM ở Bắc Trung Bộ

Ngoài những thuận lợi chung của Chương trình xây dựng NTM như: công tác chỉ đạo, 
điều hành; công tác tuyên truyền, truyền thông; huy động nguồn lực cộng đồng trong xây 
dựng nông thôn mới... Các địa phương vùng Bắc Trung Bộ còn những điểm sáng về cách 
làm, sự chỉ đạo sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, cụ thể như:

- Trao quyền và thúc đẩy vai trò của cấp cơ sở trong xây dựng nông thôn mới: 

Quá trình xây dựng NTM cho thấy cấp huyện đóng nhiều vai trò đặc biệt quan trọng: 
có phạm vi đủ lớn và phù hợp hơn so với xã để hình thành vùng sản xuất chủ lực, tích tụ, tập 
trung đất đai, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư các nhà máy, cơ sở 
chế biến, cơ sở thu gom nông sản…, đây là là phạm vi có thể tạo sự lan tỏa và kết nối nông 
thôn với đô thị, gắn kết giữa các xã nông thôn với thị trấn, thị tứ; là cấp chính quyền có thể 
quyết định về công tác cán bộ, công tác bán đất…; là cấp có đội ngũ cán bộ chuyên môn 
có kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức tốt để hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ xã, thôn trong quá trình 
tổ chức thực hiện các nội dung, lĩnh vực của xây dựng NTM… 

Cùng với đó, các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ đã chủ động xây dựng các mô hình 
NTM ở các đơn vị dưới cấp xã, từ mô hình NTM ở phạm vi thôn, bản, khu dân cư, tổ tự quản 
cho đến hộ gia đình NTM và khu vườn, con đường hoa NTM…

- Sự chủ động và sáng tạo trong việc xây dựng mô hình NTM gắn với điều kiện của địa 
phương

Bắc Trung Bộ là một trong những khu vực đi đầu trong hầu hết những ý tưởng và 
hành động sáng tạo trong xây dựng NTM, là cái nôi sản sinh hàng loạt mô hình đang được 
nhân rộng trên phạm vi toàn quốc như: xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ở Hà 
Tĩnh; xây dựng NTM gắn với phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng ở 
Nghệ An; mô hình đồng quản lý tài nguyên ven biển ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa 
Thiên Huế); cho đến các mô hình bảo vệ môi trường, cánh đồng không sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật, mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mô hình sinh 
kế thích ứng với biến đổi khí hậu, mô hình và tiêu chí NTM cấp thôn, mô hình NTM gắn với 
đô thị hóa và công nghiệp hóa, các con đường bích họa, đường hoa, các phong trào, hội thi 
văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi… 

Những phong trào, mô hình ở các địa phương vùng Bắc Trung Bộ trở thành những 
điểm sáng, được học tập và nhân rộng trong cả nước. Điều đó cho thấy sự chủ động, sáng 
tạo của các địa phương, phát huy những lợi thế, những đặc trưng vùng miền để tổ chức 
các hoạt động xây dựng NTM phù hợp với đặc thù địa phương. Hướng đến xây dựng nông 
thôn mới nhằm nâng cao đời sống của người dân nông thôn một cách thực chất, chủ động 
và bền vững.
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- Xây dựng NTM hướng đến sự tự nguyện, phát huy nguồn lực của cộng đồng

Các phong trào, mô hình điển hình đi đầu trong xây dựng NTM ở khu vực Bắc Trung Bộ 
phần lớn dựa trên nền tảng phong trào (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên) để thúc đẩy sự tham 
gia của cộng đồng, thực hiện tốt nguyên tắc xây dựng NTM là phát huy vai trò chủ thể của 
cộng đồng dân cư nông thôn. Cách tiếp cận này không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả 
tiêu chí NTM ở cấp xã, mà còn tăng cường được sự gắn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng 
đồng dân cư nông thôn, nâng cao vai trò, vị thế, tiếng nói của người dân, tham gia có hiệu 
quả vào các hoạt động phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống, giám sát và bảo 
vệ các công trình công cộng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa địa phương, giữ gìn an 
ninh trật tự, ổn định chính trị - xã hội nông thôn… 

- Phát triển kinh tế nông thôn dựa vào giá trị văn hóa, du lịch

Chương trình OCOP ở các địa phương đều hướng đến phát huy lợi thế về văn hóa 
(Thừa Thiên Huế, Nghệ An), lợi thế về du lịch (Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng 
Trị...). Các địa phương như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế... đều hướng đến mục tiêu 
xây dựng các “làng văn hóa du lịch” gắn với phát triển OCOP, nhằm khai thác thế mạnh, lợi 
thế của địa phương, thúc đẩy nội lực của cộng đồng, nhằm phát triển kinh tế hiệu quả và 
bền vững.

- Nông thôn mới trên nền tảng giữ vững giá trị văn hóa và cảnh quan

Định hướng và giải pháp mà các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ đã triển khai trong quá 
trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là những mô hình về khu dân cư kiểu mẫu, vườn 
kiểu mẫu... không chỉ có ý nghĩa về mặt cảnh quan mà còn có ý nghĩa rất lớn về khía cạnh 
văn hóa, đặc biệt là: i) xây dựng phong cảnh làng quê song hành với quá trình “bê tông 
hóa nông thôn”, hướng đến một nông thôn “xanh, sạch, đẹp và đáng sống”; ii) kết nối cộng 
đồng, duy trì các giá trị về văn hóa, thiết chế nông thôn như hương ước, quy ước...; iii) bảo 
vệ môi trường dưới tác động của quá trình CNH – ĐTH và sản xuất hàng hóa...

Tuy nhiên, quá trình xây dựng NTM ở các địa phương cũng đã cho thấy vẫn còn tồn tại 
những khó khăn nhất định, cần phải tháo gỡ và giải quyết trong giai đonạ sắp tới. Thứ nhất 
là định hướng và chính sách xây dựng NTM ở các khu vực khó khăn, miền núi, cần tập trung 
nguồn lực vào những nội dung cải thiện trực tiếp về chất lượng cuộc sống cho người dân 
(điện, nước, vệ sinh, giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, đời sống văn hóa...) và tạo thu 
nhập ổn định, sinh kế bền vững (tổ chức sản xuất, đào tạo, tín dụng, thị trường...); Thứ hai là 
nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cần tăng cường tới các thôn, bản để tăng mức thụ 
hưởng trực tiếp cho người dân, cùng với đó là chính sách đào tạo nhân lực, động lực cho 
đội ngũ cán bộ thôn, bản để tạo nền tảng thúc đẩy về tổ chức, dẫn dắt cộng đồng trong 
xây dựng NTM; Thứ ba, duy trì và thúc đẩy xây dựng NTM gắn với cảnh quan, môi trường, 
xây dựng nông thôn gắn với làng xã, thân thiện và giữ vững bản sắc văn hóa đặc trưng... là 
nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn tới. Việc duy trì những kết quả, thành tựu trong xây 
dựng NTM sẽ trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là các xã đã đạt chuẩn NTM, trong điều kiện 
nguồn lực đầu tư của nhà nước sẽ giảm dần.
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4.2 Quan điểm và định hướng xây dựng NTM kiểu mẫu ở Bắc Trung Bộ

- Về quan điểm chung: Xây dựng NTM kiểu mẫu trước tiên phải đảm bảo duy trì và 
không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, nhưng đích đến là nâng cao đời sống 
của người dân nông thôn cả về kinh tế, tinh thần, môi trường sống và văn hóa nông thôn; 
gắn với phát huy lợi thế của địa phương, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thích ứng 
với biến đổi khí hậu, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; và là nhiệm 
vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện; vai trò chủ 
thể của người dân và cộng đồng dân cư được phát huy mạnh mẽ; các tác nhân được tạo 
mọi điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư để tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng 
NTM kiểu mẫu.

NTM kiểu mẫu không chỉ đơn thuần là nâng cao chất lượng các tiêu chí, điều quan 
trọng hơn là xã, huyện trở thành NTM kiểu mẫu phải đảm bảo được tính toàn diện, bền 
vững của những kết quả đạt được và thể hiện được những đặc trưng mang tính “kiểu mẫu” 
làm điển hình cho các địa phương khác học tập, làm theo. 

Do đó, xây dựng NTM kiểu mẫu cần phải đảm bảo:

+ Thứ nhất là tính kế thừa: NTM kiểu mẫu được xây dựng từ các địa phương đã đạt 
chuẩn nhằm thúc đẩy xây dựng NTM trở thành một quá trình thường xuyên, liên tục, không 
ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn;

+ Thứ hai là tính toàn diện: mọi kết quả xây dựng NTM tại các xã, huyện đã được công 
nhận đạt chuẩn tiếp tục được nâng cao để trở thành mô hình nông thôn tiên tiến hơn, hiện 
đại hơn. Các yếu tố về bình đẳng giới, kết nối hạ tầng, vai trò cộng đồng, ứng dụng công 
nghệ… cần được quan tâm bổ sung trong các chỉ tiêu đánh giá NTM kiểu mẫu.

+ Thứ ba là tính bền vững: NTM kiểu mẫu phải thực sự bền vững về kinh tế - xã hội - môi 
trường, gắn với các mục tiêu phát triển bền vững của cả nước, phát huy lợi thế, tiềm năng 
để tận dụng cơ hội và giải quyết tốt những thách thức về hội nhập, thị trường, thiên tai, 
dịch bệnh…

+ Thứ tư là tính đặc trưng: NTM kiểu mẫu phải thể hiện được những đặc trưng nổi bật, 
mang tính điển hình cho mỗi vùng miền và địa phương, đồng thời có những mẫu mực 
trong một hoặc một vài lĩnh vực nào đó về cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, mô hình sản 
xuất, sản phẩm đặc trưng, ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái, hoạt động văn hóa, 
tổ chức cộng đồng… 

- Về định hướng xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với cảnh quan, môi trường và phát triển 
OCOP ở khu vực Bắc Trung Bộ:

+ Xây dựng NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch: (i) bảo tồn 
và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương như các di tích văn hóa, lịch 
sử cách mạng, các lễ hội truyền thống, làng cổ Việt, làng nghề truyền thống; (ii) lấy văn hóa, 
truyền thống lịch sử cách mạng là trọng tâm để thu hút và phát triển du lịch; Lấy du lịch 
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là công cụ để bảo tồn, quảng bá, giáo dục về văn hóa, lịch sử cách mạng, tư tưởng lý luận 
chính trị; (iii) phát triển các sản phẩm đặc sản, truyền thống của địa phương (sản phẩm 
nông nghiệp đặc sản, sản phẩm làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ,...) để phục 
vụ du lịch qua đó nâng cao giá trị sản xuất, phát triển kinh tế của người dân trên địa bàn 
huyện; và (iv) phát triển văn hóa gắn với du lịch dựa trên nền tảng cộng đồng nhằm phát 
huy giá trị của cộng đồng và mang lại lợi ích cho cộng đồng.

+ Xây dựng NTM kiểu mẫu theo hướng sáng – xanh – sạch - đẹp: (i) hạ tầng nông thôn 
đồng bộ, kết nối; (ii) môi trường nông thôn xanh – sạch do cộng đồng tham gia quản lý; (iii) 
nếp sống văn hóa mới đẹp và tiến bộ.

4.3 Định hướng về giải pháp xây dựng NTM kiểu mẫu ở Bắc Trung Bộ

a) Tiếp cận linh hoạt về tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới

- Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới đã có sự phân cấp, trao quyền cho địa phương 
trong xác định tiêu chí NTM (13/49 chỉ tiêu thuộc 6/19 tiêu chí cấp xã) đã giúp cho địa 
phương linh hoạt và chủ động hơn trong tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, đối với nông thôn 
mới kiểu mẫu ở khu vực Bắc Trung Bộ cần phát huy nền tảng sự sáng tạo về cách làm, đặc 
biệt là bộ tiêu chí, cụ thể là: i) tiêu chí cảnh quan – môi trường – văn hóa - sản xuất là xương 
sống cho NTM kiểu mẫu, nhằm mục tiêu xây dựng NTM thân thiện, giữ vững được nét đẹp 
làng quê, giá trị văn hóa và tính tổ chức cộng đồng; ii) địa phương chủ động, sáng tạo để 
hình thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu, có thể đến cấp huyện để phù hợp với điều kiện, 
phong tục tập quán, văn hóa và lợi thế của từng địa phương.

- Bắc Trung Bộ là khu vực có nhiều địa bàn vùng núi, bãi ngang, điều kiện khó khăn, 
mặc dù nguồn lực từ ngân sách phân bổ cho các xã khó khăn có hệ số cao gấp 4, 5 lần so với 
các xã khác, nhưng không đủ để hoàn thành tiêu chí cấp xã. Do đó, cần có những tiếp cận 
linh hoạt để xây dựng NTM ở các vùng có điều kiện khó khăn, cụ thể như: i) xây dựng NTM 
và tiêu chí NTM từ cộng đồng thôn, bản đang là một hướng đi phù hợp; ii) NTM các vùng 
khó khăn cần hướng đến trọng tâm về nâng cao thu nhập và đời sống của người dân, làm 
thước đo chính để đánh giá về NTM; iii) cần có những chính sách động viên, khuyến khích 
các địa phương làm tốt, chứ không chỉ khen thưởng khi hoàn thành bộ tiêu chí.

b) Thúc đẩy nguồn lực và sự tự chủ của cộng đồng trong NTM kiểu mẫu

Vai trò chủ thể và trách nhiệm xã hội của người dân nông thôn đã được phát huy tốt, 
cùng với đề cao vai trò và trách nhiệm của Nhà nước và cả hệ thống chính trị ở nông thôn. 
Tuy nhiên, NTM kiểu mẫu sẽ được xây dựng trong bối cảnh mới đó là: nguồn lực đầu tư từ 
ngân sách sẽ thu hẹp, cơ sở hạ tầng đã cơ bản hoàn thiện, những vấn đề thách thức lớn 
nhất đó là môi trường, cảnh quan và đời sống, đòi hỏi sự tự lực và nội lực của người dân, 
cộng đồng là chính. Do đó, xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với cảnh quan, môi trường, du lịch 
ở khu vực Bắc Trung Bộ nên dựa trên nền tảng: i) vai trò người dân trong xây dựng NTM kiểu 
mẫu là vấn đề có tính nền tảng và bao trùm, phải dựa trên vai trò chủ thể và trách nhiệm 
xã hội có tính đặc thù của nông dân; ii) phát huy hình thức quản lý cộng đồng theo nguyên 
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tắc tự nguyện, và gương mẫu, đó là nền tảng về văn hóa, cộng đồng của khu vực nông thôn 
Việt Nam; iii) các mô hình, tiêu chí, yêu cầu từ: khu dân cư kiểu mẫu, khu vườn mẫu, phát 
triển OCOP… đều dựa trên nguyên tắc phát triển nội sinh, tự nguyện, nguyên tắc này sẽ cần 
được áp dụng một cách triệt để trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 
tới. Đặc biệt là vùng Bắc Trung Bộ, nơi sản sinh và đi đầu về các mô hình này.

c) NTM kiểu mẫu lấy cảnh quan, môi trường làm nền tảng để tạo môi trường sống và bảo 
tồn văn hóa nông thôn

- Lấy quy hoạch cảnh quan nông thôn làm nền tảng trong xây dựng NTM kiểu mẫu, 
xây dựng cảnh quan nông thôn mới vừa mang tính sinh thái, vừa đậm đà bản sắc văn hóa 
truyền thống, đặc biệt là khía cạnh: i) duy trì cây xanh để giữ hồn cốt của làng quê nông 
thôn, giảm thiểu tiêu cực của vấn đề kiên cố, bê tông hóa giao thông; ii) duy trì không 
gian văn hóa, sinh hoạt động đồng, đảm bảo hiện đại nhưng giữ gìn được bản sắc văn hóa 
truyền thống, xem như là một trong những giá trị văn hóa, giá trị tinh thần phản ánh chất 
lượng đời sống người dân nông thôn và phát triển bền vững.

- Ngoài những giải pháp chung về mặt kỹ thuật, giải pháp về bảo vệ môi trường sẽ là 
một thách rất lớn đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ. Vấn đề rác thải sinh hoạt ở khu vực nông 
thôn, ảnh hưởng của công nghiệp hóa, biến đổi khí hậu… là những thách thức rất lớn. Do 
đó, giải pháp về thúc đẩy cảnh quan và sản xuất gắn với “khu vườn mẫu” cần được nhân 
rộng nhằm đảm bảo sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường và từng bước ứng phó với 
những tác động tiêu cực. Người dân vừa là chủ thể bảo vệ môi trường, đồng thời có vai trò 
quan trọng trong việc giám sát, phát hiện và phản ánh kịp thời các vấn đề ô nhiễm cho cơ 
quan quản lý nhà nước, phản biện xã hội để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển 
kinh tế và bảo vệ môi trường.

d) Xây dựng NTM kiểu mẫu trên cơ sở phát triển hợp lý sản phẩm OCOP

Thực chất, xây dựng NTM, đặc biệt là NTM kiểu mẫu là một quá trình bao gồm rất 
nhiều nhiệm vụ: xây dựng cơ sở hạ tầng cảnh quan nông thôn, nâng cao thu nhập, giải 
quyết bài toán phúc lợi cho nông dân, nâng cao hiệu lực của hệ thống chính trị cơ sở, xây 
dựng hạ tầng văn hóa xã hội… Trong đó, vấn đề phát triển kinh tế nông thôn sẽ đóng vai 
trò then chốt, nòng cốt để thúc đẩy xây dựng NTM kiểu mẫu một cách hiệu quả và bền 
vững. Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 là một chương trình phát 
triển kinh tế trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới nhằm phát triển các hình thức tổ 
chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) gắn với 
các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong 
nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho 
nhân dân.

Khu vực Bắc Trung Bộ hội tụ 3 nền tảng để phát triển chương trình OCOP đó là: i) sự 
đa dạng về sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm đặc sản gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, 
văn hóa của người dân; ii) tiềm năng về du lịch, đặc biệt là du lịch biển, du lịch văn hóa, du 
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lịch nông thôn; iii) giá trị về văn hóa nổi trội, đặc biệt là các trung tâm văn hóa lịch sử gắn 
với quốc gia. Do đó, phát triển OCOP cần được coi là giải pháp trọng tâm để thúc đẩy kinh 
tế nông thôn, gắn với các giải pháp:

- Phát triển OCOP gắn với xây dựng các mô hình NTM kiểu mẫu về du lịch nông thôn 
gắn với phát triển sản phẩm OCOP, đặc biệt là: i) ưu tiên các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm 
đặc sản gắn với những giá trị về văn hóa như: Huế, làng sen…; ii) phát huy lợi thế và mở 
rộng về thương mại dựa vào các khu du lịch biển, du lịch văn hóa… nhằm xuất khẩu sản 
phẩm tại chỗ, khai thác lợi thế về giá trị của các sản phẩm của địa phương…

- Phát triển sản phẩm OCOP nhưng không làm mất động lực phát triển của các sản 
phẩm đặc sản mang tính cộng đồng và làng nghề truyền thống. Xác định OCOP là chương 
trình phát triển kinh tế, lấy chính sách hỗ trợ sản xuất, nâng cao năng lực làm nền tảng 
chính, sự phát triển thị trường cần dựa trên các lợi thế về nguồn gốc của sản phẩm, đặc biệt 
là bảo vệ và duy trì giá trị của các sản phẩm chỉ dẫn địa lý, thương hiệu cộng đồng. Phát 
triển thương mại sản phẩm OCOP phải dựa vào nền tảng của vùng Bắc Trung Bộ, đặc biệt 
là: i) lấy nền tảng về nguồn gốc địa lý (tên địa danh) làm cơ sở phát triển và tiếp cận chính 
về thị trường; ii) duy trì giá trị về tổ chức, quản lý của cộng đồng, sự kết nối về văn hóa của 
sản phẩm, làng nghề…; iii) hoạt động chuẩn hóa sản phẩm OCOP cần phải gắn với chất 
lượng truyền thống, lợi thế, an toàn thực phẩm và khía cạnh môi trường; việc định danh 
sản phẩm trong chuỗi giá trị phải dựa trên nền tảng thương hiệu cộng đồng (chỉ dẫn địa lý, 
nhãn hiệu…).

- Lựa chọn sản phẩm OCOP cần dựa trên lợi thế, sản phẩm đặc trưng của địa phương, 
phù hợp với vai trò và sứ mệnh của OCOP, hạn chế việc gắn vai trò OCOP đối với các sản 
phẩm chủ lực của tỉnh có quy mô lớn, phạm vi rộng, bởi nó rất khó phát huy vai trò và thế 
mạnh của cộng đồng, lợi thế về chất lượng, đặc trưng.

- Nâng cao vai trò của doanh nghiệp, HTX để làm đầu tàu thúc đẩy các chuỗi giá trị 
OCOP, nhưng phải đặt trên nền tảng giá trị cộng đồng, sự hỗ trợ của nhà nước đối với sản 
phẩm OCOP cần quan tâm đến khía cạnh duy trì và phát triển cộng đồng, đặc biệt là các 
sản phẩm gắn với văn hóa. Ưu tiên hỗ trợ và phát triển các HTX, doanh nghiệp có nền tảng 
từ địa phương, lấy khía cạnh tinh thần: tính tự tôn, trách nhiệm cộng đồng… làm cơ sở để 
thúc đẩy sản xuất.

- Xem xét và lưu ý đến một số khía cạnh mang tính ảnh hưởng tiêu cực trong phát triển 
sản phẩm OCOP, đặc biệt là: i) sự thay đổi về chất lượng, mất đi những giá trị truyền thống 
gắn với điều kiện tự nhiên, văn hóa của sản phẩm; ii) xung đột và gây mâu thuẫn trong cộng 
đồng các sản phẩm gắn với chỉ dẫn nguồn gốc, đang sử dụng thương hiệu địa phương để 
tiếp cận thị trường như: chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận…

- Phát triển các làng văn hóa du lịch, trung tâm du lịch nông thôn làm cơ sở để thúc 
đẩy sản xuất, thương mại sản phẩm OCOP. Đặc biệt là khai thác giá trị về du lịch biển, du lịch 
văn hóa ở vùng Bắc Trung Bộ./.
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 BỘ XÂY DỰNG  

NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUY HOẠCH 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN, TẠO DỰNG CẢNH QUAN 

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
NÂNG CAO, NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương 
khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã nêu rõ mục tiêu phát triển nông thôn Việt 
Nam đến năm 2020 “... Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 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, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá 
dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ…”. 



TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ BẮC TRUNG BỘ

92

Công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới luôn được Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung 
ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới quan tâm đặt ở vị trí hàng đầu trong 
các Bộ tiêu chí xây dựng xã, huyện nông thôn mới (đối với xã là Bộ tiêu chí 491 và hiện nay là 
Bộ tiêu Chí 1980; đối với huyện đạt chuẩn nông thôn mới là Bộ tiêu chí 558).

Trong những năm qua, công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã đạt được 
nhiều kết quả tốt. Công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn 
mới ở các địa phương đã có những chuyển biến rõ nét từ trong nhận thức, đến việc làm, 
góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ và có hiệu quả trong phong trào xây dựng nông 
thôn mới.

Nhiều xã đã thực hiện đúng các bước lập, thẩm định, trình, phê duyệt quy hoạch 
theo đúng tinh thần nội dung các văn bản hướng dẫn, quy định của Nhà nước, đồng thời 
tiến hành công bố quy hoạch được duyệt, cắm mốc xây dựng và lập dự án đầu tư theo quy 
hoạch. Nhiều nơi nhân dân đã nắm được và tham gia ý kiến sâu về chuyên môn, nhiều gia 
đình còn tự nguyện hiến đất, phá tường rào, tự giải phóng mặt bằng để địa phương mở 
rộng đường giao thông, đường ra đồng, hoặc dành hiến đất cho việc xây dựng các công 
trình công cộng nhằm thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Nhiều chính quyền 
địa phương đã bố trí kinh phí để tuyên truyền, giới thiệu, lập pa-nô dựng hình vẽ giới thiệu 
cho nhân dân nắm được nội dung quy hoạch, quy mô, lộ trình, tiến độ xây dựng các dự án... 
được dư luận đồng tình, nhân dân hiểu, tự giác và chủ động phối hợp quản lý thực hiện rất 
thành công.

Thực trạng công tác quy hoạch xây dựng nông thôn, quản lý cảnh quan trong xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu:

Việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn vừa qua chủ yếu mới tập 
trung vào 3 vấn đề chính là quy hoạch xây dựng, sản xuất và sử dụng đất. Những nghiên 
cứu về quy hoạch chi tiết trung tâm xã, các điểm dân cư nông thôn, cảnh quan nông thôn 
mới còn ít được đề cập, có phần bị lãng quên. Hiện tượng chia nhỏ các ô đất ở thành nhiều 
ô nhỏ đã tạo ra bộ mặt cảnh quan làng xóm bị cứng nhắc theo kiểu đô thị lớn, hoặc miền 
núi bị đồng bằng hóa đang diễn ra ngày một phổ biến.

Việc xây dựng và quản lý cảnh quan nông thôn hiện nay đang đứng trước nhiều thách 
thức. Trong những năm gần đây, dưới sự tác động của công nghiệp hóa và cơ chế thị trường, 
cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng công nghiệp - thương mại - dịch vụ. Cấu 
trúc không gian, cảnh quan môi trường truyền thống không còn phù hợp với trình độ sản 
xuất và phương thức sinh hoạt.
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Hiện tượng ô nhiễm nguồn nước, không khí và đặc biệt là rác thải ở các vùng nông 
thôn đang ngày một diễn ra phổ biến do sự phát triển các làng nghề truyền thống, chăn 
nuôi gia súc, gia cầm; diện tích ao, hồ nước và cây xanh giảm dần, đã và đang làm môi 
trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Mặt khác, không gian xây dựng ở nông thôn chưa được 
người dân quan tâm; nhà nước hiện cũng chưa có cơ chế, chính sách hướng dẫn, quản lý; 
quá trình nâng cấp hạ tầng, xây dựng nhà ở làng xóm tạo nên bức tranh nông thôn chắp 
vá, đa màu sắc nhưng thiếu ấn tượng. 

Điều kiện tự nhiên cũng là yếu tố tác động tới công tác quy hoạch xây dựng điểm dân 
cư nông thôn, như: một số bản làng ở vùng Bắc Trung Bộ thường phân bố không tập trung 
do chia cắt bởi địa hình đồi núi; hơn nữa do phong tục tập quán cũng như đảm bảo kiếm 
sống mưu sinh hàng ngày, nhiều hộ dân vẫn dựng nhà ở tại các khu vực có nguy cơ rủi ro 
cao về lũ quét, sạt lở đất. 

Điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ 
nên chưa thể chú trọng cảnh quan, môi trường nông thôn.

Một số định hướng cơ bản công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới:

- Định hướng không gian quy hoạch cảnh quan nông thôn cần chú trọng đến bảo 
tồn, chỉnh trang các không gian làng, xã vốn có trước đây. Căn cứ điều kiện địa lý của từng 
vùng, từng địa phương để lập quy hoạch, xây dựng cảnh quan bảo đảm phù hợp, nhưng 
vẫn tạo nên sự hài hòa và thân thiện với môi trường.

- Xác định các khu vực cảnh quan trọng tâm để tạo điểm nhấn và nét độc đáo riêng 
có đối với mỗi xã nông thôn mới nâng cao cũng như nông thôn mới kiểu mẫu.

- Gắn kết các thị trấn, thị tứ, điểm dân cư tập trung trên địa bàn huyện hoặc liên huyện 
với các điểm sản xuất, dịch vụ từ nông nghiệp. Tạo điều kiện cho quá trình đô thị hoá tại 
chỗ, phát triển dân cư phi nông nghiệp trên địa bàn cấp huyện, xã.

- Định hướng mạng lưới hạ tầng khung phục vụ sản xuất và liên kết giữa địa bàn sản 
xuất với khu dân cư, giữa các khu dân cư với nhau trên địa bàn cấp huyện.

- Có định hướng bảo vệ và gìn giữ những nét truyền thống của thôn bản xưa, tạo 
dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng thôn xã. Theo 
luật Kiến trúc mới được Quốc hội ban hành ngày 13/6/2019 tại khoản 2 điều 11 thì Kiến trúc 
nông thôn phải đáp ứng yêu cầu sau: Bảo đảm kế thừa giá trị kiến trúc truyền thống, bản 
sắc văn hóa dân tộc; ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng địa phương và giải pháp kỹ thuật 
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xây dựng tiên tiến; bảo đảm tiêu chuẩn về nhà ở, không gian sống, không gian văn hóa phù 
hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sinh hoạt, thuần phong mỹ tục của cộng đồng các dân 
tộc; đối với khu vực thường xảy ra thiên tai, khuyến khích áp dụng mẫu thiết kế kiến trúc 
cho công trình công cộng và nhà ở nông thôn bảo đảm yêu cầu về thích ứng với biến đổi 
khí hậu và phòng, chống thiên tai.

- Cần có giải pháp kỹ thuật phù hợp để khoanh vùng, cách lý các khu vực gây ô nhiễm 
môi trường như khu vực làng nghể, khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật...  

- Để đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài của nhân dân địa phương, trong quá trình 
lập quy hoạch xây dựng nông thôn cần thực hiện khảo sát, đánh giá, lập bản đồ quy hoạch 
phân vùng - khu vực có khả năng xảy ra lũ quét, lũ ống, xác định các mức độ ảnh hưởng 
ứng với các tần suất mưa lũ xảy ra ở từng khu vực trên địa bàn xã, huyện. Trên cơ sở đó, quy 
hoạch các khu dân cư đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại khi có lũ quét, lũ ống xảy ra; đồng 
thời, có biện pháp quản lý chặt chẽ quy hoạch, kiên quyết không cho dân tự phát xây dựng 
công trình, nhà cửa trên khu vực nguy hiểm; đối với các hộ dân, công trình đã xây dựng 
trong khu vực nguy hiểm cần có kế hoạch từng bước di dời đến khu vực an toàn theo đúng 
quy hoạch.

 - Rà soát, hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn phù hợp với thực tế và phát triển qua 
kinh nghiệm quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn quốc./.
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

BẢO TỒN, PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, 

NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Trong bối cảnh hội nhập, mở rộng giao lưu văn hóa, việc bảo tồn và phát huy bản sắc 
văn hóa truyền thống là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Phong 
trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã lan tỏa và được sự hưởng ứng tích 
cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân, sau 09 năm thực hiện Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới, nông thôn Việt Nam đang chuyển mình và có những diện mạo 
mới ở tất cả các lĩnh vực với kết quả 4.458/8.914 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bước sang 
giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu, việc bảo tồn, phát huy 
các giá trị văn hóa truyền thống càng cần được quan tâm hơn bao giờ hết, để mục tiêu 
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“Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân 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 an ninh, trật tự được giữ vững” dần được hiện thực hóa. 

 Văn hóa là những nét đặc trưng của mỗi quốc gia, dân tộc, được hình thành trong 
suốt chiều dài lịch sử và được tạo thành từ những không gian văn hóa và văn hóa tộc người. 
Vị trí địa lý nước ta rất đa dạng, trải dài từ Bắc vào Nam với các vùng, miền (Miền núi phía 
Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng 
bằng sông Cửu Long), trong các vùng miền đó, nông thôn vẫn đang chiếm đa số1, thành 
phần dân tộc phong phú bao gồm 54 dân tộc anh em, văn hóa truyền thống của mỗi dân 
tộc có những nét độc đáo riêng. Từ những đặc trưng về vị trí địa lý và thành phần dân tộc 
của nước ta, không gian văn hóa được chia thành 06 tiểu vùng với những đặc trưng riêng 
(Tây Bắc, Đông Bắc, Châu thổ Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ), từ những nét khái quát 
này, bức tranh về văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam đã hiện lên với sự đa dạng, 
phong phú về loại hình, số lượng; độc đáo, đặc sắc về nội dung, hình thức. Đó không chỉ 
là những giá trị văn hóa ông cha ngàn đời để lại, là tài sản vô giá, mà còn là sản phẩm văn 
hóa - du lịch phục vụ thiết thực nhu cầu sinh hoạt văn hoá cộng đồng, góp phần tích cực 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và trong xây dựng nông thôn mới. 

  Thời gian qua, những kết quả xây dựng nông thôn mới đã mang đến những đổi thay 
tích cực, đời sống vật chất dần được nâng lên, nhu cầu về văn hóa tinh thần được đáp ứng, 
mức độ giao lưu tiếp xúc được mở rộng. Tuy nhiên, trong những nỗ lực của các cấp chính 
quyền và nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, còn nhiều trăn trở về những tác 
động tiêu cực của quá trình giao lưu, hội nhập tới văn hóa truyền thống từ nhiều góc độ 
khác nhau, thậm chí có cả những mâu thuẫn, xung đột: Đó là bài toán giữa tăng trưởng 
với bền vững, đô thị hóa với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Để bảo tồn, phát huy 
các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 
kiểu mẫu bền vững cần chú trọng bảo tồn song song các giá trị văn hóa vật thể và văn hóa 
phi vật thể, gắn với bảo vệ và xây dựng cảnh quan môi trường. Nông thôn Việt Nam, đơn vị 
nhỏ nhất là làng (thôn, ấp, bản...), nhưng trong đó lại chứa đựng những sức mạnh lớn lao, 
đó là chiếc nôi sinh thành văn hóa dân tộc. Làng xã vốn là hạt nhân của quốc gia. Mỗi làng 
xã đã giữ gìn bảo lưu những hệ giá trị văn hóa dân gian phong phú, các giá trị văn hóa vật 
thể và phi vật thể được hình thành, kiểm nghiệm và trở thành bản sắc cũng từ đây, do đó 
đối với văn hóa truyền thống, bảo tồn và phát huy theo nguyên tắc tôn trọng chủ thể văn 
hóa và thực hiện trong không gian văn hóa truyền thống cộng đồng cần được tôn trọng 
và quan tâm thỏa đáng.

1 Tổng điều tra dân số năm 2019, công bố ngày 11/7/2019, vùng nông thôn chiếm 65,64%
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Khái niệm về văn hóa vật thể và phi vật thể chỉ là tương đối, bởi trong các giá trị văn 
hóa vật thể đã chứa đựng những giá trị văn hóa phi vật thể và ngược lại, ví dụ:

Thứ nhất, về không gian nông thôn truyền thống, 1 ngôi làng ở vùng đồng bằng 
Bắc Bộ, những nét văn hóa vật thể bao gồm: Cổng làng, nhà cửa, cảnh quan “cây đa, bến 
nước sân đình”, đường làng, ngõ xóm…; và trong không gian ấy chứa đựng hệ thống giá 
trị tinh thần (văn hóa phi vật thể) như: Tình làng nghĩa xóm, hương ước, tín ngưỡng, lễ hội, 
ẩm thực, nghề thủ công... Vòng xoáy đô thị hóa nhanh chóng góp phần làm sáng bộ mặt 
làng quê, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, nhưng các yếu tố văn hóa 
ngoại lai không phù hợp với truyền thống lại được tiếp nhận ồ ạt, các giá trị văn hóa truyền 
thống bị mai một, ít quan tâm, nông thôn đang hiện đại hóa, nhiều nơi nhà 3 - 5 tầng kín 
cổng cao tường, bê tông hóa kiến trúc, “trẻ hóa” di tích, thu hẹp các không gian xanh, mặt 
nước… đã phần nào biến dạng cấu trúc và cảnh quan không gian nông thôn. Từ ví dụ cụ 
thể ở 1 vùng cụ thể này để dẫn chiếu đến các làng, thôn, ấp bản... ở các vùng miền trên cả 
nước cho thấy: Không gian, kiến trúc những làng quê nông thôn truyền thống ở mỗi vùng, 
miền, dân tộc là do con người tạo nên trong quá trình thích nghi với tự nhiên và trở thành 
một nét văn hóa đặc trưng riêng mỗi dân tộc, vùng miền, ở trong mỗi không gian đó nó lại 
tác động lại tới con người, là môi trường nuôi dưỡng, phát triển nhân cách, tạo ra bản sắc 
của một cộng đồng sống trong môi trường đó. Và những đặc trưng đó còn gọi là bản sắc 
vùng miền, đó chính là nhân tố quan trọng của phát triển bền vững. Nếu không gian văn 
hóa đó bị biến dạng sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về tinh thần khác, điều này đã và đang diễn 
ra ở khắp các làng quê nông thôn Việt Nam.

Thứ hai, về làng nghề, Việt Nam là đất nước có nhiều nghề thủ công truyền thống2 
xét từ góc độ văn hoá, nghề truyền thống ngoài ý nghĩa kinh tế, quan trọng hơn là những 
giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, đó là những kết tinh của quá trình lao động sáng tạo, 
là kinh nghiệm, là kỹ thuật, là bí quyết, là tâm hồn và ý niệm... Ví dụ: sản phẩm nghề gốm, 
nghề đan lát, nghề chạm khắc gỗ, nghề gò đúc đồng, nghề làm giấy, nghề làm tranh, nghề 
kim hoàn hay làm nón, dệt vải, dệt thổ cẩm...  Khi nói đến làng gốm Bát Tràng, người ta 
không chỉ biết đến sản phẩm gốm mà còn nhận biết các thông tin về địa lý, nhân văn, lễ 
hội truyền thống, lịch sử một làng nghề bên sông Hồng đầy ấn tượng. Hoặc khi nói đến 
làng dệt lụa Vạn Phúc - Hà Đông, người ta không chỉ biết về “lụa là Hà Đông” mà còn biết 
đến những nương dâu hai bờ sông Đáy, biết đến kỹ thuật nuôi tằm ươm tơ và những bí 
quyết về kỹ thuật dệt lụa của cư dân làng Vạn Phúc. Tóm lại, đặc điểm này cho chúng ta 
nhận dạng các giá trị văn hoá đặc biệt là văn hoá phi vật thể từ nguồn gốc và đặc trưng 
xã hội nông nghiệp. Nhưng hiện nay, việc hiện đại hóa các công đoạn trong quy trình sản 
xuất các sản phẩm thủ công đã làm thay đổi khung cảnh sản xuất truyền thống, làm mất 
đi những giá trị đặc thù của các sản phẩm, là những giá trị văn hóa hiện hữu của làng. 

2 Theo Courrier du Vietnam (17/3/2003) ở nước ta có hơn 2000 làng nghề, miền Bắc có 1594 làng nghề (79%), miền 
Trung có 312 làng nghề (15,5%) và miền Nam có 111 làng nghề (5,5%).
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Bên cạnh đó, việc tập kết vật liệu, xả chất thải sản xuất không được kiểm soát đã gây ảnh 
hưởng lớn tới chất lượng môi trường nông thôn. 

Thứ ba, về lễ hội, như trên đã trình bày, đơn vị nhỏ nhất của nông thôn Việt Nam là 
làng, thôn, ấp, bản... đây là nơi tụ cư của một cộng đồng về văn hóa xã hội với các phong 
tục, tập quán chặt chẽ, các giá trị và chuẩn mực chung về sinh hoạt, lối sống, tâm lý, tư 
tưởng, đạo đức, phương thức ứng xử trong gia đình, cộng đồng cũng như phương thức 
ứng xử với tự nhiên, môi trường sinh sống… Tín ngưỡng thờ Thành Hoàng làng, hội làng 
là biểu hiện của tính toàn thể, tính thống nhất, tính riêng biệt của cộng đồng làng, hầu 
như làng nghề nào cũng có tục thờ cúng tổ nghề và gắn liền với lễ hội cùng với các hoạt 
động văn hoá dân gian khác, chính vì thế mà theo thống kê có khoảng 8.000 lễ hội ở đất 
nước ta trong 1 năm, trong đó chủ yếu là lễ hội dân gian truyền thống gắn với đời sống 
tinh thần của người dân nông thôn (hơn 7.000 lễ hội, chiếm 88,36%), rất nhiều lễ hội đã thu 
hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước con 
người Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là trong lĩnh vực du 
lịch và dịch vụ, nâng cao đời sống cộng đồng: Lễ hội Đền Sóc, Chùa Hương ở Hà Nội, Lễ hội 
Đền Hùng ở Phú Thọ, Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc ở Hải Dương, Lễ hội Yên Tử ở Quảng Ninh, 
Ca Huế, Đua Ghe ngo Sóc Trăng, Lễ hội Bà Chúa Xứ An Giang, Lễ hội Ook om bok Trà Vinh, 
Lễ hội Kate hay Gốm Chăm ở Bàu Trúc Ninh Thuận... Tuy nhiên, hiện nay có hiện tượng lối 
sống thực dụng dẫn đến những hành vi xâm hại đến giá trị truyền thống, các việc như: Lấn 
chiếm, xâm phạm đất đai của di tích, xây dựng tùy tiện phá vỡ cảnh quan làng, thương mại 
hóa các hoạt động văn hóa tín ngưỡng, lễ hội để trục lợi... làm ảnh hưởng đến việc phát 
huy các giá trị văn hóa.

Thứ tư, về các loại hình văn hóa văn nghệ dân gian, với 03 loại hình lớn là: Văn học 
dân gian, nghệ thuật biểu diễn (âm nhạc, múa, sân khấu) và nghệ thuật tạo hình. Dân ca, 
dân nhạc, dân vũ chính là tiếng nói của người dân, ở đó thấy được cuộc sống, tâm hồn 
của con người mỗi địa phương và cũng là nét đặc trưng để phân biệt văn hóa vùng, miền. 
Có thể kể đến dân ca quan  họ, dân ca ví dặm Nghệ An Hà Tĩnh, hát then đàn tính, xòe 
Thái, múa khèn của dân tộc Mông, hô hát bài chòi vùng Nam Trung Bộ, đờn ca tài tử, hò 
Huế, cồng chiêng Tây Nguyên… Tại một số địa phương, nhiều di sản văn hóa phi vật thể, 
các loại hình nghệ thuật truyền thống đã trở thành những điểm đến thu hút khách trong 
và ngoài nước, tạo nên thương hiệu/dấu ấn riêng. Tuy nhiên, hiện nay việc bảo tồn phát 
huy các giá trị văn hóa từ loại hình nghệ thuật truyền thống này cũng đang đối mặt với 
rất nhiều khó khăn, thách thức, do một số địa phương chưa thực sự chăm lo đến công tác 
truyền dạy, hơn nữa sự ra đi của các lớp nghệ nhân cũng tạo nên nhiều khoảng trống, bên 
cạnh đó thị hiếu cũng tác động không nhỏ đến sự biến đổi.

Thứ năm, trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam thật sự là một di sản văn 
hóa quý giá, nhất là trang phục của người phụ nữ. Giá trị văn hóa trang phục rất phong 
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phú về mẫu mã, chủng loại, hình khối, màu sắc, đường nét và rất giàu về sự biểu tượng, 
biểu đạt các giá trị nhân văn. Đó là các giá trị về phong tục tập quán kỹ thuật canh tác, 
chế tác nguyên liệu dệt, nhuộm kỹ thuật, kiểu cách cắt may, kỹ thuật trang trí hoa văn, bố 
cục đường nét, màu sắc trên vải. Trang phục có giá trị như một loại ngôn ngữ biểu tượng 
phong phú, vừa thể hiện thế giới quan, nhân sinh quan, vừa thể hiện những ước mơ bình 
dị. Bên cạnh tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam, mỗi tộc người đều có những 
bộ trang phục truyền thống đặc sắc riêng. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay trang phục 
truyền thống cũng đang chịu sự biến đổi từ nhiều yếu tố trong đó có việc sử dụng trang 
phục, sử dụng nguyên liệu, chế tác....

Thứ sáu, hương ước, quy ước cũng là một trong những giá trị văn hóa truyền thống 
cần được bảo tồn và phát huy, đó là sản phẩm tinh thần của cộng đồng dân cư, gắn liền 
với cộng đồng, ở nhiều vùng đồng bào các dân tộc thiểu số thì gọi là luật tục. Tuy nhiên, 
trong truyền thống cũng có những cái lạc hậu lỗi thời cần khắc phục; cái tạo nên các giá 
trị và bản sắc cần kế thừa, phát huy và phát triển, hương ước cũng vậy, vì ra đời từ chế độ 
phong kiến, hương ước xưa cũng có những hạn chế nhất định, cần được “gạn đục khơi 
trong”, nhận thức rõ những mặt tích cực và những hạn chế của hương ước xưa để vận 
dụng trong việc xây dựng hương ước, quy ước nay, có thể nói đó là hướng đi đúng trong 
việc kế thừa di sản của cha ông để lại, nhất là trong giai đoạn hiện nay việc xây dựng đời 
sống văn hóa cơ sở song hành với việc xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, hệ thống luật 
tục của đồng bào các dân tộc thiểu số rất có giá trị đối với cộng đồng trong việc bảo vệ 
rừng, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ các giá trị văn hóa... Tuy nhiên đối 
với những hương ước, quy ước mới biên soạn lại chưa phát huy được vai trò của nó, phần 
nhiều nội dung mới chỉ là thể chế hóa pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà 
nước; chưa có những quy định thiết thực cụ thể gắn với các sinh hoạt, quan hệ xã hội trong 
cộng đồng. Nhiều địa phương, hương ước, quy ước na ná giống nhau, những đặc điểm 
riêng của làng, thôn, xóm, bản, không được đề cập trong hương ước, quy ước nên khó có 
sức thuyết phục. Nhiều khi có tình trạng giao cho một nhóm hay một cán bộ tư pháp/văn 
hóa thực hiện mà không được thảo luận ở cộng đồng dân cư.... những hạn chế trên cũng 
làm khó cho việc giữ gìn và phát huy giá trị của của một loại hình văn hóa đó là  hương ước 
quy ước cộng đồng.

Thứ bảy, trong phát triển du lịch, các hoạt động dịch vụ du lịch tất yếu diễn ra một 
mặt là yếu tố tích cực để quảng bá văn hóa, tăng thu nhập của người dân và phát triển 
kinh tế, nhưng mặt khác nó cũng tạo ra nguy cơ ảnh hưởng và phá vỡ những giá trị vốn có 
của nông thôn. Các cơ sở hạ tầng du lịch đã và đang xuất hiện nhanh chóng, thiếu kiểm 
soát, đã làm ảnh hưởng trầm trọng đến không gian, diện mạo kiến trúc truyền thống của 
nông thôn truyền thống và giảm dần sức hút du khách. 
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Một vài ví dụ nêu trên trong tham luận không thể khái quát hết được các giá trị văn 
hóa truyền thống của đất nước Việt Nam với 26 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh3; 
105 di tích quốc gia đặc biệt; 3.486 di tích quốc gia; khoảng 10.000 di tích cấp tỉnh/thành, 
62.355 di sản văn hóa phi vật thể của 63 tỉnh/thành phố được kiểm kê, trong đó có 288 di 
sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn 
hóa phi vật thể quốc gia. Qua tham luận này, xin được đề xuất một số nội dung có thể xem 
xét, quan tâm, phối hợp thực hiện để góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng 
nông thôn mới, trong đó có nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu:

- Cần có những cơ chế tạo điều kiện có sự tham gia trực tiếp của người dân với vai 
trò chủ thể và các tầng lớp, các tổ chức xã hội, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn các giá trị 
văn hóa truyền thống. Có như vậy mới bảo đảm nông thôn phát triển bền vững. Việc đó sẽ 
bảo đảm một không gian kinh tế, văn hóa, xã hội ổn định, sinh thái bền vững cho sự phát 
triển chung của đất nước, tạo điều kiện cho công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra có hiệu 
quả, ít tốn kém.

- Các địa phương quan tâm thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực 
văn hóa “Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 60% trở lên số người 
dân thường trú trên địa bàn xã tham gia. Mỗi thôn, bản, ấp có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ 
văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả”. Cần chú ý tới tính chất đa dạng cả về 
điều kiện sống, tập quán, tài nguyên... trong xây dựng các mô hình nông thôn mới nâng 
cao, nông thôn mới kiểu mẫu, không nên khuôn mẫu áp đặt chung cho mọi nơi. 

- Các hoạt động tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đã và đang được triển 
khai thực hiện rất hiệu quả, nhưng để phát huy tốt hơn nữa, nên gắn việc tuyên truyền 
xây dựng nông thôn mới với các Liên hoan, Hội thi, Hội diễn nghệ thuật quần chúng các 
vùng miền, các Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ VHTTDL tổ chức. Thời gian qua, 
Bộ VHTTDL phối hợp với các địa phương tổ chức: Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch 
các vùng Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung, Tây Nguyên; Ngày hội văn hóa dân tộc Hoa, Thái, 
Chăm, Khmer, Mông, Mường, Dao...; Lễ hội bánh dân gian Nam bộ, Liên hoan các bộ môn 
nghệ thuật truyền thống… thu hút sự tham gia của đông đảo các chủ thể văn hóa, qua đó 
có thể gắn với tuyên truyền xây dựng nông thôn mới thiết thực, hiệu quả.

3  Gồm 02 di sản thiên nhiên (Vịnh Hạ Long, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng), 05 di sản văn hóa (Quần thể kiến trúc 
Huế, Khu phố cổ Hội An, Khu Di tích Chăm Mỹ Sơn, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Thành Nhà Hồ); 01 Di sản 
hỗn hợp Quần thể  danh thắng Tràng An; 01 di sản VHPVT cần bảo vệ khẩn cấp; 11 di sản văn hóa phi vật thể (nhã nhạc 
cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca quan họ Bắc Ninh, Hát Ca trù, Lễ hội thánh Gióng, 
Hát Xoan Phú Thọ, Tín ngưỡng thờ cúng Hung Vương, Đờn ca tài tử Nam Bộ, Dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh; Thực hành tín 
ngưỡng thờ mẫu Tam phủ; Nghệ thuật Bài Chòi;  và 06 di sản tư liệu.
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- Khai thác tốt các nguồn lực về văn hoá, về cơ sở vật chất, về khoáng sản, các sản vật 
đặc trưng của địa phương để tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống của nhân 
dân và phát triển du lịch. Dự án “Bảo  tồn làng, bản, buôn truyền thống tiêu biểu của các 
dân tộc thiểu số” của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện thời gian qua (trên cơ sở vừa làm vừa 
rút kinh nghiệm vừa có những sáng tạo) đã góp phần khơi dậy, hình thành một mô hình 
khai thác mới, đó là khai thác tiềm năng từ văn hóa truyền thống tiêu biểu của dân tộc. Từ 
đó, nhân rộng, phát triển để xây dựng các làng văn hóa du lịch, điểm văn hóa du lịch, tạo 
đà chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại làng, bản ở các vùng dân tộc thiểu số. Thực tế cho thấy, 
ở các địa bàn thực hiện dự án, đời sống kinh tế của đồng bào được nâng lên rõ rệt; các 
sản phẩm văn hóa du lịch, sản xuất nông nghiệp nghề thủ công ngày càng phong phú, đa 
dạng. Một số làng, bản truyền thống được bảo tồn thành công, mang lại giá trị thiết thực 
cả về văn hóa và kinh tế đó là: Bản Lô Lô Chải ở Lũng Cú, Hà Giang; Bản Pác Ngòi, xã Nam 
Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; Bản Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, Yên Bái; 
Bản Cát Cát, xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai.... đã trở thành những bản du lịch hấp 
dẫn, du khách đến đây được hòa mình vào cuộc sống của người dân, được thưởng thức 
cảnh quan sinh thái trong lành, tìm hiểu về văn hóa truyền thống, các phong tục tập quán 
sinh hoạt của cộng đồng... 

 - Tổ chức các lễ hội văn hóa, tuần văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới mang 
đậm bản sắc dân tộc, những hoạt động này giúp “chủ nhân” văn hóa thêm tự hào về bản 
sắc văn hóa dân tộc, qua đó có ý thức trong việc trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa 
truyền thống của dân tộc, địa phương mình.

- Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước là do người dân thực hiện trên cơ sở nhu 
cầu của cộng đồng với tinh thần tự nguyện, không áp đặt. Nhà nước khuyến khích, hỗ 
trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 
nhằm phát huy tính tự quản của cộng đồng trong việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn và 
phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc./. 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG, XÂY DỰNG CẢNH QUAN SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP 

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, 
NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

1. Sự cần thiết phải ban hành và triển khai các quy định về tiêu chí nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Qua 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) 
giai đoạn 2010 - 2020 cho thấy việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM có 
nhiều sự cải thiện rõ nét qua các năm. Nhận thức của các cấp chính quyền và người dân địa 
phương về bảo vệ môi trường (BVMT) ngày càng nâng cao, coi đây là một trong những nội 
dung trọng tâm trong quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng NTM của địa phương. Nhiều 
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địa phương đã huy động sự tham gia của nhiều bên liên quan vào công tác BVMT, đặc biệt là 
phát huy vai trò của cộng đồng; chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã 
hội về BVMT. Kết quả đó được thể hiện qua tỷ lệ các xã đạt chuẩn NTM, trong đó cả nước có 
5.443 xã đạt tiêu chí môi trường, đạt 61,1%, tăng 3,9% so với cuối năm 2018. 

1.1. Những bài học thành công từ quá trình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn vừa qua

Mặc dù còn có nhiều khó khăn (sẽ được đề cập đến ở phần sau), nhưng có thể nhận 
thấy, từ giai đoạn 2016 đến nay, công tác BVMT (mà cụ thể là việc thực hiện Tiêu chí 17 
về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng NTM) đã có bước khởi sắc một cách 
toàn diện. 

Trước hết là sự quan tâm của chính quyền địa phương các cấp. Đã đến lúc, hầu hết 
lãnh đạo các tỉnh, huyện, xã nhận thức được vai trò, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện các 
nội dung về môi trường. Nó không chỉ mang lại bộ mặt nông thôn khang trang, sạch đẹp 
mà từ đó, chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn không ngừng được nâng cao; sự 
gắn kết giữa người dân và người dân, giữa người dân và các tổ chức đoàn thể, giữa người 
dân và chính quyền ngày càng được cải thiện. Từ sự ổn định về chất lượng cuộc sống và sự 
củng cố mối quan hệ cộng đồng, các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông thôn sẽ không 
ngừng được tăng cường.

Tiếp theo là sự vào cuộc và ý thức trách nhiệm với môi trường của cộng đồng dân cư. 
Tại nhiều nơi, ý thức về môi trường của người dân đã có những bước chuyển biến đáng kể. 
Người dân đã không coi việc vệ sinh, cải tạo kênh mương, cống rãnh, ao hồ, việc trồng cây, 
trồng hoa, cải tạo cảnh quan môi trường... là việc “phải làm”, mà tại nhiều nơi, người dân đã 
coi đây là việc “cần làm” với sự tự nguyện và tinh thần trách nhiệm cao (điển hình tại các địa 
phương như Nam Định, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Phú Yên, Quảng Trị...). 

Từ quá trình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, đã có nhiều bài học 
hay, cách làm tốt trong phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình (Hà Tĩnh, Nam Định...), 
thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật (Nam Định, An Giang...), xử lý chất thải chăn nuôi (Gia 
Lâm...), xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình, cụm dân cư với chi phí thấp và phương án vận 
hành đơn giản (Nghi Xuân, Hà Tĩnh; thành phố Sông Công, Thái Nguyên...).

Với áp lực từ cộng đồng và nhu cầu tất yếu của thực tiễn công tác BVMT nông thôn, 
nhiều mô hình công nghệ, biện pháp quản lý trong thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt 
phát sinh cũng đã được nghiên cứu, ứng dụng, triển khai và phần nào từng bước giải quyết 
được những bức xúc từ hậu quả ô nhiễm môi trường do việc chôn lấp chất thải sinh hoạt 
mang lại. 

1.2. Những bất cập, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện tiêu chí môi trường

Bên cạnh những thành quả rõ nét của tiêu chí môi trường trong thời gian qua, thực tế 
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triển khai tại các địa phương cũng cho thấy, việc thực hiện và giữ được kết quả thực hiện đối với 
tiêu chí môi trường còn gặp rất nhiều khó khăn. Trước hết, tiêu chí môi trường là tiêu chí kém 
bền vững. Mặc dù so với nhiều tiêu chí khác, việc thực hiện tiêu chí môi trường đôi khi không 
đòi hỏi phải đầu tư lớn, nhưng phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức và ý thức trách nhiệm của 
chính quyền và người dân. Bài học từ nhiều địa phương cho thấy, nếu chỉ cần dừng lại (sau 
thời điểm công nhận) mà không tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, các kết quả 
đạt được sẽ tụt hậu rất nhanh (như hình ảnh thuyền bơi ngược dòng, nếu dừng tay chèo sẽ bị trôi 
ngược). Bên cạnh đó, ngay tại thời điểm công nhận, thực chất nhiều nội dung trong yêu cầu 
của tiêu chí môi trường mới dừng lại ở mức “đạt”, thậm chí mới chỉ là các “phương án” thực hiện 
(như phương án đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật về BVMT cho các làng nghề, phương án thu 
gom và xử lý chất thải, phương án đầu tư khu xử lý chất thải tập trung, phương án cải tạo ao 
hồ...). Như vậy, nếu không có các giải pháp quyết liệt (với lộ trình, nguồn lực và phân công trách 
nhiệm cụ thể) trong việc triển khai thực hiện các phương án nêu trên, thì coi như tiêu chí môi 
trường vẫn đang còn “nợ”. 

Thời gian qua, nhiều địa phương còn tập trung vào đầu tư hạ tầng mà chưa chú trọng 
nhiều đến cảnh quan, nhiều nơi đường làng ngõ xóm, hàng rào cây xanh được bê tông hóa, 
làm mất đi vẻ đẹp hiền hòa, truyền thống của cảnh quan nông thôn, tạo hiệu ứng bất lợi 
cho môi trường (thiếu hệ sinh thái thực vật với mục tiêu điều hòa tiểu khí hậu, giữ độ ẩm, 
hấp thu CO2... và lâu dài là các mục tiêu về kinh tế). 

Một điểm bất cập rất cần được đề cập đến trong việc triển khai thực hiện tiêu chí môi 
trường, đó là các biện pháp kỹ thuật phù hợp, hoặc công nghệ áp dụng phù hợp; trong đó 
có cả mô hình về quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt và đời 
sống, nhất là tại các địa phương là vùng núi cao, biên giới và hải đảo. Các mô hình cảnh 
quan môi trường tương đối đa dạng, nhưng đâu đó cũng bộc lộ những bất cập nhỏ cần tiếp 
tục tìm tòi, sáng tạo và điều chỉnh như: Các bồn cây ven đường ảnh hưởng đến giao thông 
đi lại; sự khó khăn trong tiếp cận trồng hoa, cây xanh ở ven đường quốc lộ, các tuyến đê hay 
kênh mương thủy lợi; việc trồng hoa, trồng cây lấy gỗ hay chỉ duy trì giá trị cảnh quan; việc 
trồng cây phù hợp tại những điểm thiếu đất, thiếu không gian, thiếu mặt bằng hay tại các 
vùng thiếu nước; có nên giao khoán các khu vực cho các hộ dân vừa duy trì thảm thực vật, 
hành lang cây xanh bảo vệ cảnh quan vừa mang lại giá trị kinh tế...; phương thức quản lý các 
cơ sở, đặc biệt là cơ sở sản xuất nhỏ trong khu dân cư; nguồn lực đầu tư hạ tầng BVMT cho 
các làng nghề, cụm công nghiệp và nguồn kinh phí vận hành các công trình sau khi được 
đầu tư; quy hoạch không gian cho các khu vực chăn nuôi tập trung và quản lý thực hiện 
theo quy hoạch; mô hình nuôi trồng thủy sản an toàn về môi trường, thích ứng với biến đổi 
khí hậu và đặc biệt là bảo tồn được các hệ sinh thái ven biển đặc thù; công tác quản lý an 
toàn thực phẩm tại các địa phương (không chỉ dừng ở quản lý sản phẩm lương thực, thực 
phẩm mà cần tiếp cận cả quy trình sản xuất, chế biến, lưu thông, tiêu thụ...); vấn đề nhà tiêu, 
nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh cho một số vùng còn đang khó khăn như vùng biên 
giới, hải đảo, vùng đồng bằng sông Cửu Long...); mô hình xử lý nước thải phân tán hộ gia 
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đình, cụm dân cư phù hợp; mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt phù hợp 
với đặc thù từng khu vực; các mô hình, biện pháp công nghệ tận thu, quay vòng, tái chế, tái 
sử dụng các chất thải trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và trên địa bàn nông thôn... 
Những điểm nêu trên cần có lời giải đáp hữu hiệu trong giai đoạn tiếp theo của chương 
trình xây dựng NTM. 

Còn một điểm quan trọng nữa, đó là “xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, 
có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc”. Được “sống trong môi trường trong lành, sạch 
đẹp” là nhu cầu tất yếu của mỗi người dân, vì vậy, yêu cầu đối với môi trường (xanh, sạch, 
đẹp, an toàn) là những yêu cầu tất yếu phải được nâng dần lên. Do đó, việc củng cố kết quả 
thực hiện tiêu chí môi trường giai đoạn này, tiếp tục ban hành và triển khai thực hiện tiêu 
chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu về lĩnh vực môi trường là hết sức cần thiết để định hướng 
cho các huyện, xã đã được công nhận tiếp tục thực hiện xây dựng NTM thường xuyên và 
bền vững.

2. Tình hình xây dựng và thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

2.1. Cấp Trung ương

Ở cấp Trung ương, trong những năm qua, công tác quản lý và BVMT nông thôn đã 
nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Các nội dung về quản lý và BVMT nông thôn 
được điều chỉnh bằng nhiều văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có nội dung về BVMT 
trong nông nghiệp, làng nghề, thủy sản; BVMT đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ; BVMT trong xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, trong lĩnh vực thú y; quản lý chất thải và 
phế liệu.... Đồng thời, các quy định về BVMT cũng đã được cụ thể hóa bằng việc triển khai 
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong đó tiêu chí môi trường 
là một trong những tiêu chí quan trọng được tăng cường, tập trung chỉ đạo, thực hiện, kiểm 
tra, giám sát chặt chẽ trong thời gian vừa qua. 

Để hỗ trợ cho việc triển khai thực hiện các nội dung về BVMT trong xây dựng NTM, 
ngày 26/05/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân 
rộng mô hình BVMT trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng 
xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020 (tại Quyết định số 712/QĐ-TTg) nhằm hoàn thiện và nhân 
rộng các mô hình về BVMT theo hướng xã hội hóa, tập trung tại các xã khó khăn, biên giới, 
hải đảo; trên cơ sở đó, hoàn thiện chính sách về huy động nguồn lực xã hội hóa, cơ chế 
quản lý và vận hành sau đầu tư, đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp. Qua đó, đẩy 
mạnh thực hiện có hiệu quả và bền vững tiêu chí môi trường, góp phần thực hiện hiệu 
quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020. Nhằm 
triển khai thực hiện Đề án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Bộ Tài 
nguyên và Môi trường tiến hành rà soát, đánh giá việc xây dựng các mô hình BVMT hiện có; 
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương triển khai thực hiện Đề án. 
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Để tiếp tục nâng cao và duy trì bền vững các tiêu chí, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, xây dựng và ban hành văn 
bản hướng dẫn các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt 
chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, trong đó lĩnh vực cảnh quan - môi trường là 
một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch. Tiếp theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn cũng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ (trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường 
chịu trách nhiệm hướng dẫn về nội dung môi trường) tham mưu xây dựng và trình Thủ tướng 
Chính phủ ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020, trong đó tiêu chí môi 
trường đã được nâng lên một mức độ cao hơn, tập trung giải quyết những vấn đề môi trường 
nổi cộm, những vấn đề môi trường kém tính bền vững (ở cấp độ hiện đại hơn, văn minh hơn, 
tiệm cận tốt hơn với các quy định pháp luật hiện hành về BVMT) trong đó chú trọng phương 
thức quản lý chất thải (tại từng hộ gia đình, cụm dân cư...); các yêu cầu mang tính định lượng 
cụ thể hơn đối với cảnh quan nông thôn (như tỷ lệ đường hoa, cây xanh, hệ thống chiếu 
sáng...)1. 

 (Chi tiết về mức độ nâng cao của các tiêu chí được nêu tại Bảng tổng hợp kèm theo).

2.2. Cấp địa phương

Ở cấp địa phương, bên cạnh việc ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, kế hoạch 
triển khai thực hiện để đạt được các mục tiêu theo từng giai đoạn như Trà Vinh...2, nhiều địa 
phương đã chủ động trong ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện 
tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu như Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Quảng Ninh, Nam Định...3 để các xã đạt chuẩn NTM tiếp tục thực hiện xây dựng NTM 
thường xuyên và bền vững, phù hợp với đặc thù của từng địa phương mà vẫn giữ gìn được 
bản sắc truyền thống của nông thôn Việt Nam.

Công tác BVMT nông thôn đã có bước đột phá lớn, nhất là vấn đề xử lý rác thải khu 
dân cư và cải tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp. Nhận thức được tầm quan trọng 

1 Công văn số 1345/BNN-VPĐP ngày 08/02/2018 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công 
nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong giai đoạn 2018 - 2020;
Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 
2018 - 2020.
2 Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự 
xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn 
tỉnh Trà Vinh;
Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc hành động cải thiện cảnh quan, môi trường, 
chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lập lại trật tự xây dựng, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh;
3 Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 31/08/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu 
chí xã đạt chuẩn NTM và xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 - 2020;
Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/07/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Bộ tiêu chí “Khu dân cư NTM kiểu 
mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020;
Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn 
kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;- Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 17/03/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh 
ban hành Bộ tiêu chí về Khu dân cư (thôn) NTM kiểu mẫu áp dụng trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Quảng Ninh;
Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/06/2018 của UBND tỉnh Nam Định ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao 
trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2018 - 2020.
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trong xử lý môi trường và cải tạo cảnh quan nông thôn, nhiều địa phương đã ưu tiên bố trí 
nguồn lực cũng như tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt. Tại nhiều địa phương thời gian 
vừa qua, nhất là giai đoạn 2015 - 2019, việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường đã có 
những bước chuyển biến rõ rệt, tuy nhiên, vẫn còn những thách thức, khó khăn cần tiếp 
tục giải quyết. 

3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, xây 
dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiểu mẫu

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác BVMT nông thôn trong bối cảnh xây 
dựng NTM giai đoạn hiện nay, tiến tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong thời 
gian tới, cần chú trọng một số giải pháp cụ thể như sau:

Giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất là trao quyền và trách nhiệm cho người dân, trong 
bối cảnh chung của công cuộc xây dựng NTM, công tác truyền thông, tuyên truyền nâng 
cao nhận thức trong cộng đồng về công tác BVMT ở nông thôn; phát động phong trào xây 
dựng tuyến đường, cơ quan, công sở, trường học xanh - sạch - đẹp; phát huy tối đa vai trò 
của người dân trong công tác giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường nông thôn đúng như 
lời Bác Hồ đã nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”; vận 
động nhân dân đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình hợp vệ sinh, chỉnh trang nhà 
vườn, bố trí chuồng trại chăn nuôi hợp lý và thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh... 
là những công việc cần được hết sức quan tâm, đầu tư nguồn lực và tổ chức thực hiện. Để 
thực hiện hiệu quả giải pháp này, nhất thiết cần có sự quyết tâm vào cuộc của cấp ủy, chính 
quyền; xác định và phân định trách nhiệm cho từng tổ chức đoàn thể; tìm tòi, vận dụng 
những bài học tốt, cách làm hay, vận dụng sáng tạo và điều chỉnh cho phù hợp với đặc 
điểm văn hóa, kinh tế - xã hội của từng vùng miền, địa phương; phát huy và nhân rộng các 
mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Giải pháp thứ hai là không ngừng hoàn thiện khung thế chế, chính sách quy định, hướng 
dẫn, hỗ trợ cho việc triển khai các nội dung của tiêu chí môi trường cho phù hợp với thực 
tiễn. Bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các tiêu chí và hướng dẫn thực hiện 
tiêu chí nâng cao, tiêu chí kiểu mẫu, cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý 
điều chỉnh các hành vi, đối tượng trong mối tương quan giữa nông nghiệp, nông dân và 
nông thôn. Cần tách biệt các nhóm đối tượng trên địa bàn đô thị và nông thôn để có những 
phương cách ứng xử phù hợp (hiện nay là đồng nhất); đặc biệt chú trọng các chính sách 
ưu đãi, hỗ trợ, thu hút đầu tư cho công tác BVMT nông thôn; xác định từng nhóm chủ thể 
riêng biệt trên cùng một địa bàn nông thôn (nhóm gây ô nhiễm và nhóm bị ảnh hưởng, tác 
động do ô nhiễm; nhóm cần được ưu đãi hỗ trợ và nhóm cần áp dụng các biện pháp, chế 
tài có tính răn đe cao...). 

Giải pháp thứ ba là nguồn lực, đã đến lúc chúng ta không chỉ trông chờ vào nguồn lực 
từ ngân sách nhà nước, mà phải vận dụng tối đa các cơ chế chính sách để huy động các 
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nguồn lực trong xã hội, thu hút và kêu gọi đầu tư; bên cạnh có, từ việc phân định rõ trách 
nhiệm của “người gây ô nhiễm phải trả tiền” để tìm ra những phương thức đầu tư, vay vốn 
tín dụng, ưu đãi cho xây dựng cảnh quan, xử lý chất thải... nông nghiệp và khu vực nông 
thôn. Bài học thực tiễn từ hoạt động cấp nước sinh hoạt, phong trào trồng cây, trồng hoa, 
cải tạo các khu vực ô nhiễm thời gian qua đã cho thấy, nếu có cơ chế phù hợp, hoàn toàn có 
thể huy động được cộng đồng và khối doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các hoạt động 
BVMT nông thôn (mặc dù khó khăn hơn rất nhiều so với các vùng đô thị, công nghiệp khác). 

Giải pháp thứ tư là khoa học và công nghệ, bài học kinh nghiệm từ triển khai thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia NTM 10 năm qua cho thấy, đã đến lúc nhận thức cộng đồng 
được nâng lên, trách nhiệm được phân định, hoạt động được phân công phân cấp, nhưng 
khó khăn là thiếu những công nghệ phù hợp, mà quan trọng nhất là công nghệ xử lý chất 
thải rắn và nước thải (chăn nuôi, sản xuất, sinh hoạt...); công nghệ canh tác nông nghiệp 
(trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản...) an toàn và bền vững về môi trường; ứng dụng 
khoa học và công nghệ trong xây dựng một nền kinh tế nông nghiệp xanh, bền vững, thân 
thiện với môi trường và không phát sinh chất thải. 

Giải pháp thứ năm là tăng cường hội nhập quốc tế trong giải quyết những khó khăn về 
môi trường. Trong đó, đặc biệt là kế thừa và chuyển giao các ứng dụng khoa học và công 
nghệ; huy động nguồn lực trong xử lý các vấn đề về chất thải, khu vực ô nhiễm hay canh 
tác nông nghiệp bền vững; các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái, mô hình 
nông thuận thiên...

Giải pháp thứ sáu là áp dụng các biện pháp đủ mạnh trong giải quyết những xung đột 
về môi trường, đã đến lúc không thể mãi áp dụng đơn phương các biện pháp thuyết phục 
và hỗ trợ, kinh nghiệm từ các nước phát triển cho thấy, cần thiết song hành cả hai công cụ 
(tuyên truyền và cưỡng chế), có như vậy các công cụ mới phát huy được hết tác dụng của 
nó. Tuy nhiên, để đảm bảo tính răn đe nhưng không làm ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống 
của người dân, cần bóc tách những nhóm đối tượng cụ thể để áp dụng các chế tài phù hợp. 

Cuối cùng, không nên quá cầu toàn, với địa bàn nông thôn, cần giải quyết từng việc 
một cách kiên trì, mềm dẻo và linh hoạt, theo hướng “tốt hơn mỗi ngày”, nhưng nhất định 
không bỏ cuộc, có tổ chức, có huy động người dân vào cuộc, có kiểm tra, đôn đốc, nhắc 
nhở để bảo đảm sự bền vững thông qua việc đưa các quy định về BVMT và xây dựng cảnh 
quan vào các quy ước, hương ước của thôn, bản... để các hộ gia đình nghiêm túc thực hiện. 
Đồng thời, nâng cao vai trò giám sát cộng đồng đối với các hành vi vi phạm pháp luật về 
BVMT trong khu dân cư.

4. Một số bài học, kinh nghiệm hay về việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường 
trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương có thể chia sẻ, học hỏi

4.1. Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi sản xuất giun quế ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Là một trong những huyện có nhiều xã (Phù Đổng, Đặng Xá, Kim Sơn, Trung Mầu...) 
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có thế mạnh về chăn nuôi quy mô lớn như nuôi bò sữa, lợn, huyện Gia Lâm phải đối mặt 
với tình trạng ô nhiễm môi trường do không có nơi xử lý chất thải chăn nuôi của các hộ gia 
đình. Riêng xã Phù Đổng có đàn bò với tổng khoảng 2.000 con, mỗi ngày thải ra gần 20 tấn 
phân. Số phân này một phần các hộ dân sử dụng làm hầm biogas, còn hầu hết bà con đổ 
ra ao, hồ, mương, rãnh, thậm chí đổ ra vệ đê, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường. 

Chính vì vậy, được sự ủng hộ của chính quyền, việc nuôi giun quế để xử lý chất thải 
của đàn bò sữa được người dân áp dụng. Đây được xem là mô hình nghiên cứu sáng tạo, 
khép kín (tự sản xuất - tự tiêu thụ), kết hợp giữa 3 yếu tố khoa học - môi trường - kinh tế, 
giúp xử lý chất thải nông nghiệp bằng biện pháp sinh học lần đầu tiên được triển khai có 
quy mô, góp phần tích cực giải quyết ô nhiễm môi trường và tạo công ăn việc làm cho 
người dân địa phương. 

Tại trang trại của ông Nguyễn Xuân Hùng, mỗi tháng ông thu mua của bà con 360 tấn 
phân bò để thực hiện việc nuôi giun. Hiện nay, ông thu hoạch giun quế thành phẩm, giun 
quế giống và phân sạch từ giun quế. Với giá bán 20.000 đồng/kg sinh khối (giun giống), 
100.000 đồng/kg giun thành phẩm, 2.500 đồng/kg phân sạch, trang trại của ông cung cấp 
giống và phân bón cho nhiều trang trại lớn ở miền Bắc và trên địa bàn Hà Nội. 

 4.2. Mô hình phân loại rác thải tại nguồn ở Hà Tĩnh

Ô nhiễm chất thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn Hà Tĩnh là vấn đề nổi cộm. Với dân số 
sống tại nông thôn hơn 1 triệu người, chiếm trên 72%, thì ước tính mỗi ngày lượng chất thải 
rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn nông thôn khoảng 700 tấn/ngày. Trước thực trạng đó, 
một số xã đã xây dựng thành công nhiều mô hình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia 
đình như Tượng Sơn, Nam Hương, Thạch Điền, Thạch Tiến, Hương Trà, Tùng Ảnh..., trong đó 
điển hình là xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà đã xây dựng nhiều mô hình phân loại xử lý chất 
thải tại nguồn trên địa bàn xã. 

Việc phân loại xử lý rác thải tại nguồn tại nông thôn Hà Tĩnh được thực hiện tại hộ 
gia đình hoặc tập trung ở các khu sản xuất nông nghiệp. Theo đó, rác thải được phân loại 
thành rác tái chế, rác khó phân hủy và dễ phân hủy. Sau khi phân loại rác, hộ gia đình, hợp 
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tác xã sản xuất sẽ tập trung rác hữu cơ tại các khu sản xuất nông nghiệp, kết hợp với chất 
thải chăn nuôi để ủ với chế phẩm sinh học làm phân bón hữu cơ vi sinh với khối lượng lớn, 
lượng phân bón này sẽ phục vụ lâu dài cho sản xuất nông nghiệp nhằm hạn chế đốt gây 
ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới hệ sinh thái, chuỗi thức ăn và sức khỏe con 
người. Công nghệ này áp dụng đơn giản, tiết kiệm chi phí, dễ thực hiện và phù hợp với điều 
kiện người dân nông thôn.

Hiện có hơn 71 nghìn hộ dân thực hiện phân loại rác tại hộ và hơn 30 nghìn hộ đã 
được tập huấn sử dụng chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ tại nhà. Đặc biệt, toàn tỉnh đã xây 
dựng được gần 300 mô hình ủ phân vi sinh tập trung. Hầu hết các hộ dân thực hiện theo hỗ 
trợ hướng dẫn từ Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở.

Người dân thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, Thạch Hà phân loại rác

4.3. Mô hình xây dựng cộng đồng thôn bản gắn với du lịch ở Con Cuông, tỉnh Nghệ An 

Con Cuông là huyện miền núi vùng cao biên giới, có 7 dân tộc anh em sinh sống, 
trong đó dân tộc Thái chiếm 75%. Nơi đây, những nếp nhà sàn cổ được giữ gìn quy hoạch 
theo ô bàn cờ cứ 6 nhà một ô với nhiều ngã tư, ngã ba trong bản tạo nên nét riêng hiếm có 
ở miền núi. Ngày nay xung quanh bản những khóm hoa, đường hoa đã mọc lên tươi thắm, 
vệ sinh môi trường sạch đẹp hơn, chuồng gia súc đã được cách ly xa nhà ở, nhà vệ sinh của 
từng hộ cũng vậy, nếp ăn ở sinh hoạt của bà con đồng bào đã văn minh sạch sẽ hơn. 

Tại bản Liên Đình, nhiều hộ xây dựng được bể nước sạch, dẫn nước tự chảy từ suối về 
đủ dùng quanh năm, không phải cõng nước như xưa. Còn tại xã Bồng Khê - vùng đất bao 
quanh thị trấn Con Cuông nằm bên sông Lam và được bao bọc bởi những dãy lèn đá vôi 
quanh năm mây phủ, có 130 hộ trồng hoa, trồng cây cảnh, bằng lăng xanh mát làm đẹp cho 
thị xã sinh thái, công tác vệ sinh môi trường được giữ gìn. Dọc đường Quốc lộ 7 qua xã hoa 
thược dược, lay-ơn, mào gà khoe sắc bên vườn nhà, người dân ở đây yêu hoa, chăm hoa từ 
trước nay hòa vào phong trào xây dựng NTM, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trồng hoa, 
trồng cây ăn quả, phát triển trang trại cho thu nhập cao. 
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Con Cuông nhân rộng mô hình con đường hoa ở hầu khắp các tuyến đường

Trong khi đó ở bản Khe Rạn, xã Bồng Khê hay bản Xiềng, xã Môn Sơn, là những bản 
nổi tiếng về du lịch cộng đồng với các câu lạc bộ cồng chiêng, văn nghệ, những món ăn 
hấp dẫn du khách quốc tế và trong nước đến du lịch tại Con Cuông cũng là những bản làng 
“đáng sống”. Khách có thể đến trải nghiệm du lịch homestay, cầu treo thơ mộng, êm đềm 
với sắc xanh lá cọ, những nếp nhà sàn cổ kính thấp thoáng dưới những tán cây... cũng như 
thưởng thức những món ăn hấp dẫn như mọc, canh ột, thịt gà nướng, cá mát... 

Bà con bản Xiềng (xã Môn Sơn) và Khe Rạn (xã Bồng Khê) tích cực xây dựng NTM và làm 
du lịch cộng đồng
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Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp sạch và phát triển du lịch sinh thái, nghề 
dịch vụ, thủ công mỹ nghệ là một trong những thế mạnh của Con Cuông. Với sự quan tâm 
thường xuyên, chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, xây dựng các tổ tự 
quản dân cư hiệu quả, tuyên truyền tốt cho người dân vai trò làm chủ NTM, những kết quả 
bước đầu trong xây dựng NTM ở Con Cuông là bước đột phá, điểm sáng ở một huyện vùng 
cao Nghệ An.

4.4. Mô hình xử lý nước thải sinh hoạt và cải tạo cảnh quan môi trường ở TP Sông Công, 
tỉnh Thái Nguyên 

Ở Việt Nam hiện nay, phần lớn nước thải sinh hoạt ở các khu dân cư đô thị, ven đô và khu vực 
nông thôn đều chưa được xử lý đúng quy cách. Nước thải từ các khu vệ sinh mới chỉ được xử lý sơ bộ 
tại các bể tự hoại, chất lượng chưa đạt yêu cầu đã xả ra môi trường. Đây là nguyên nhân góp phần làm 
ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe của người dân. 

Việc xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt và cải tạo cảnh quan môi trường tại 
phường Bách Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên với diện tích hơn 5.000 m2 là một mô 
hình có thể nhân rộng. Trạm hoạt động chủ yếu theo nguyên tắc tự chảy, nước thải từ hệ 
thống thu gom qua hố ga tự chảy vào hệ thống xử lý. Chức năng của hố ga này là tách nước 
mưa và nước thải. Trong điều kiện thời tiết bình thường, nước thải sẽ qua hố ga đi vào hệ 
thống xử lý. Khi trời mưa, lượng nước vượt quá sức tải của hố ga, lúc đó áp lực của bề mặt 
nước, nước thải đã được pha loãng bởi nước mưa sẽ tự tràn ra bãi lọc trồng cây ven suối, 
hỗn hợp nước thải và nước mưa còn lại sẽ đi vào hệ thống xử lý. Nước thải qua song chắn 
rác và bể lắng cát, tại đây rác thải được loại bỏ, các phần tử cát có đường kính lớn hơn 0,2 
mm sẽ được giữ lại để tránh gây cản trở cho quá trình phân hủy sinh học các chất hữu cơ 
tại các công trình xử lý tiếp theo. Sau đó tiếp tục đi vào bể kỵ khí, theo nguyên tắc lắng và 
phân hủy sinh học kỵ khí nước thải đi theo đường dích dắc nhờ các ống PVC hướng dòng 
đặt trong bể, hướng dòng nước chuyển động lên và xuống. 

Khi nước thải chuyển động từ dưới lên trên, sẽ đi xuyên qua lớp bùn đáy bể. Các vi 
khuẩn kỵ khí có rất nhiều trong lớp bùn cặn đáy bể, sẽ hấp thụ, phân hủy các chất hữu cơ có 
trong nước thải, đồng thời cặn cũng được giữ lại và phân hủy. Nước thải đầu ra của bệ lọc 
kỵ khí tiếp tục được bơm lên bể phân phối một, tại đây cặn lơ lửng lắng lại, nước được tiếp 
xúc với không khí, tăng cường ôxy. Sau đó nước thải được tự chảy sang bể phân phối hai, 
bể này đóng vai trò điều hòa và phân phối nước xuống máng tràn bậc thang và được xáo 
trộn ở đây nhằm tiếp tục tăng cường ôxy trước khi được thu vào hệ thống ống phân phối 
nước vào bãi lọc ngầm trồng cây. Các loại cây trồng trong bãi lọc được sử dụng ở đây là cây 
sậy và cây dong riềng... Sau khi nước thải xử lý tại bãi lọc ngầm được dẫn qua hệ thống ao 
sinh thái trước khi ra nguồn tiếp nhận. Tại các ao sinh thái thả bèo có tác dụng xử lý bổ sung 
cho các công trình xử lý sinh học phía trước và điều hòa nước thải làm tăng cường hiệu quả, 
tính ổn định, an toàn cho hệ thống xử lý trước khi xả thải ra ngoài môi trường xung quanh. 
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Công trình đáp ứng mục tiêu xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ thân thiện với môi 
trường, tiết kiệm chi phí. Được thiết kế hài hòa với thiên nhiên và sinh thái; sử dụng nhiều loại 
thực vật để xử lý nước thải; hệ thống cây xanh, tiểu cảnh được bố trí xen kẽ, trạm xử lý đã tạo ra 
một khu công viên sinh thái nhỏ, vừa có tác dụng cải tạo cảnh quan môi trường khu vực, vừa là 
địa điểm vui chơi giải trí cho người dân phường Bách Quang.

Khuôn viên xanh được xây dựng tại Trạm xử lý nước thải phường Bách Quang

4.5. Mô hình cải tạo kênh mương, ao hồ thành khu vực vui chơi, sinh hoạt động đồng sinh 
thái ở huyện Đan Phượng, TP Hà Nội

Một trong những ví dụ sinh động về cảnh quan, môi trường phải kể đến, đó là vùng quê 
Đan Phượng ngoại thành Hà Nội, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, sự đóng góp của doanh 
nghiệp và một phần đóng góp của người dân trong xây dựng điện - đường - trường - trạm, người 
dân Đan Phượng (thông qua các tổ chức đoàn thể) đã hình thành các nhóm, với những nhiệm vụ 
cụ thể như phụ lão, thanh niên trồng và chăm sóc cây xanh dọc các tuyến đường lớn, đường mới; 
phụ nữ chịu trách nhiệm vận động, tổ chức thực hiện, theo dõi việc thực hiện các nội dung của 
“5 không, 3 sạch”; thiếu niên tổ chức trồng hoa, vẽ bích họa dọc theo các tuyến đường thôn, tạo 
nên một sự độc đáo, đặc sắc cho bộ mặt làng quê, làm thay đổi sâu sắc nhận thức của người dân 
về vẻ đẹp quê hương, khơi gợi tình yêu, sự vun đắp của mỗi người dân cho quê hương mình. Và 
điều quan trọng hơn hết là nhờ những hoạt động hết sức thiết thực này, mà điều kiện vệ sinh môi 
trường khu vực nông thôn đã được cải thiện vượt bậc.

  

Những con đường bích họa tại làng quê Đan Phượng
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 Bên cạnh đó là việc cải tạo các hồ, ao trong khu dân cư, trước đây ao tù nước đọng, 
hôi thối và chứa đầy rác. Với ý tưởng tuyệt vời xuất phát từ người dân, với quyết tâm và 
lòng kiên trì, sự đồng thuận của bà con, các hồ ao đã được kè bờ, không cho thải nước bẩn 
xuống hồ, tạo cảnh quan, cải thiện chất lượng nước, hình thành các khu vui chơi, khu tập 
bơi chống đuối nước cho trẻ em, một hình ảnh đẹp đã dần lan tỏa sâu rộng trong cộng 
đồng người dân Đan Phượng và các huyện ngoại thành Hà Nội khác.

 

Ao hồ sau khi được cải tạo tại Đan Phượng, Hà Nội

4.6. Mô hình về nghĩa trang nhân dân tại xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh về nghĩa trang nhân dân tại xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

 

  

Cổng nghĩa trang được xây dựng kiên cố 

Các ngôi mộ được xây dựng đúng quy cách 
và sắp đặt theo hàng lối

Đường nội bộ được bê tông hóa và rãnh thoát 

Khu vực hung táng và cát táng được phân 
khu rõ rệt
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BỘ CÔNG AN  

VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC GIỮ GÌN, ĐẢM BẢO AN NINH CHÍNH TRỊ, 
TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
NÓI CHUNG, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NÓI RIÊNG

Nông thôn Việt Nam là một địa bàn rộng lớn chiếm khoảng 80% diện tích cả nước; 
là nơi tập trung sinh sống của đồng bào 54 dân tộc với những phong tục tập quán, tín 
ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) “Về nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn” đã chỉ rõ: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng 
quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an 
ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái 
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của đất nước”. Quán triệt nghị quyết Trung ương, Chính phủ đã triển khai Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước từ 2010 và ban hành hệ thống 
cơ chế, chính sách hướng dẫn tương đối đồng bộ: Xây dựng nông thôn mới để nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; 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; ANTT xã hội được 
giữ vững. Đây là chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhằm xây dựng đất nước ta giàu mạnh. Vì vậy, công 
tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực nông thôn đã, đang và sẽ là vấn đề có ý nghĩa hết sức 
quan trọng, mang tính chiến lược, lâu dài.

Quán triệt các Nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Cục V05 đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên 
quan tham mưu cho lãnh đạo Bộ thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của Bộ 
Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-
2020; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn 
nông thôn; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như: Chỉ thị 
số 05/CT-BCA-V28 ngày 30/3/2011, Kế hoạch số 194/KH-BCA-V28 ngày 11/11/2010 về thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Thông tư quy định về khu 
dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh trật 
tự”; Kế hoạch công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn mới” trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2016 - 
2020; Hướng dẫn việc xác định Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo 
bình yên; huyện đạt tiêu chí an ninh, trật tự xã hội; Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 
số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong Công 
an nhân dân; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội về tiếp tục 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phối hợp với Tổng cục Cảnh sát xây dựng 
và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BCA-C41 về tăng cường công tác phòng, chống tội 
phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn, góp phần phục vụ xây dựng nông thôn 
mới trong tình hình hiện nay… Những văn bản này là cơ sở để lực lượng Công an tổ chức 
triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên cả nước.

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Công an các 
địa phương đã tổ chức nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, chủ 
động tham mưu cấp uỷ, chính quyền giải quyết kịp thời, ổn định các mâu thuẫn, tranh chấp, 
khiếu kiện liên quan đến đất đai trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng khu công nghiệp, 
đô thị, làm đường giao thông. Chủ động nắm tình hình, phát hiện những sơ hở, thiếu sót 
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trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách về phát triển kinh 
tế nông nghiệp, xóa đối giảm nghèo để đề xuất với Chính phủ, kiến nghị với các bộ, ngành, 
địa phương có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, không để các thế lực thù địch, phản động, 
lợi dụng kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân biểu tình, gây rối an ninh, trật tự; đồng 
thời có kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự không để ảnh hưởng đến phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương. Tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ 
nạn xã hội ở khu vực nông thôn, nhất là địa bàn giáp ranh giữa nông thôn với thành thị; mở 
nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội; tỷ lệ điều tra 
khám phá các vụ án phạm pháp hình sự ở địa bàn nông thôn đạt tỷ lệ cao. Tổ chức tuyên 
truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn giao thông; xử 
lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, góp phần làm cho tình hình 
trật tự, an toàn giao thông ở địa bàn khu vực nông thôn có chuyển biến tích cực, ý thức 
chấp hành pháp luật về giao thông của các tầng lớp nhân dân được nâng lên, làm giảm tai 
nạn giao thông, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực nông thôn có bước phát triển 
mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo quần chúng 
nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Xuất 
hiện nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự theo hướng 
tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; có nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả góp phần 
làm giảm tội phạm ở cơ sở như: “Tự quản về an ninh, trật tự”, “Nông dân với pháp luật”, 
“Xóm đạo bình yên”, “Dòng họ an toàn về an ninh, trật tự”, “Dòng tộc không có tội phạm 
và tệ nạn xã hội”, “Cụm liên kết an toàn về an ninh, trật tự khu vực giáp ranh”, “Xứ đạo bình 
yên - gia đình văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”; “Câu lạc bộ phòng, 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội”...; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với 
phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần phát triển kinh tế nâng 
cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: (1) 
Lãnh đạo, chỉ huy một số nơi chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của các chương 
trình mục tiêu quốc gia, chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự 
phục vụ xây dựng nông thôn mới. (2) Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực 
tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở khu vực nông thôn chưa 
thường xuyên, chưa thấm sâu đến quần chúng nhân dân. (3) Một số nơi chưa chú trọng đến 
công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chưa gắn với phong trào 
thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nên kết quả còn hạn chế. (4) Một số địa phương 
chưa thực hiện đúng với Hướng dẫn số 07/HD-BCA-V28, ngày 18/11/2016 của Bộ Công an 
về việc công nhận Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên; như 
xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự vẫn được công nhận Xã đạt chuẩn nông thôn 
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mới. (5) Việc thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo chưa được quan tâm đúng mức 
nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo vẫn còn nhiều bất cập.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do: Cấp ủy, thủ trưởng Công an 
một số đơn vị, địa phương chưa chủ động, quyết liệt trong việc kiểm tra, đôn đốc, hướng 
dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương công tác đã đề ra. Lực lượng 
Công an xã còn thiếu về số lượng; kinh phí, phương tiện hoạt động chưa đáp ứng được yêu 
cầu, nhiệm vụ được giao. Chế độ, chính sách đối với Công an xã còn ở mức thấp chưa tương 
xứng với khối lượng, tính chất công việc, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của Công 
an xã. Nông thôn Việt Nam đã có những thay đổi do công nghiệp hóa, đô thị hóa, tác động 
của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế; người dân nông thôn có xu hướng thoát ly 
ra thành phố hoặc di cư đến những vùng khác có điều kiện làm ăn sinh sống thuận lợi hơn, 
do đó thành phần dân cư khu vực nông thôn ngày càng đa dạng hơn, ảnh hưởng đến công 
tác quản lý nhà nước nói chung, công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói riêng.

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, 
tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế với nhiều 
thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với những  khó khăn, thách thức đan xen. Các 
thế lực thù địch, phản động ráo riết tiến hành các hoạt động “ diễn biến hoà bình”, bạo 
loạn, lật đổ hòng xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta với 
những phương thức, thủ đoạn mới ngày càng thâm độc, tinh vi, xảo quyệt. Các  nguy cơ an 
ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng bộc lộ rõ nét, gây mất ổn định về an ninh 
trật tự. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sự xuống cấp về 
các giá trị văn hóa, đạo đức và những bức xúc trong xã hội, trong đó khu vực nông thôn 
có chiều hướng gia tăng; mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngày càng nghiêm trọng hơn, 
nhất là các vụ việc khiếu kiện, xung đột xã hội liên quan đến đất đai, quản lý, thu hồi đất để 
triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, dẫn đến một bộ phận nhân dân không có 
việc làm, nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội như cờ bạc, cá độ, cho vay nặng lãi, bảo kê…. là một 
trong những nguyên nhân làm cho các loại tội phạm và vi phạm pháp luật có xu hướng gia 
tăng và diễn biến phức tạp hơn, nhất là tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm 
có tính chất khủng bố, tội phạm chống người thi hành công vụ. Các loại tội phạm có yếu tố 
nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường cũng ngày càng diễn 
biến phức tạp. Bên cạnh đó điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên cả nước nói chung và 
ở nông thôn nói riêng làm khoảng cách giầu nghèo giữa các khu vực nông thôn với các đô 
thị đang có xu hướng gia tăng, kéo theo các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, 
tệ nạn xã hội khu vực nông thôn chưa được giải quyết cơ bản, tiếp tục tác động làm cho 
tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Để tiếp tục thực hiện tốt vai trò 
của mình trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nói chung và xây 
dựng nông thôn mới kiểu mẫu nói riêng, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế 
- xã hội ổn định, bền vững ở nông thôn, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau:
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Một là: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an trong 
công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng nông thôn mới; trọng tâm là thực hiện Kết luận 
số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chỉ thị số 09-
CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 63/2013/
QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Chỉ thị 
số 05/CT-BCA-V28 ngày 30/3/2011, Kế hoạch số 194/KH-BCA-V28 ngày 11/11/2010 của Bộ 
Công an về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Thông tư 
số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, 
thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh trật tự”; Kế hoạch của Bộ 
Công an thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 
Đề xuất sửa đổi, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự xã hội trong 
Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các cơ chế, chính sách thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hai là: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin 
những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo, lạm dụng tín 
nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua các hành vi kinh doanh đa cấp, tín dụng đen… để 
nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho nhân dân ở địa bàn nông thôn. Vận động nhân 
dân tích cực phòng ngừa, tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia giữ 
gìn trật tự xã hội. Xây dựng, nhân rộng xã đạt tiêu chí An ninh, trật tự xã hội; các mô hình, 
điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo 
trật tự an toàn xã hội theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải. Kịp thời biểu 
dương khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an 
ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn.

Ba là: Tập trung đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về 
an ninh, trật tự tại các địa bàn khu vực nông thôn, nhất là các vụ khiếu kiện đông người, 
phức tạp kéo dài, các vụ giết người do nguyên nhân xã hội, trộm cắp tài sản, chống người 
thi hành công vụ, ma túy, buôn bán người, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, sai 
phạm, tiêu cực trong triển khai các công trình, dự án; các chương trình, kế hoạch về xóa 
đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội. 
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điểu tra, xử lý tội phạm, chấp hành nghiêm quy 
định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến 
nghị khởi tố, công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra các trường 
hợp bức cung, nhục hình, oan, sai trong hoạt động điều tra, gây bức xúc dư luận xã hội ở 
địa bàn nông thôn.
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Bốn là: Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng phong trào toàn dân 
bảo vệ ANTQ cho phù hợp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới; 
phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng địa bàn, từng lĩnh vực cụ thể. 
Tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng xã hội hoá ngày càng cao, đa dạng 
hoá các hình thức phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ đến 
từng gia đình, cộng đồng dân cư, các tổ chức quần chúng, các cơ quan, đơn vị cơ sở.

Năm là: Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội 
tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để huy động sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và 
tệ nạn xã hội, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào “Cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh”…, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Sáu là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an trực tiếp làm công tác phòng, 
chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn, nhất là các đội nghiệp vụ 
thuộc Công an huyện, Công an xã theo Chỉ thị số 03 ngày 10/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Công 
an về “Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự 
trong tình hình mới”; tiếp tục thực hiện việc bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân 
đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng pháp 
luật, nghiệp vụ về công tác phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc cho cán bộ Công an cơ sở.

Bảy là: Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, ưu tiên trang bị phương tiện, đảm bảo kinh phí và 
các điều kiện phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn ổn định an ninh, trật tự địa bàn nông thôn, 
phục vụ thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nói chung 
và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nói riêng./.
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ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM   

PHÁT HUY HIỆU QUẢ VAI TRÒ CỦA MTTQ VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ 
CHỨC THÀNH VIÊN Ở CÁC CẤP TRONG TRIỂN KHAI XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Giai đoạn 2016-2020, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được xác định là nội dung 
trọng tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp. Đích hướng đến là 
những giá trị bền vững với lộ trình xây dựng nông thôn mới nhằm: 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.
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Để tiếp tục góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới, tháng 11/2015, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam đã phát động thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh” trên cơ sở kế thừa kết quả sau 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ Việt Nam đã: Đề ra các nội dung vận 
động nhân dân thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn nông 
thôn mới; đề ra tiêu chí về xây dựng khu dân cư nông thôn mới. Ngày 15/12/2016, Ban Bí 
thư đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chính phủ với Đoàn 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT-CP-ĐC-
TUBTWMTTQVN về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh; ngày 20/4/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 
Trung ương các tổ chức thành viên của Mặt trận thống nhất ban hành Hướng dẫn số 77/
HD-BTT-MTTW về hiệp thương, phối hợp, thống nhất thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa 
phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì phối 
hợp với các tổ chức thành viên lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây 
dựng nông thôn mới. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành 
Hướng dẫn số 78/HD-MTTW-BTT ngày 24/4/2017 về nội dung, cách thức, quy trình lấy ý 
kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, 
cấp xã; tổ chức và hướng dẫn lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân (nay được bổ 
sung, sửa đổi là Hướng dẫn số 122/HD- MTTW-BTT ngày 16/01/2019 về việc lấy ý kiến sự 
hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới). Thông qua việc đánh giá sự 
hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới là một trong những kênh 
thông tin quan trọng để giúp cho cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng đánh giá, 
kiểm chứng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương, cơ sở. Việc tổ chức 
lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cơ 
bản bước đầu đã thể hiện được ý chí, nguyện vộng và sự tham gia, giám sát của người dân 
trong xây dựng nông thôn mới. Đây là cơ sở quan trọng cho MTTQ Việt Nam và các tổ chức 
thành viên các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết các tầng 
lớp Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Một trong những tiêu 
chí để công nhận nông thôn mới kiểu mẫu được quy định trong phiếu đánh giá sự hài lòng 
của người dân về nông thôn mới kiểu mẫu (theo 9 nhóm vấn đề) đó là các tiêu chí đánh giá sẽ 
được nâng cao hơn so với tiêu chí công nhận nông thôn mới.

Thực hiện định hướng của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hệ 
thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã thể hiện được 
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vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò làm chủ của 
nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, từng tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới đã 
được chuyển hóa thành nội dung trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua để triển 
khai thực hiện ở địa bàn dân cư. Qua đó, nhân dân ở các địa phương đã khẳng định được vai 
trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, trực tiếp tham gia vào quá trình xác định nhiệm 
vụ thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông mới ở địa phương, thông qua các hoạt động 
như: Xây dựng hạ tầng cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa - xã hội, mở đường giao thông, tích 
cực tham gia phát triển kinh tế, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, củng cố 
và phát huy giá trị của các ngành nghề truyền thống, thực hiện các giải pháp gắn kết chuỗi 
sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nâng cao giá trị sản phẩm theo mô hình hợp tác xã kiểu mới. 

Điểm nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đó là 
mỗi cộng đồng dân cư, nhân dân: Đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tương 
thân tương ái trợ giúp gia đình khó khăn, chăm sóc gia đình chính sách, phụng dưỡng 
người có công với cách mạng, người già cô đơn; giữ gìn truyền thống cách mạng; bảo vệ và 
phục dựng các giá trị văn hóa, di tích lịch sử; tích cực giữ gìn nếp sống văn hóa, bài trừ các 
hủ tục lạc hậu; chú trọng các hoạt động tôn tạo, xây dựng cảnh quan môi trường; chăm lo 
sức khỏe, tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội toàn dân; phòng ngừa dịch bệnh, khuyến 
học khuyến tài; phát huy dân chủ trong xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện vai trò giám 
sát của nhân dân; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở; chủ động phòng ngừa với các loại tội 
phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện công tác tự quan trong giữ gìn an ninh trật tự; đảm bảo các 
quy định về an toàn trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm… là những đóng góp tích cực 
cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí ở mức cao hơn 
trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Kết quả của xây dựng nông thôn mới đang từng bước làm thay đổi toàn diện đời sống 
kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn nông thôn, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mức 
sống, chất lượng cuộc sống giữa nhân dân vùng nông thôn với thành thị, góp phần đưa tỉ 
lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn khoảng 6,72%, bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các 
huyện nghèo giảm 5% so với cuối năm 2016; hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 
ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân 
tộc và miền núi giảm khoảng 3 - 4% so với cuối năm 2016. Kết quả đó thể hiện quyết tâm 
chính trị rất lớn của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương trong triển khai 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, một số địa phương sau khi đã về đích nông thôn mới xuất hiện tình trạng 
lúng túng trong việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng thực hiện trong giai đoạn 
tiếp theo; mặt khác, một số nơi có dấu hiệu tự thỏa mãn, chững lại, cầm chừng sau khi đã 
được công nhận đạt chuẩn về nông thôn mới. Bên cạnh đó việc kiểm tra, giám sát, đánh giá 
và công nhận lại đối với các địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới trong từng giai đoạn 
chưa có những quy định cụ thể; thiếu những giải pháp tích cực trong việc thúc đẩy hướng 
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tới những giá trị xây dựng nông thôn tiên tiến, hiện đại và bền vững.

Từ thực tiễn của các địa phương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
đánh giá cao tính năng động, sáng tạo của nhiều địa phương như: Hà Tĩnh, Quảng Ninh, 
Nam Định, Thanh Hóa, Đồng Nai, Thái Nguyên, Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Hồ 
Chí Minh… trong thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 
với nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả đã giúp cho Trung ương và nhiều địa phương 
khác trên địa bàn cả nước từng bước nhận diện về nông thôn mới nâng cao, nông thôn 
mới kiểu mẫu.

Có thể nói, điểm chung nhất trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho thấy, các 
địa phương đã lựa chọn được các vấn đề có tính chất điểm nhấn để định hướng thực hiện. 
Từng bước đã xây dựng được hệ thống các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát huy tiềm 
năng và thế mạnh về tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội; mở rộng các ngành nghề, giải quyết 
việc làm, nâng cao thu nhập của người dân, giữ gìn bản sắc văn hóa nông thôn truyền thống; 
đề cao vai trò tự quản của nhân dân; tập trung cho các giải pháp trong bảo vệ và tôn tạo cảnh 
quan môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa, tiến bộ; thực hiện tốt công 
tác quản lý và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội… đang tạo ra những hình mẫu mới 
trong xây dựng nông thôn kiểu mẫu với những hiệu ứng tích cực, khơi dậy và phát huy tiềm 
năng và sức mạnh của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư trong xây dựng nông 
thôn mới kiểu mẫu.

Quan điểm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được 
dựa trên cơ sở kết quả nâng cao chất lượng đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội và giá trị 
hưởng thụ tinh thần của người dân trong cộng đồng từ khu dân cư. Khu dân cư nông thôn 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phải có thu nhập bình quân đầu người, trình độ dân trí, 
cơ sở hạ tầng, an ninh trật tự, văn hóa - xã hội… cao hơn so với khu dân cư đạt chuẩn về 
nông thôn mới đã được công nhận. Lộ trình xây dựng phải có các bước chuẩn bị kỹ từ việc 
định hướng, xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp về cơ chế; tổ chức làm điểm, sơ kết, tổng 
kết, rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng, tránh chạy theo thành tích.

Từ thực tiễn triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh” với 05 nội dung toàn diện gồm: (1) Phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm 
nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; (2) Xây dựng đời 
sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe 
nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương 
thân, tương ái; (3) Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh 
quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; (4) Chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn 
xã hội; (5) Phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây 
dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã hình 
thành nhiều mô hình, sáng kiến của Mặt trận góp phần hoàn thành và nâng cao chất lượng 
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã 
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triển khai việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông 
thôn mới tại các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới; vận động nhân dân ủng hộ nguồn 
lực, hiến đất, hiến công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; phát triển các mô hình tự quản 
trong cộng đồng; nhân rộng các mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, gia đình kiểu 
mẫu. Những kết quả đạt được thông qua Cuộc vận động đã góp phần đẩy mạnh và nâng cao 
hiệu quả Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thông qua việc đánh giá, 
công nhận gia đình tiêu biểu, khu dân cư tiêu biểu...  làm căn cứ để bình xét thi đua cho Cuộc 
vận động cũng như việc thực hiện các thiết chế văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh ở các khu dân cư.

Từ những căn cứ tiêu chí để bình xét, đánh giá, khen thưởng đối với các khu dân cư 
dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”; trên cơ sở tiêu chí được quy định đối với xã đạt chuẩn nông mới, việc xây dựng nông 
thôn nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu bắt đầu thực hiện từ các khu dân cư, vì vậy đề 
xuất việc xây dựng khu dân cư nông mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 
theo khung tiêu chí sau:

 1. Khu dân cư không có hộ nghèo; khu dân cư có các mô hình liên kết sản xuất (tổ hợp 
tác, hợp tác xã); có ứng dụng mô hình công nghệ trong sản xuất và chế biến thực phẩm an 
toàn gắn với định hướng phát triển du lịch, dịch vụ ở địa phương; thu nhập bình quân đầu 
người cao hơn so với thu nhập bình quân đầu người đối với xã xây đạt nông thôn mới.

2. Khu dân cư có nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt của cộng đồng, có quy ước, hương 
ước phù hợp và được thực hiện tốt; nhân dân tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, thể 
thao; các danh lam, di tích trên địa bàn được giữ gìn, tôn tạo.

3. Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp: đường làng, xóm quang đãng, có cây xanh, mương 
thoát nước; có hoạt động thu gom rác, có điểm xử lý rác thải hợp vệ sinh; các hộ dân chăn nuôi, 
trồng trọt đảm bảo an toàn và không gây ô nhiễm môi trường.

4. Khu dân đảm bảo an ninh trật tự, không phát sinh người vi phạm pháp luật, người 
mắc tệ nạn xã hội; khu dân cư thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục người được tha tù 
về địa phương, có tổ hòa giải hoạt động hiệu quả; đường làng, thôn không bị lấn chiếm.

5. Khu dân cư tổ chức các hoạt động cộng đồng nề nếp: duy trì họp dân định kỳ; Ban 
Công tác Mặt trận và các đoàn thể có quy chế phối hợp về việc tổ chức các hoạt động cộng 
đồng.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ cần có sự 
phối hợp và thống nhất của các Bộ, ban, ngành liên quan, đặc biệt là sự sáng tạo của địa 
phương trong quá trình tổ chức thực hiện, vì vậy để từng bước nâng cao hiệu quả và chất 
lượng nông thôn mới trong thời gian tới cần phải từng bước đổi mới từ mỗi người dân, mỗi 
gia đình, mỗi cộng đồng dân cư trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, thực hiện có 
hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới./.
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TRUNG ƯƠNG HỘI 
 CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM SÁNG TẠO CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH  
CÁC CẤP TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO,  

NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm xây dựng 
nông thôn phát triển toàn diện, phù hợp với thời kỳ CNH, HĐH đất nước, góp phần cải 
thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân sinh sống ở địa bàn nông 
thôn. Xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. 
Các tổ chức Hội, đoàn thể có vai trò hết sức quan trọng, trong đó có vai trò tham gia đóng 
góp của Cựu chiến binh (CCB) các cấp, nhất là CCB ở cơ sở. 
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Qua 10 năm thực hiện, nhân dân cả nước cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, cả hệ 
thống chính trị đã chung sức, đồng lòng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới đạt được kết quả nổi bật. Bộ mặt nhiều vùng nông thôn khang trang, 
xanh, sạch, đẹp hơn, hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… 
được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng; sản xuất tiếp tục phát triển, đời sống vật chất 
và tinh thần của người dân nông thôn từng bước được cải thiện…Tuy nhiên, sau khi công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới, một số địa phương thỏa mãn, dừng lại, cơ sở hạ tầng 
xuống cấp, nên rất cần được duy trì, chỉ đạo những nội dung tiếp theo để bảo đảm tính bền 
vững và phát triển ở cấp độ cao hơn. Do vậy, chủ trương nghiên cứu đề ra tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là cần thiết và phù hợp.

Đối với CCB, là tổ chức chính tri- xã hội, tham gia rất tích cực và có hiệu quả vào 
Chương trình MTQG xây dựng NTM, nhất là tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM 
kiểu mẫu, vườn mẫu, thể hiện qua những nội dung sau:

 Một là, CCB phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, bằng ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh 
phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, tác động trực tiếp đến tham 
gia xây dựng NTM.

Trong mục tiêu nhiệm vụ tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thức 6, 
nhiệm kỳ 2017-2022 đã xác định: CCB mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 01-1,5%; Riêng các 
huyện nghèo, xã nghèo giảm 4% theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-
2020. Phấn đấu xóa 70% nhà dột nát, tạm bợ cho cho gia đình hội viên và CCB, xóa 100% 
nhà dột nát, tạm bợ cho hội viên CCB là người có công. Phấn đấu 100% CCB trong độ tuổi 
lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề để 
có cơ hội tìm việc làm.

Phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ” của CCB, tâp trung tuyên truyền vận động  nhân dân 
thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Trước hết, truyên truyền 
nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, hội viên CCB, tham gia thực 
hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để góp phần xây dựng NTM kiểu mẫu, vườn mẫu với yêu 
cầu cao hơn. 

  Gắn tuyên truyền với vận động, lấy kết quả vận động để tuyên truyền, tuyên truyền 
phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là mục tiêu 
cốt lõi. Nói đi đôi với làm, phong trào thi đua:“CCB  giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” làm 
trung tâm xuyên suốt, góp phần thực hiện tiêu chí Sản xuất - Thu nhập- Hộ nghèo.

 Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” do Trung ương Hội phát động 
trong toàn quốc, cứ 05 năm tổng kết 01 lần, đến nay đã 04 lần tổng kết. tác động trực tiếp đến 
phục vụ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập của CCB và dân cư, được các địa phương ghi 
nhận và đánh giá cao, đời sống vật chất, tinh thần Cựu chiến binh có nhiều đổi mới. Từ năm 
2010 đến nay đã giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng NTM tại các địa 
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phương, thông qua các mô hình làm kinh tế, giảm nghèo bền vững của CCB 63 tỉnh, thành phố 
luôn hoạt động có hiệu quả như các mô hình:

Mô hình “CCB sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã”, “CCB đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, 
làm kinh tế hiệu quả”;  mô hình “góp vốn xoay vòng” của CCB tỉnh Bạc Liêu và nhiều tỉnh khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long; mô hình “5+1” (5 hội viên khá hoặc giàu giúp 1 hội viên thoát 
nghèo) của Bến Tre đã được Hội đồng sáng kiến của tỉnh công nhận và Chủ tịch Hội CCB Việt 
Nam tặng Bằng Khen cho 04 cá nhân; 

 Mô hình kinh tế trang trại, mô hình Hợp tác, tổ hợp tác, mô hình kinh doanh- dịch vụ”đang 
được khuyên khích phát triển; mô hình VAC, VACR, trồng rừng, bảo vệ rừng, trang trại, gia trại, 
sản xuất chế biến nông, lâm, hải sản (chế biến rau quả, nước mắm, nuôi ong, chè …) chuyên 
canh của CCB hầu khắp các tỉnh, thành phố; 

 Mô hình phát triển doanh nghiệp (Công ty, tổng công ty CP, TNHH…) đang được Hội 
CCB khích lệ phát triển và đóng góp không nhỏ vào các quỹ từ thiện, nhân đạo, tri ân đồng 
đội rất lớn được đánh giá cao. Trong toàn Hội CCB hiện có 7.875 doanh nghiệp, 1.292 Hợp 
tác xã; 2.326 Tổ hợp tác; 137.120 trang trại - gia trại và hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm 
chủ, thu hút 733.000 lao động là CCB và con cháu.

Đến nay, trong cả nước số hộ CCB nghèo còn 81.358 hộ, chiếm tỷ lệ 2,86%, hộ cận 
nghèo còn 11.648 hộ, chiếm tỷ lệ 2,97%; đã có 25/63 tỉnh, thành Hội cơ bản hết CCB nghèo, 
tỷ lệ hộ khá và giàu đạt trên 55,83%; đã xóa 2.611 nhà dột nát, nhà tạm. Đã có 25/63 
tỉnh, thành Hội (chiếm tỷ lệ 38,09%), 82/703 huyện, thị, thành phố (chiếm tỷ lệ 11,66%); 
3.015/11.158 số xã, phường, thị trấn (chiếm tỷ lệ 27,2%) cơ bản hết hộ CCB nghèo. 

Có thể nói, những nội dung trên CCB duy trì và thực hiện đã tác động trực tiếp đến kết 
quả xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở các địa phương.

Hai là, phát huy vai trò CCB gương mẫu trong hiến công, hiến kế, đóng góp xây 
dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, vườn mẫu.

  Trong những năm qua, CCB trong cả nước không chỉ tham gia hiến kế cùng chính 
quyền cơ sở, còn vận động huy động đóng góp hàng ngàn tỷ đồng, hiến hàng triệu m2  đất, 
hàng triệu ngày công cho xây dựng nông thôn mới, rất nhiều cá nhân, gia đình CCB đã hiến 
hàng trăm m 2 đất, hàng trăm triệu đồng cho xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Vận 
động nhân dân đóng góp để sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, giúp  hộ 
nghèo, đóng góp quỹ Vì người nghèo, quỹ Xây dựng NTM…

Riêng CCB tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng NTM từ 2016-2018:

- Tiền đóng góp hơn 1.429 tỷ đồng 

- Hiến đất 4 triệu 605 m2 

- Tham gia xây dựng 7.858 km đường giao thông nông thôn
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- Xây dựng 22.033 cây cầu, cống

- Tham gia xây hơn 6.481 nhà văn hóa, trường học

- Đóng góp hơn 02 triệu 127.000 ngày công lao động.

- Ngoài ra CCB trong cả nước còn đóng góp hàng triệu tấn vật liệu xây dựng (cát, đá, 
sỏi, sắt, thép, xi măng, tre, gỗ, tấm lợp…); cây con giống, vật tư nông nghiệp, nhiên liệu…
trị giá hàng ngàn tỷ đồng.

- Riêng CCB thành phố Hải Phòng: Phong trào “Tấn xi măng CCB xây dựng NTM”; Hội 
CCB huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đã tích cực vận động Hội viên CCB, CQN và nhân 
dân đóng góp kinh phí làm đường giao thông, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng 
với tổng chiều dài 3942 km, các gia đình hội viên CCB đã đóng góp 11.361.000.000 đồng, 
hiến 75.576 m2 đất và tham gia 15.721 ngày công. Hội còn đảm nhiệm xây dựng tuyến 
đường dài 1.241 m với tổng kinh phí là 547 triệu đồng. Trong đó có sự hỗ trợ 180 tấn xi 
măng của Hội CCB thành phố qua các phong trào phát động điển hình là phong trào bê 
tông hóa đường giao thông thôn, xóm.  

- Hội tỉnh Nam Định: Hội CCB huyên Hải Hậu đã vận động gia đình hội viên hiến 4,7 
ha đất, 8 tỷ 260 triệu đồng, 4.820 ngày công, 123.000 viên gạch, hàng ngàn tấn xi măng…
Hội CCB xã Trực Nội, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, có 350 hội viên trực tiếp thường 
xuyên tham gia làm sạch môi trường nông thôn, hiến 3.100m2  đất để xây trường mầm non, 
nhà văn hóa. Đặc biệt là hội viên CCB Nguyễn Đức Thái đã vận động con cháu ủng hộ địa 
phương xây nhà văn hóa, trường tiểu học 27 tỷ đồng, xây trạm y tế xã trị giá 4 tỷ đồng.

Để  góp phần thay đổi diện mạo nông thôn nhưng vẫn bảo tồn nét đẹp truyền thống 
làng quê Việt Nam, CCB đã tham gia xây dựng vườn mẫu, hàng rào xanh, con đường xanh, 
con đường hoa… Nhân rộng mô hình “Vườn mẫu”, đảm bảo tính kinh tế để nâng cao thu nhập, 
đồng thời đảm bảo tính an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ theo hướng liên kết 
chuỗi giá trị, bảo đảm tính bền vững.

- Phong trào “Thắp sáng đường quê” của CCB tỉnh Quảng Ninh đã huy động CCB và nhân 
dân đóng góp 642,418 triệu đồng, trong 3 năm 2016-2018 đã lắp đặt được 9.412 bộ bóng 
đèn, chiếu sáng 353,956 km đường, 25.341 cơ quan, nhà văn hóa, trường học, hộ dân được 
hưởng lợi với tồng số tiển đầu tư 7.254,668 triệu đồng, trong đó CCB đóng góp 1.537,9 triệu 
đồng.

- Phong trào “Tham gia xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu” của CCB tỉnh Hà Tĩnh. 
Kết quả Ban chỉ đạo xây dựng NTM các cấp tổ chức cuộc thi có 92.604 vườn mẫu được xếp loại 
A,B,C, trong đó có 61.277 vườn của CCB chiếm 66%; cấp huyện có 427 vườn được giải, có 215 
vườn của CCB được giải chiếm 50,3%; toàn tỉnh có 1619 vườn được công nhận “vườn mẫu” có 
780 vườn do CCB làm chủ chiếm 48%.
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- Các doanh nhân, nghiệp thuộc Hiệp Hội doanh nhân CCB Việt Nam thông qua 
Chương trình “Tri ân đồng đội” vào dịp 30/4, 27/7 hàng năm đóng góp hàng trăm tỷ đồng 
vào các hoạt động từ thiện, thực hiện chính sách xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, khuyến học, 
khuyến tài...tạo việc làm cho hàng vạn lao động, trong đó đại đa số là con em các đối tượng 
chính sách, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước và xây dựng nông 
thôn mới. 

  Và còn nhiều Hội CCB các tỉnh, thành phố, huyện, xã trong cả nước tham gia đóng 
góp. Ngay trong từng gia đình CCB hiến đất, hiến ruộng vườn, tiền vật tư làm đường, trường 
học, công trình văn hóa…đóng góp xây dựng NTM nâng cao,  NTM kiểu mẫu cũng chính là 
xây dựng một đời sống vật chất, tinh thần tốt đẹp ở các vùng nông thôn.  

 Ba là, vận động khuyến khích CCB tham gia phát triển Giáo dục - Y tế - Văn hóa - 
Bảo vệ môi trường - An ninh trật tự nông thôn.

Để đạt mục tiêu sản xuất hiện đại và bền vững,  CCB chúng tôi cho rằng, nếu xây dựng 
NTM kiểu mẫu thì cần phải có những tiêu chí chất lượng vượt bậc. Trong đó sự hài lòng của 
người dân phải là một tiêu chí bắt buộc; thu nhập bình quân đầu người, trình độ dân trí 
của xã, huyện NTM kiểu mẫu phải cao hơn so với những đơn vị đạt NTM.  Việc xây dựng các 
tiêu chí NTM kiểu mẫu phải toàn diện, sát với tình hình thực tế, thể hiện được sự nổi bật và 
phù hợp với đặc thù của mỗi vùng miền, trong đó tiêu chí về Môi trường là vấn đề cấp thiết 
nhất hiện nay. 

- Hội CCB đã phối hợp, đóng góp tiền, vật liệu, ngày công…tham gia sửa chữa cơ sở 
vật chất trường, lớp học, trạm y tế, nhà văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa thể thao. CCB ở cơ sở 
làm nòng cốt xây dựng nếp sống văn hóa, trong lễ hội, hiếu, hỷ khu dân cư, tổ chức nhiều 
chương trình biểu diễn văn nghệ trong các ngày lễ hội, truyền thống…góp phần nâng cao 
đời sống tinh thần nhân dân địa phương. 

- Phát huy tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động 
phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, chế độ XHCN, 
bảo vệ nhân dân. Tham gia xây dựng hệ thống chính trị- xã hội, quy chế dân chủ ở cơ sở 
thôn, xã trong sạch vững mạnh. Hiện nay, nhiều địa phương CCB tham gia giữ các chức 
vụ cán bộ chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể địa phương 
chiềm hơn 30%; nhiều xã, thôn có trên 40% hội viên CCB đảm nhiệm các chức vụ, góp phần 
quan trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Hàng năm tổ chức hàng chục ngàn buổi nói 
chuyện, giao lưu, tọa đàm và thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, lý 
tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên; tuyên truyền, động viên thanh niên lập nghiệp, lên 
đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc…

- Tích cực tham gia phong trào giữ gìn an ninh trật tự xã hội như: Tuyên truyền vận 
động, làm nồng cốt tham gia tháo gỡ, giải quyết khi có “điểm nóng” điển hình như CCB 
huyện Quỳnh Lưu- Nghệ An, huyện Lộc Hà ở Hà Tĩnh năm 2017; CCB tổ chức hàng chục 
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ngàn “Tổ tự quản”, “Tổ nắm tin”, “Đọan đường tự quản”, “Khu phố An toàn giao thông”,…
Nhiều CCB tự nguyện hàng ngày chỉ đường, dẫn các cháu học sinh đi qua đường, bảo đảm 
an toàn giao thông được nhân dân khen ngợi.

- Về bảo vệ môi trường nông thôn: Hội CCB các cấp tham gia tích cực, có hiệu quả, 
hàng năm tổ chức hàng trăm lớp tập huấn cho hàng chục nghìn lượt cán bộ Hội cơ sở. 
Thành lập hàng chục ngàn “Câu lạc bộ, Tổ, Đội CCB tự quản thu gom rác thải”, “Tổ CCB thu gom 
rác thải thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”, “Câu lạc bộ bảo vệ môi trường”cấp xã, thôn,…
Phong trào xây dựng khu dân cư “ Sáng, xanh, sạch, đẹp”, nhiều CCB tự nguyện, hàng ngày 
làm sạch môi trường nơi cư trú, huy động CCB ở cơ sở ra quân làm sạch hồ, ao, khơi thông 
cống rãnh, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan, góp phần đáng kể 
trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn, điển hình CCB xây dựng các mô hình như:

 Mô hình “ Xây dựng mô hình CCB tham gia bảo vệ môi trường” của CCB tỉnh Nam Định 
nhằm xây dựng nếp sống văn hóa làng quê, vì một môi trường sống nông thôn sáng, xanh, 
sạch, đẹp, góp phần giữ vững, ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. 
Kết quả đã tổ chức thành lập các đội CCB tự quản thu gom rác thải ở hầu hết các khu dân cư 
trong tỉnh, tổ chức được 105 buổi ra quân với chủ đề “Ngày chủ nhật xanh”, thu hút 34,125 
lượt người tham gia làm sach đường làng ngõ xóm, khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sỹ…
trở thành phong trào, duy trì thường xuyên trong nhân dân.

 Mô hình “Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trưởng” của CCB tỉnh Vĩnh Phúc, Lào Cai, Bắc 
Giang, Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Lâm Đồng, Tây Ninh, Kiên Giang…đang phát huy 
hiệu quả, lan tỏa nhân rộng, được chính quyền khen ngợi và nhân dân hưởng ứng tham gia.

  Mô hình Xây dựng khu dân cư “ Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” của Hội CCB 
tỉnh Bến Tre góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng, sự gắn kết giữa các 
gia đình trong khu dân cư. Từ đó tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản 
xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành 
mạnh góp phần xây dựng nông thôn mới. Qua 2 năm thực hiện mô hình đã có 527/982 khu 
dân cư đạt hiệu quả, được UBND tỉnh công nhận đạt sáng kiến cấp tỉnh theo Quyết định số 
1581/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 về lĩnh vực văn hóa.

- Mô hình xây dựng khu dân cư“ Sáng, xanh, sạch, đẹp” của CCB tỉnh Thanh Hóa, Nghệ 
An,…tự nguyện tham gia cải tạo cảnh quan, sạch đẹp đường làng, ngõ xóm, hồ ao, tuyên 
truyền vận động thu gom rác thải nông thôn, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi 
phong tục lạc hậu…đã xây dựng được hàng trăm Câu lạc bộ, Tổ, Đội thu gom rác thải, bao 
bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng.

-  Mô hình “Ngày thứ  bảy xanh, sạch đẹp” của Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường tp Đà 
Nẵng, Cần Thơ và tỉnh Đồng Nai, Bạc liêu …đã duy trì nhiều năm, góp phần xây dựng NTM 
nâng cao, NTM kiểu mẫu.
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Bốn là,  phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, 
biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến của Hội CCB các cấp tham gia 
xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

CCB các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, 
đoàn thể ở địa phương làm tốt vai trò tham mưu đề xuất, duy trì hoạt động các phong trào, 
trong đó có phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”;   “Cả nước chung tay vì người 
nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”  và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”, biểu dượng khen thưởng các điển hình, gương người tốt, việc tốt.

Hàng năm xét tặng danh hiệu CCB sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, Trung ương cho 
Hội viên: kết quả xét tặng danh hiệu hàng năm là trên một ngàn hội viên (2015: 1.072 hội 
viên; 2016: 962 hội viên; 2017: 1.341 hội viên; 2018: 1.350 hội viên). Tháng10/ 2011, Trung 
ương Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc Sơ kết phòng trào “CCB giúp nhau giảm 
nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ III giai đoạn 2007-2011 tại Hà Nội. Tổng số 340 tập thể và cá 
nhân được khen thưởng (hình thức Bằng khen của Trung ương Hội, Bằng khen của Chính 
Phủ, Huân Chương lao động hạng1,2,3).  Tháng 10/2016, Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ 
chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết phòng trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” 
lần thứ VI giai đoạn 2011-2016 tại Hà Nội. Số điển hình tiêu biểu được tiếp kiến Chủ tịch nước: 
91 đại biểu, Tổng số 340 tập thể  điển hình tiên tiến được khen thưởng (hình thức Bằng khen 
của Trung ương Hội, Bằng khen của Chính Phủ, Huân Chương lao động hạng 1,2,3).

* Đại diện cá nhân tiêu biểu:

1. CCB, doanh nhân Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm, CCB doanh nhân Anh hùng lao động 
Nguyễn Đình Trường, CCB Anh hùng LLVT Phan Văn Quý, CCB Doanh nhân Nguyễn Thị Bảo 
Hiền, Lê ngọc Hà…hàng năm đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào các quỹ từ thiện, nhân đạo, 
giảm nghèo, xóa nhà dột nát…tạo việc làm thường xuyên khoảng 600.000 lao động (riêng 
dịp 30/4/2019 tri ân đồng đội đóng góp 332 tỷ 500 triệu đồng).

2. CCB, thương binh Trần Mạnh Báo - Giám đốc Công ty giống lúa Thái Bình đã nhiều 
năm trăn trở nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tạo giống lúa mới năng xuất, chất 
lượng, cung cấp giống lúa chất lượng cao, phù hợp với đồng ruộng Việt Nam cho nông dân, 
đến nay chiếm 20% thị phần trong cả nước.

3. CCB Nguyễn Đa Yến - Hội viên CCB thôn Phương Tường, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh 
Bảo, tp hải Phòng hiến 230 m2 đất; trong đó có 36 m2 đất thổ cư, 194 m2 đất nông nghiệp 
và ủng hộ hơn 25 triệu đồng làm tuyến đường thôn. 

4. CCB Phạm Văn Xanh - Hội viên CCB Chi hội 10, xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo hiến 
30m2 đất thổ cư để mở rộng trục đường thôn và hiến 55 m2 đất nông nghiệp để mở rộng 
đường trục chính nội đồng.
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5. CCB Vũ Xuân Tuý, xã Nghĩa Lợi huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định – Chủ Doanh 
nghiệp tư nhân Ánh Túy với mặt hàng cói dân dụng xuất khẩu: Ngoài giá trị kinh tế còn có 
giá trị to lớn về đảm bảo an toàn môi trường (túi cói thay túi nilon để đựng, để ươm cây giống 
thay thế chậu bê tông, bầu nhựa). Tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1.000 lao động ở nông 
thôn; thu nhập trung bình từ 3 đến 4,5 triệu đồng/người/tháng; doanh thu hàng chục tỷ 
đồng; tổ chức dậy nghề miễn phí cho 20 cháu khuyết tật.

6. CCB Đinh Xuân Mộc- xóm 19B, xã Xuân Kiên, h. Xuân Trường, Giám đốc Công ty 
TNHH cơ khí Đinh Mộc đã đóng góp xây dựng NTM, tạo việc làm 300 lao động, làm từ thiện 
hàng năm mỗi năm từ 250 triệu đến 350 triệu đồng, ùng hộ xây kè bờ sông, xây nhà văn 
hóa thôn…

7. CCB Đinh Phúc Tâm - Thôn Bắc, xã Hương Trà, h.Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đạt giải đặc 
biệt Vườn mẫu.

8. CCB CCB Phạm Đình Vượng - xã Cẩm Yên, h. Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; CCB Dương 
Kim Hoàng- xã Trượng Sơn, h. Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; CCB Lê Hải Triều- xã Đức Hòa, h. Đức 
Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; CCB Nguyễn Viết Hùng- xã Thượng Lộc, h. Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đạt giải A.

Đó chỉ là mọt trong số ít CCB tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt đóng góp đối với công tác 
xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.  

Tóm lại, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là một   chủ 
trương lớn, quan trọng trong xây dựng NTM, xong cũng rất khó khăn, lâu dài đòi hỏi sự 
đóng góp rất lớn của cả hệ thống chính trị. CCB là một thành phần tham gia, cần nâng cao 
hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình kế thừa, phát huy truyền thống tự lực tự cường vươn 
lên xây dựng quê hương giàu, đẹp, không cam chịu đói nghèo. Xây dựng NTM nâng cao, 
NTM kiểu mẫu đi đến thành công, bền vững cũng chính là nội dung cốt lõi xây dựng cuộc 
sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, góp phần xây dựng một 
nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 Một số  kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương:

1.  Kiên quyết không hạ thấp tiêu chí, không cho nợ tiêu chí khi xét công nhận NTM nâng 
cao, NTM kiểu mẫu và đặc biệt không chạy theo thành tích, phong trào mang tính hình thức, 
không thực chất hay nói cách khác là “xây dựng nông thôn mới nhanh và bền vững”. Đẩy mạnh 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo liên kết chuỗi.

2. Giai đoạn 2020-2025 xây dựng NTM  nâng cao, NTM kiểu mấu, vườn mẫu sẽ càng khó 
khăn bới còn lại những xã, huyện khó khăn thuộc vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu 
số cần có chính sách cụ thể, đồng bộ cho từng vùng, từng huyện, xã. Trước hết nên đột phá vào 
02 khâu là tuyên truyền về nhận thức cho người dân thay đổi tư duy, phong tục tạp quán canh 
tác, sinh hoạt lạc hậu và phát triển cơ sở hạ tầng, trước hết đột phá vào hệ thống giao thông./.
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TRUNG ƯƠNG HỘI 
LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

 PHONG TRÀO “ 5 KHÔNG, 3 SẠCH’’   
CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CÁC CẤP TÁC ĐỘNG TỚI XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, trong những năm qua, phụ nữ Việt Nam 
có những đóng góp không nhỏ trong xây dựng nông thôn mới. Phụ nữ vừa là chủ thể thực 
hiện, là nhân tố tích cực thúc đẩy quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn 
mới, vừa là người được trực tiếp thụ hưởng những thành quả tốt đẹp của chương trình.

Hội LHPN Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và tham gia quản lý nhà nước. Những năm qua Hội 
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LHPN Việt Nam đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động để phát huy vai trò của hội viên, phụ 
nữ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn 
mới của đất nước. Từ năm 2010, Hội đã đăng ký với Chính phủ hưởng ứng phong trào “Cả 
nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới bằng Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch (5 không: không đói 
nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không 
vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; 3 sạch: Sạch nhà, sạch bếp, 
sạch ngõ). Các tiêu chí của cuộc vận động đều hướng tới cấp hộ gia đình và nhằm góp phần 
thực hiện 11/19 tiêu chí nông thôn mới và các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn 
mới nâng cao. 

Cuộc vận động đã được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng với nhiều kết 
quả cụ thể: hàng năm giúp khoảng 100.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo; 
trong 10 năm xây dựng gần 3000 hợp tác xã/tổ hợp tác, trong đó trên 50% số hợp tác xã/tổ 
hợp tác được thành lập trong lĩnh vực nông nghiệp; duy trì 7.815 CLB gia đình hạnh phúc; 
trên 8,4 triệu bà mẹ và 3 triệu ông bố có con dưới 16 tuổi được tập huấn kiến thức nuôi dạy 
con, các kỹ năng giúp xây dựng gia đình hạnh phúc; hỗ trợ gần 150.000 hộ gia đình xây 
dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; giúp hàng triệu hộ tiếp cận vốn vay để xây dựng các công trình 
nước sạch, vệ sinh...

Đặc biệt, thông qua phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc 
vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội, đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, 
cách làm hay ở cấp cơ sở, góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới 
kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao. Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông 
thôn mới” đã được Trung ương Hội chỉ đạo điểm tại 8 cụm thi đua năm 2017, đến nay đã có 
trên 40 tỉnh/thành nhân rộng mô hình với  gần 1.500 chi hội. Đây là mô hình triển khai toàn 
diện các tiêu chí 5 không, 3 sạch gắn với tiêu chí nông thôn mới, xác định các vấn đề ưu 
tiên để phụ nữ tham gia thực hiện góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương, phát 
huy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ và các cấp Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới, 
nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều mô hình khác đã được thực hiện ở cộng đồng như “Con 
đường hoa/Hàng rào xanh”,“10 hộ liền kề” chung tay xây dựng nông thôn mới, mô hình “Cơ 
sở, chi hội mẫu 3 sạch”, “Ngày thứ 7, chủ nhật xanh”, “Đoạn đường xanh, sạch, đẹp do phụ nữ 
quản lý”, “Chi hội phụ nữ thực hiện vệ sinh môi trường”, “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”, “Dùng 
làn đi chợ”, “Tái sử dụng túi ni lon”;  “Sạch nhà, sạch ngõ, sạch đồng ruộng”, “Thôn phụ nữ xanh 
- sạch – đẹp”, “Mô hình thôn dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu”,; “Nhà tôi xanh – sạch – đẹp”, “Tổ 
phụ nữ tự quản đường giao thông nông thôn”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Sản xuất, chăn nuôi giỏi”, 
“Ngôi nhà 3 sạch”, “Phụ nữ trồng rau sạch”, “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”, “Hộ gia đình 
không chăn nuôi gia súc dưới gầm sàn”, “Giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”...; các mô hình phát 
triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình và phát triển kinh tế địa phương như: trồng nấm 
linh chi, nuôi vịt trời, nuôi cá rô đầu vuông, nuôi cá chim, cá rô phi đơn tính, hàu,  chăn nuôi 
gia súc, gia cầm tập trung….Các mô hình này đã thu hút được sự hưởng ứng, tham gia tích 
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cực của hội viên, phụ nữ, góp phần thiết thực vào việc chỉnh trang, giữ gìn môi trường nông 
thôn, xây dựng cộng đồng văn hóa, cải thiện đời sống người dân và phát triển kinh tế  - xã 
hội địa phương. Từ năm 2014, Hội LHPN Việt Nam cũng đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp 
và phát triển nông thôn và công ty Unilever trong triển khai xây dựng mô hình Làng Hoàn 
hảo tại gần 200 Làng, trong đó Hội thực hiện công tác truyền thông về nông thôn mới, vận 
động phụ nữ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và tổ chức các hoạt động nâng cao đời 
sống mọi mặt cho phụ nữ. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội, Hội LHPN các tỉnh/thành đã bám sát kế hoạch 
xây dựng nông thôn mới của địa phương, chủ động lựa chọn nội dung trọng tâm từng năm, 
đăng ký với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai tốt các hoạt 
động xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Điển hình như:

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đề xuất và được UBND tỉnh phê duyệt đề án “Duy trì, nhân 
rộng, nâng cao chất lượng câu lạc bộ gia đình 5 không, 3 sạch góp phần thiết thực vào chương 
trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020” đến nay đã có 220 CLB 
“Gia đình 5 không 3 sạch” được nhân rộng và hoạt động có hiệu quả. Đề xuất thành công và 
chủ trì thực hiện Đề án “Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh ở các xã ven biển tỉnh Thanh Hóa 
giai đoạn 2018-2020” với tổng số nhà vệ sinh do Hội LHPN tỉnh hỗ trợ xây dựng đến nay lên 
23.476 nhà, góp phần bảo vệ sức khỏe của người dân và môi trường sống của cộng đồng. 
Xây dựng mô hình điểm “Nhà sạch, vườn mẫu” tại các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới 
nâng cao năm 2019 với nội dung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ ứng 
dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống gắn với bảo vệ môi trường 
và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã chỉ đao 480/480 cơ sở Hội đăng ký các phần việc xây dựng 
nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu như: Vận động người dân mua thẻ bảo hiểm y tế; 
Làm đường giao thông nông thôn; Xây dựng các mô hình kinh tế tập thể; xây dựng “Những 
đoạn đường nở hoa”, đoạn đường “Xanh, sạch đẹp”, “Đoạn đường mẫu”; mô hình “Phân loại 
rác thải tại nguồn”; mô hình “mô hình ‘‘Biến rác thải thành con giống ’’; mô hình “Biến rác tái 
chế thành đường hoa”; mô hình CLB “Giỏ hoa đẹp, sọt rác xinh”, “Hạn chế sử dụng túi nylon, mô 
hình «Phụ nữ cam kết nói không với thực phẩm bẩn» ...

Hội LHPN Hà Tĩnh phát động đợt thi đua“Phụ nữ tích cực xây dựng nhà sạch, vườn 
đẹp, chung sức xây dựng nông thôn mới”; chỉ đạo xây dựng mô hình“chi hội 5 không 3 
sạch” gắn với khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại 13 huyện, thành, thị hội. Thông qua 
phong trào đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức của hội viên, phụ nữ và nhân dân, trở 
thành một trong những điển hình của cả nước trong thực hiện chương trình xây dựng nông 
thôn mới như: mô hình “CLB phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường”, “10 hộ liền kề” của Hội LHPN 
Hương Sơn; mô hình “Cụm dân cư xanh-sạch-đẹp” của Hội LHPN Thạch Hà; mô hình “Tổ ươm 
mầm xanh” của Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên; mô hình “Lò đốt rác gia đình” Hội LHPN Kỳ Anh; 
mô hình “Hố rác gia đình – sử dụng chế phẩm sinh học” của Hội LHPN  Cẩm Xuyên, Nghi Xuân; 
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CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội LHPN Hương Sơn, Đức Thọ... 

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị chỉ đạo cấp cơ sở duy trì các tổ phụ nữ thu gom, phân loại, xử 
lý rác thải nông thôn, thị trấn; đảm nhận việc trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh tại các tuyến 
đường nông thôn mới; vận động hội viên sản xuất rau sạch...Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo 
xây dựng 126 “Làng/ Khu phố 3 sạch”, 5 “Làng nông thôn mới kiểu mẫu”; 718 “Tổ phụ nữ tiết 
kiệm tham gia BHYT” với 8.933 thành viên; duy trì hoạt động ủng hộ tặng thẻ bảo hiểm y tế 
cho phụ nữ khó khăn, phụ nữ tham gia các tổ thu gom rác thải.  Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh 
đã vận động, hỗ trợ nhiều phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế bằng mô hình vườn mẫu với 
hiệu quả kinh tế cao, tham gia chỉnh trang đường thôn ngõ xóm, trồng cây xanh, giữ vệ sinh 
mô trường. Hội LHPN TP Hà Nội đã chỉ đạo duy trì và nhân rộng mô hình “Sạch đồng ruộng” 
100% cơ sở Hội có hoạt động sản xuất nông nghiệp nhằm tuyên truyền, vận động phụ nữ 
và người dân vệ sinh đồng ruộng, thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật, phối hợp với các cơ 
quan chức năng xử lý góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường đồng ruộng... Các tỉnh khác 
trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ cũng đều có nhiều hoạt động thiết 
thực góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 

Những kết quả trên cho thấy phụ nữ và các cấp Hội LHPN Việt Nam đã và đang chủ 
động, tích cực, phát huy tính năng động, sáng tạo tham gia thực hiện các tiêu chí nông 
thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao bằng nhiều hình thức, cách 
làm thiết thực và các mô hình hiệu quả, tạo môi trường sống lành mạnh, an toàn, vui tươi 
cho người dân nói chung, phụ nữ nói riêng, góp phần thiết thực hoàn thành các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao của cả nước 
nói chung và từng địa phương nói riêng cơ bản đã đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, còn một số 
vấn đề đặt ra cần quan tâm như: chất lượng một số tiêu chí ở một số địa phương còn thiếu 
tính bền vững, trong đó tiêu chí về chất lượng cuộc sống người dân cần được quan tâm 
thường xuyên, ngay cả khi đã đạt chuẩn như môi trường, văn hóa, bình đẳng giới...; tình 
trạng được mùa mất giá vẫn xảy ra thường xuyên; sản xuất nông nghiệp còn manh mún 
nên hiệu quả chưa cao; vấn đề ô nhiễm môi trường, những khó khăn về biện pháp xử lý 
rác thải khu vực nông thôn ở nhiều địa phương; chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn 
đang là vấn đề nhiều người dân lo lắng; tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong 
trồng trọt gây mất an toàn thực phẩm; vấn đề an ninh trật tự không đảm bảo, tệ nạn xã hội, 
bạo lực gia đình, bạo hành và xâm hại trẻ em... gây ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, đời sống 
phụ nữ và nhân dân và khó khăn trong quá trình thực hiện tiêu chí nông thôn mới, nông 
thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, yêu cầu ngày càng cao về tay nghề sản xuất, kỹ năng nghề nghiệp và 
giá trị sản phẩm nông nghiệp đang là thách thức lớn đối với phụ nữ trong khi phần lớn lao 
động nữ nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp, tỷ lệ lao động nữ nông 
thôn qua đào tạo nghề thấp, đặc biệt với những ngành nghề đòi hỏi tay nghề cao. Việc đào 
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tạo nghề cho lao động nữ nông thôn đã được chú trọng, nhưng các loại hình đào tạo nghề 
dành cho phụ nữ thường là ngắn hạn và tập trung vào các kỹ năng “truyền thống” của phụ 
nữ, đồng thời đầu ra sau học nghề gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, với những định kiến 
giới và sự tự ti còn phổ biến ở nông thôn, phụ nữ cũng hạn chế hơn nam giới về cơ hội tiếp 
cận kỹ thuật, công nghệ sản xuất hiện đại - những yếu tố quan trọng của chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp trong CNH - HĐH nông nghiệp. Tình trạng phụ nữ di cư lao động 
sang các thành phố, đô thị tăng; trong khi tay nghề, kiến thức không đảm bảo nên phần 
lớn phụ nữ di cư tham gia thị trường lao động phi chính thức, điều kiện làm việc tạm bợ, thu 
nhập thấp, không được hưởng các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm. Sản xuất ở nông thôn 
nói chung và do phụ nữ thực hiện nói riêng còn manh mún, phụ nữ thiếu khả năng/cơ hội 
tiếp cận thông tin thị trường, khó xây dựng thương hiệu, hiệu quả sản xuất không cao. Các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân nông thôn nói chung, phụ nữ nói riêng còn có sự 
khác biệt so với thành thị, chất lượng dịch vụ y tế còn hạn chế cũng là thách thức với phụ nữ 
để đảm bảo điều kiện sức khỏe cho lao động và tái tạo sức lao động. Nhận thức của hội viên, 
phụ nữ chưa đồng đều, một bộ phận còn trông chờ sự hỗ trợ của nhà nước nên chưa phấn 
đấu vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, chưa tích cực tham gia các hoạt động xây dựng 
nông thôn mới ở địa phương. Một số phụ nữ và người dân chưa tích cực tham gia chuyển đổi 
cơ cấu vật nuôi, cây trồng và nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả.  

Ðể tiếp tục duy trì hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 
và giải quyết được những vấn đề tồn tại hiện nay, rất cần sự tiếp tuc vào cuộc một cách 
quyết liệt, sát sao của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, đặc biệt cần phát huy vai 
trò chủ thể của người dân nông thôn, trong đó có phụ nữ. 

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ 
và tổ chức Hội như sau: 

- Các cấp, các ngành, đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 
để mỗi người dân và phụ nữ hiểu được mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới 
và những lợi ích của chương trình đối với người dân, đối với sự phát triển của đất nước, từ 
đó người dân và phụ nữ chủ động, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, 
nông thôn mới kiểu mẫu. Việc tuyên truyền, vận động cần được thực hiện thường xuyên, 
qua nhiều kênh, trong đó cần chú trọng phát huy kênh tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng 
thông qua sinh hoạt đoàn, hội của các tổ chức đoàn thể. 

- Cần tăng cường tính liên kết, hỗ trợ ở cấp cộng đồng thôn/ấp, đây là phạm vi nhỏ, 
gần gũi, gắn bó với người dân nhất; cần khuyến khích, tạo cơ chế để người dân chủ động 
thảo luận về những vấn đề của chính mình, của thôn, ấp và đưa ra biện pháp giải quyết 
với sự hỗ trợ của nhà nước. Cần quan tâm đến bình đẳng giới, bảo đảm phụ nữ được bình 
đẳng về cơ hội tham gia vào thảo luận kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương, tham gia thực hiện và thụ hưởng thành quả của Chương trình xây dựng 
nông thôn mới.
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- Cấp ủy các cấp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn thể trong xây dựng nông 
thôn mới; các cấp chính quyền phối hợp, tạo điều kiện để các đoàn thể thực hiện nhiệm 
vụ được giao. Cần tiếp tục gắn việc xây dựng nông thôn mới với các phong trào, cuộc vận 
động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể như  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Nông dân sản 
xuất - kinh doanh giỏi”…nhằm phát huy được sức mạnh của từng đoàn thể, góp phần thực 
hiện mục tiêu chung của địa phương. 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn; có chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, phát triển các chuỗi giá trị sản 
phẩm nông sản tạo việc làm, tiêu thụ sản phẩm gắn với địa bàn nông thôn để giúp phụ nữ 
và người dân nông thôn ổn định sản xuất, tăng thu nhập.

- Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm xây dựng, phát hiện các mô hình hiệu quả, 
cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới để tuyên truyền, biểu dương và phổ biến, 
nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Về phía Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội sẽ tiếp tục chủ trì, hướng dẫn triển khai 
thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, chỉ đạo các địa phương chủ 
động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của phụ nữ và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của 
địa phương để xác định nội dung ưu tiên hàng năm, tập trung vào những vấn đề bức xúc 
hiện nay như: phòng chống bạo lực gia đình; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, sản 
xuất sạch, tiêu dùng sạch; đảm bảo vệ sinh môi trường; vận động phụ nữ giúp nhau thoát 
nghèo, phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình hạnh phúc;  giữ gìn văn 
hóa truyền thống; tư vấn, giáo dục pháp luật cho phụ nữ nông thôn...Tăng cường phát hiện 
và biểu dương và khen thưởng, nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay, các gương 
cá nhân phụ nữ, gia đình điển hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, qua đó động 
viên khích lệ phụ nữ phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào vào nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao./.
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THAM LUẬN
 

CÁC ĐỊA PHƯƠNG 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ RÚT RA KINH NGHIỆM CHỈ 
ĐẠO TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN 

MỚI KIỂU MẪU, VƯỜN MẪU TẠI TỈNH HÀ TĨNH NHỮNG NĂM QUA

Từ thực tiễn những năm đầu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, 
sau khi công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, mặc dù được đánh giá, công nhận theo 
yêu cầu của Bộ tiêu chí; tuy vậy, xã đạt chuẩn vẫn chưa thật sự khởi sắc, còn thiếu chiều sâu 
và tính bền vững, quá trình thực hiện phát hiện ra những bất cập và khá nhiều vấn đề chưa 
thể hiện được sâu hơn, rõ hơn ở từng hộ gia đình, trong cộng đồng thôn xóm, nhiều bất 
cập cũ chưa được giải quyết, một số bất cập mới lại xuất hiện như: hiện tượng phát triển 
vườn hộ một cách tùy tiện, thiếu quy hoạch; chuồng trại chăn nuôi không đảm bảo yêu cầu 
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tiêu chuẩn kỹ thuật, vị trí bất hợp lý; tình trạng bê tông hóa, gạch hóa với những bức tường 
đặc; đường thiếu cây bóng mát, thiếu rãnh tiêu thoát nước, thiếu hệ thống điện chiếu sáng 
đường làng, nền đường hẹp; cảnh quan môi trường chưa được quan tâm; các hoạt động 
văn hóa, thể thao ít được phát huy,... Đặc biệt vai trò chủ thể của người dân chưa được thể 
hiện rõ, thiếu chủ động, sự gắn kết trong thôn xóm chưa được nâng lên,...xây dựng nông 
thôn mới chưa trở thành việc làm thường xuyên gắn với những nhu cầu thiết thực của 
người dân.

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới tiến tới xã nông thôn mới kiểu mẫu theo 
phương châm “thôn vững, xã chắc”, đảm bảo xây dựng nông thôn mới toàn diện, phát triển 
bền vững, gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường, bảo tồn gìn giữ và phát huy bản 
sắc văn hóa vùng nông thôn và nhằm khắc phục những tình trạng nói trên, Ban Chỉ đạo 
nông thôn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có chủ trương xây dựng Khu dân cư nông 
thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. 

Trước hết, Hà Tĩnh chỉ đạo thí điểm xây dựng 5 Khu dân cư NTM kiểu mẫu và 240 Vườn 
mẫu đại diện cho 3 vùng sinh thái. Sau một năm triển khai thực hiện, tỉnh đã tổ chức Hội 
nghị sơ kết, đánh giá kết quả bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét, thuyết phục và được người 
dân hồ hởi, phấn khởi tham gia và ý thức rõ vai trò chủ thể của mình. Để triển khai trên diện 
rộng, UBND tỉnh đã ban hành Bộ Tiêu chí và bổ sung yêu cầu Khu dân cư nông thôn mới 
kiểu mẫu, vườn mẫu vào bộ tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn và Hà Tĩnh xem đây là tiêu chí 
20 trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng khu dân 
cư mẫu, vườn mẫu. Giai đoạn đầu (2014-2016), đối với xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm và 
năm kế tiếp, hỗ trợ 300 triệu đồng/1 khu dân cư NTM kiểu mẫu; 20 triệu đồng/01Vườn mẫu 
(mỗi xã 10 vườn), phần vốn hỗ trợ chủ yếu cho các nội dung ưu tiên như: quy hoạch, làm 
hàng rào xanh, hỗ trợ giống cây, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất (hệ 
thống tưới tiết kiệm, chế phẩm sinh học, sản xuất nông nghiệp hữu cơ...). Hiện nay, tỉnh đã 
ban hành chính sách thưởng theo kết quả đầu ra, mỗi Khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn 
thưởng 300 triệu đồng, mỗi Vườn mẫu đạt chuẩn thưởng 5 triệu đồng.

Chủ trương xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nhanh chóng 
được người dân hưởng ứng, tự giác tham gia và trở thành phong trào có sức lan tỏa nhanh, 
trên diện rộng. Từ xây dựng mô hình điểm, đến nay Hà Tĩnh có 1.719/1.755 (chiếm 98%) 
thôn triển khai xây dựng, trên 11.300 vườn triển khai thực hiện, trong đó có 283 Khu dân cư, 
3.382 vườn mẫu đạt chuẩn; nhiều Khu dân cư kinh tế phát triển, môi trường tốt, cảnh quan 
đẹp, văn hóa được bảo tồn và phát huy, đã trở thành vùng quê “Trù Phú - An lành”, tiêu biểu 
như: thôn Sơn Bình - xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc; thôn Yên Mỹ - xã Cẩm Yên, thôn Tân An 
- xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên; thôn Liên Nhật - xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh; thôn Hà 
Thanh, Đoài Phú - xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà; thôn Phong Giang - xã Tiên Điền, huyện 
Nghi Xuân; thôn Nam Trà, Đông Trà - xã Hương Trà, huyện Hương Khê; thôn Châu Nội, Thông 
Tự - xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh; thôn Chế Biến - xã 
Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn; thôn Hương Phố - xã Đức Hương, huyện Vũ Quang...
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Từ khi việc xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trở thành yêu cầu 
bắt buộc đối với các xã được công nhận đạt chuẩn và đến nay đã trở thành ước muốn, ước 
nguyện của người dân, thành phong trào tự giác và đã được những kết quả nổi bật đó là:

1. Chuyển biến nhanh về nhận thức: Người dân đã nhận thức được việc xây dựng Khu 
dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nói riêng và xây dựng nông thôn mới nói chung 
là làm cho chính mình và chủ động thực hiện; ý thức của người dân chuyển biến rõ rệt, tích 
cực tham gia các nội dung, công việc như: chỉnh trang nhà ở, các công trình phụ trợ, công 
trình chăn nuôi, xây dựng hàng rào xanh, chỉnh trang vườn hộ phát triển kinh tế vườn, bảo 
vệ môi trường và các công việc thực hiện ở cộng đồng thôn xóm,... Xây dựng nông thôn 
mới từ yêu cầu đã trở thành nhu cầu, từ hy vọng đã trở thành khát vọng, từ phải làm nay 
muốn được làm.

2. Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu là điều kiện tốt nhất để 
người dân thực hiện được vai trò chủ thể của mình, từ đó người dân luôn chủ động và phát 
huy cao tính sáng tạo của chính mình. 

3. Kinh tế phát triển nhất là kinh tế vườn hộ được được nâng lên một cách rõ rệt, nhiều 
vườn đã cho hiệu quả kinh tế cao góp phần nâng cao thu nhập; thay đổi được tập quán của 
người dân từ sản xuất truyền thống tự cung tự cấp sang tư duy sản xuất theo hướng hàng hóa, 
kết nối với thị trường; khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng đất vườn và tận dụng được lao 
động nhàn rỗi; đến nay, có trên 1.200 vườn doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở lên, trong đó có 
261 vườn doanh thu trên 1 tỷ đồng trên năm.

4. Môi trường được cải thiện đáng kể: Công tác vệ sinh môi trường có chuyển biến tích 
cực, dần hình thành ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư: đa số hộ dân đã có 
thu gom, phân loại rác tại hộ, có thùng đựng rác công cộng, có tổ thu gom rác thải hoạt 
động có hiệu quả và hiện nay đã có các mô hình điểm về thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 
tại nguồn có tính khả thi; môi trường sống trong mỗi gia đình, vườn hộ, cộng đồng được cải 
thiện rõ rệt, góp phần quan trọng tạo nên những vùng quê là “nơi đáng sống hơn”;

5. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, bước đầu hình thành nét 
văn hóa cộng đồng nông thôn mới văn minh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 
thao ngày càng được tổ chức hoạt động thường xuyên hơn; chất lượng gia đình văn hóa, 
làng văn hóa được nâng lên; ý thức văn hóa ngày càng cao, đại đa số người dân ứng xử văn 
minh, lịch sự;

6. Ý thức chấp hành các quy ước, hương ước, pháp luật được nâng lên, mối quan hệ 
đoàn kết xóm làng ngày càng gắn kết hơn;

7. Cán bộ sâu sát hơn, có trách nhiệm hơn, học hỏi qua thực tế được nhiều hơn và 
được dân tin yêu hơn; các tổ chức đoàn thể chính trị xã phát huy cao hơn vai trò, trách 
nhiệm của mình và có nhiều hoạt động thiết thực hơn; dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo 
của Đảng, điều hành của chính quyền;
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8. Thu hút được nhiều nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các nội dung trong xây dựng 
nông thôn mới, nhất là thu hút được nhiều nguồn lực hơn từ con em xa quê khi mỗi trở 
về quê hương chứng kiến được quê hương mình ngày cành giàu đẹp, văn minh hơn (ngân 
sách bỏ ra ít, nhưng hiệu quả mang lại rất lớn, tránh thất thoát; thu hút được nhiều nguồn 
lực, nhất là nguồn lực từ chính cộng đồng người dân);

9. Tạo được phong trào thi đua sôi nổi, mô hình Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu lan 
tỏa nhanh, rộng, đi vào chiều sâu; tạo ra phương pháp cách làm mới trong xây dựng nông thôn 
mới “xây dựng nông thôn mới từ nhà, ra vườn, ra cộng đồng dân cư”;

10. Chính xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu làm cho nông 
thôn mới phải liên tục, không ngừng phát triển, vì phải làm hàng ngày, càng ngày càng 
phải nâng cấp hơn tạo nên xã đạt chuẩn nông thôn mới vừa đảm bảo sự vững bền, vừa có 
chiều sâu và luôn phát triển.

Từ những kết quả bước đầu, để tạo phong trào thi đua sâu, rộng, tiếp tục tạo sự lan tỏa  
trong toàn tỉnh, đầu năm 2017, Hà Tĩnh đã phát động Cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới 
kiểu mẫu, vườn mẫu, với quy mô lớn, được tổ chức từ cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh được 
đông đảo công động dân cư và người dân hưởng ứng: có trên 1.000 thôn và gần 17.000 
vườn hộ tham gia dự thi, đã tạo ra một không khí thi đua sôi nổi, hào hứng với sức lan tỏa 
sâu rộng đến tận hộ gia đình và thôn xóm trên toàn tỉnh, đã có 620 thôn, 1.608 vườn hộ đạt 
giải cuộc thi cấp xã; 124 thôn, 427 vườn hộ đạt giải cuộc thi cấp huyện và 34 thôn, 183 vườn 
hộ đạt giải cuộc thi cấp tỉnh. Thông qua cuộc thi phát hiện ra những nhân tố, những điển 
hình tiêu biểu, đó là những khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu đạt chuẩn hoàn 
thiện hơn để định hướng cho tầm nhìn, chủ trương thực hiện trong thời gian tới; phát hiện 
ra những cách làm hay những kinh nghiệm tốt, những mô hình điển hình chính đó là bài 
học chung cho tỉnh trong tổ chức thực hiện và thông qua cuộc thi đã làm tốt công tác tuyên 
truyền để người dân biết được mục đích, ý nghĩa thiết thực của việc xây dựng khu dân cư 
NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và người dân thấy được mô hình Khu dân cư nông thôn mới kiểu 
mẫu, vườn mẫu trong thực tế thuyết phục, trở thành điểm tham quan học tập vì vậy tạo sự 
lan tỏa nhanh hơn, tuyên truyền hiệu quả hơn từ đó người dân chủ động tham gia, thực hiện tốt 
vai trò chủ thể của chính mình trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Qua thực tiễn, Hà Tĩnh xin chia sẻ một số kinh nghiệm bước đầu rút ra trong quá trình 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu:

1. Phải có bộ tiêu chí, kèm theo hướng dẫn chi tiết dễ hiểu, dễ làm làm cơ sở để thực 
hiện và đánh giá kết quả thực hiện, Hà Tĩnh đã ban hành bộ tiêu chí: xã kiểu mẫu; thôn kiểu 
mẫu; vườn kkiểu mẫu... và bổ sung vào Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thực hiện trên địa bàn 
tỉnh (trở thành yêu cầu bắt buộc trong công nhận xã đạt chuẩn: Hà Tĩnh yêu cầu tất cả các 
thôn đều phải triển khai xây dựng, xã đạt tiêu chuẩn NTM phải có 02 thôn đạt chuẩn khu 
dân cư kiểu mẫu, các thôn còn lại đạt tối thiểu 60%; xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 
phải có 100% số thôn phải đạt chuẩn). 
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2. Phải xây dựng mô hình mẫu thuyết phục của các nội dung (như tuyến đường mẫu, 
đường điện mẫu, vườn mẫu...) và mẫu hình toàn Khu dân cư để tuyên truyền và là nơi học 
tập, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp, cách làm, cách thức tổ chức thực hiện giữa các 
địa phương.

3. Cán bộ các cấp, các ngành phải luôn đồng hành với xã, với thôn trong quá trình thực 
hiện, có phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, đoàn thể theo từng nội dung, tiêu 
chí; công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên để hỗ trợ người dân, cộng đồng, giải quyết 
kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Mỗi người dân phải nhận thức 
và phát huy tốt vai trò chủ thể, tự giác thực hiện ngay từ gia đình đến cộng đồng thôn xóm.

4. Hà Tĩnh gắn kết chặt chẽ giữa Tái cơ cấu nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới. 
Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu với trọng tâm là phát triển mạnh 
kinh tế vườn đã giải được một phần bài toán khó trong Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

5. Cần có chính sách hỗ trợ, cơ chế thưởng theo kết quả đầu ra tạo động lực lớn cho 
các địa phương thực hiện; khuyến khích, ghi nhận các sáng tạo...

6. Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn phải chuyên sâu và đa dạng về hình thức 
với nhiều cách thức tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích thiết thực của 
việc xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu, huy động sự tham gia đóng góp cả 
về trí tuệ, công sức và nguồn lực của người dân. Tạo được phong trào thi đua nhà nhà với 
nhau, tổ liên gia với nhau, thôn với nhau…

7. Tăng cường tổ chức tham quan học tập; giao lưu, tọa đàm thực tế giữa các địa 
phương là hoạt động mang lại hiệu quả một cách nhanh nhất. Sơ, tổng kết phải đúc rút 
những bài học kinh nghiệm để xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm theo từng thời kỳ. 
Các địa phương cũng tổ chức đánh giá theo chuyên đề, lựa chọn các nhân tố điển hình để 
nhân rộng, có bổ sung phù hợp với thực tế của địa phương (như huyện Nghi Xuân bổ sung 
thêm tiêu chí “Có Câu lạc bộ dân ca Ví Giặm” vào Bộ Tiêu chí Khu dân cư mẫu) và định kỳ tổ 
chức các cuộc thi tạo phong trào thi đua rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu.

Song song với việc xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, Hà 
Tĩnh xác định rõ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới chỉ là bước đầu và mục đích 
không phải để được công nhận đạt chuẩn mà quan trọng là phải luôn nâng cao chất lượng 
cuộc sống của người dân, vì vậy các xã phải luôn nổ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao 
chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí 20-Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn 
mẫu, phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Với quan điểm chỉ đạo của tỉnh xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị 
quan trọng hàng đầu, thường xuyên và lâu dài, với thực tiễn “dừng lại là rớt chuẩn, chuyển 
biến chậm sẽ bị bỏ lại phía sau” xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phải là xu thế tất yếu 
hướng tới của các xã đã đạt chuẩn. Trong thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh sẽ ưu tiên hơn nữa 
mục tiêu xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn (so với mục tiêu xã đạt 
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chuẩn), đồng thời các cơ chế, chính sách sẽ được xây dựng và ưu tiên thực hiện theo mục 
tiêu này. Xây dựng các Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu sẽ tạo tiền đề vững chắc cho 
việc duy trì, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã; 
tạo ra xã đạt chuẩn NTM thuyết phục hơn, là cơ sở quan trọng để Hà Tĩnh phấn đấu có nhiều 
xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới kiểu mẫu và Tỉnh đạt chuẩn nông 
thôn mới giai đoạn 2020-2025 một cách thiết thực, bền vững.

Nhân Hội nghị, tỉnh Hà Tĩnh xin đề xuất:

(1). Từ thực tiễn xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu ở Hà Tĩnh và 
một số tỉnh, Trung ương cần xem xét đưa nội dung xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu 
mẫu, vườn mẫu vào một nội dung yêu cầu khi đánh giá các xã đạt chuẩn nông thôn mới (có 
thể thành một tiêu chí riêng hay một chỉ tiêu trong 19 tiêu chí). 

(2). Cơ chế về quản lý đầu tư và hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ở tại Khu dân cư cần 
phải thông thoáng và trao quyền quyết định cho cộng đồng dân cư chủ động, hạn chế tối 
đa việc thực hiện theo dự án.

(3). Cần phải sớm phát động Cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu 
toàn quốc./.
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UBND  TỈNH NAM ĐỊNH

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG  
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Nam Định là tỉnh ven biểu thuộc vùng Nam đồng bằng sông Hồng; có diện tích tự 
nhiên 1.652,8 km2 , dân số trên 1,8 triệu người, trong đó khoảng 75% dân số ở nông thôn. 
Tỉnh có 9 huyện và thành phố Nam Định, có 229 xã, phường, thị trấn, trong đó có 209 xã 
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM). 

Qua hơn 8 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-
2020, đến nay tỉnh Nam Định có 209/209 xã (100% số xã) và 10/10 huyện, thành phố đạt 
chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, về đích trước 1,5 năm so với kế hoạch. 
Nông thôn mới ở nhiều địa phương của tỉnh Nam Định đang trở thành nơi đáng sống.
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Về công tác chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, với quan điểm vừa làm, 
vừa học hỏi, rút kinh nghiệm, tại hội nghị này tôi xin được chia sẻ cách làm của Nam Định:

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, không có điểm dừng, 
nên ngay sau khi các huyện, các xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tỉnh Nam Định đã tập 
trung chỉ đạo các huyện, các xã tiếp tục bắt tay ngay vào xây dựng NTM nâng cao, phấn 
đấu sau 5 năm (kể từ khi đạt chuẩn NTM theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg) tiếp tục được công 
nhận địa phương đạt chuẩn NTM nâng cao. 

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp & PTNT về xây dựng xã NTM nâng cao và 
huyện NTM nâng cao, tháng 6/2019 tỉnh Nam Định đã ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng 
cao giai đoạn 2018 – 2020 với 19 tiêu chí để chỉ đạo, triển khai nâng chất toàn diện các tiêu 
chí xã NTM ở 209/209 xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; chỉ đạo các huyện lập và tổ chức 
thực hiện kế hoạch xây dựng NTM nâng cao theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp & PTNT 
tại văn bản số 8283/BNN-VPĐP ngày 23/10/2018 về hướng dẫn nội dung thực hiện duy trì 
và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt chuẩn NTM, trong đó cần tập trung 
các nội dung: Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn; phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao 
đời sống nhân dân; phát triển đời sống văn hóa; nâng cao chất lượng môi trường nông 
thôn; giữ vững an ninh, trật tự xã hội.

Về xây dựng các mô hình NTM kiểu mẫu: Cùng với huyện Hải Hậu xây dựng mô hình 
NTM kiểu mẫu sáng – xanh – sạch – đẹp để phát triển bền vững, tỉnh Nam Định chọn 5 xã, 
6 thôn/xóm và 2 khu xử lý rác thải liên xã để xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu, tiêu chí NTM 
kiểu mẫu. Các xã, thôn/xóm triển khai xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu phải đảm bảo các 
yêu cầu: Là xã, thôn/xóm NTM tiêu biểu của địa phương, có đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao 
năm 2018 hoặc năm 2019. Có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đầy đủ, hoàn thiện theo chuẩn 
NTM. Có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, hiện đại, ngăn nắp theo quy hoạch; nhà cửa, 
khuôn viên của hầu hết các hộ gia đình khang trang, sạch đẹp, ngăn nắp. Có nếp sống văn 
hoá tiến bộ, văn minh, có an ninh trật tự tốt; có đủ hệ thống tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội 
vững mạnh.

Thực hiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 
05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; cùng với việc củng cố, hoàn thiện, nâng chất các tiêu 
chí NTM theo Bộ Tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, các mô 
hình NTM kiểu mẫu cần tập trung thực hiện 4 nhóm tiêu chí NTM kiểu mẫu, gồm: Cảnh 
quan – môi trường, Văn hóa, Phát triển sản xuất và An ninh trật tự.

1. Tiêu chí cảnh quan – môi trường

- Đối với từng hộ gia đình: Nhà cửa, khuôn viên gia đình, công trình vệ sinh, chuồng 
trại chăn nuôi được chỉnh trang, tu sửa, làm đẹp. Vườn tạp được cải tạo thành vườn cây ăn 
quả hoặc vườn rau, vườn hoa - cây cảnh. Cảnh quan môi trường trước, trong và xung quanh 
khuôn viên hộ gia đình thường xuyên xanh, sạch, đẹp. Có thùng rác 2 ngăn hoặc 2 thùng 
chứa 2 loại rác riêng biệt (rác vô cơ và rác hữu cơ), có điểm chôn lấp rác thải hữu cơ trong 
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khuôn viên hộ gia đình. Tích cực hưởng ứng, tham gia định kỳ phong trào tổng vệ sinh môi 
trường của thôn/xóm hoặc xã, thị trấn.

- Đối với thôn/xóm: Xây dựng được các tuyến đường kiểu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp 
(đường thường xuyên sạch đẹp, có điện chiếu sáng ban đêm, được trồng cây bóng mát cùng 
chủng loại, thẳng hàng và trồng hoa ở lề đường). Thường xuyên phát động và tổ chức làm 
tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, kênh mương và khuôn viên các công trình 
phúc lợi công cộng, đảm bảo khu dân cư và các công trình phúc lợi của thôn/xóm thường 
xuyên sạch, đẹp, ngăn nắp. Có bản vẽ hoặc sơ đồ quy hoạch phát triển thôn/xóm, các điểm 
tham quan; bổ sung quy định bảo vệ cảnh quan – môi trường trong hương ước, quy ước 
của thôn xóm. Xây dựng được các tuyến đường điện chiếu sáng về ban đêm ở tất cả các trục 
đường thôn/xóm, đường dong ngõ xóm của thôn/xóm; đầu tư mới hoặc cải tạo hệ thống 
cống rãnh thoát nước trong thôn/xóm. Có phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các 
phương án/kế hoạch duy tu, bảo dưỡng các công trình phúc lợi của thôn/xóm.

- Đối với xã: Có quy định của xã về bảo vệ cảnh quan, môi trường nông thôn; thường 
xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao vai trò và trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ 
sinh môi trường, cảnh quan nông thôn. Môi trường, cảnh quan xã được tổng vệ sinh, chỉnh 
trang, làm đẹp thường xuyên đảm bảo luôn xanh, sạch, đẹp. Các công trình công cộng và các 
tuyến đường giao thông trục xã, liên xóm, trục xóm được trồng hoa, cây xanh. Tổ chức tốt các 
mô hình tự quản bảo vệ môi trường và thu gom, xử lý rác thải, chất thải công nghiệp, chất thải 
nguy hại theo đúng quy định. Các xã chưa có lò đốt rác thải sinh hoạt phải liên kết với các xã 
liền kề có lò đốt rác để xử lý rác thải hoặc liên kết đầu tư xây dựng lò đốt rác quy mô liên xã theo 
quy định. Các xã chưa có nước sạch phải sớm triển khai dự án đầu tư hệ thống nước sạch hoặc 
kết nối mạng nước sạch liên xã để cung cấp nước sạch trên địa bàn. Có phương án, kế hoạch cụ 
thể và định kỳ duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã.

2. Tiêu chí Văn hóa

- Từng hộ gia đình nghiêm túc thực hiện đúng các hương ước, quy ước, quy định của 
thôn/xóm; thực hiện tốt các quy định nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang 
và lễ hội; con cháu thảo hiền, ngoan ngoãn, hiếu học; ông, bà, cha, mẹ mẫu mực trong cuộc 
sống.

- Các thôn/xóm có hương ước hoặc quy ước của thôn/xóm; bổ sung thiết bị, chỉnh 
trang, nâng cấp các công trình văn hóa, thể thao; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và tích cực vận động người dân hưởng ứng, tham gia. Mỗi 
thôn/xóm có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, 
hiệu quả. 

- Xã có quy định hoặc quy chế của xã; có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, 
thu hút đông đảo người dân trên địa bàn xã tham gia; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã.
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3 Tiêu chí phát triển sản xuất

- Các hộ dân trong xã hoặc thôn, xóm tích cực đổi mới cơ cấu giống, mùa vụ, áp dụng 
tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa sản xuất, phát triển sản xuất ngành nghề.

- Xã hoặc thôn/xóm có doanh nghiệp hoặc các cơ sở sản xuất đầu tư phát triển các 
ngành nghề không hoặc ít gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư.

- Xã có kế hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương; xây 
dựng các cánh đồng lớn sản xuất lúa, rau màu hàng hóa tập trung, đồng thời thu hút, kết 
nối với HTX, hộ nông dân và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, chế 
biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm.

- Xã hoặc thôn, xóm có kế hoạch duy trì, phát triển các ngành nghề truyền thống, tiểu thủ 
công nghiệp; du nhập, phát triển ngành nghề mới thuộc nhóm ngành nghề không hoặc ít gây 
ô nhiễm môi trường theo quy hoạch phát triển làng nghề tại địa phương.

4. Tiêu chí an ninh trật tự

- Các xã, các thôn/xóm có thực hiện việc biên soạn nội dung và thường xuyên tuyên 
truyền pháp luật và quy định của địa phương; tích cực vận động người dân nghiêm chỉnh 
chấp hành. Thường xuyên bổ sung, cập nhật tủ sách pháp luật tại nhà văn hóa thôn/xóm. 

- Xã hoặc thôn/xóm có Tổ tự quản an ninh trật tự tại tất cả các khu dân cư; phát hiện, 
ngăn chặn kịp thời, không để phát sinh mới các mâu thuẫn và các tệ nạn xã hội.

* Các nội dung tỉnh Nam Định đã và đang triển khai

- Tỉnh Nam Định đã tập trung quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và xây 
dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về xây dựng xã NTM nâng cao; xây dựng mô 
hình NTM kiểu mẫu; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai, thực hiện trong năm 
2019 và 2020; thường xuyên tuyên truyền tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia của cộng 
đồng dân cư; phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiểu mẫu”; xác định và phân bổ các nguồn lực hỗ trợ các địa phương xây 
dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2019.

- Các huyện chỉ đạo các xã lập và tổ chức triển khai xây dựng NTM nâng cao; tổ chức 
cho các xã, thị trấn, các thôn/xóm đăng ký thi đua, ký kết thi đua xây dựng NTM nâng cao 
và mô hình NTM kiểu mẫu.

- Các xã tập trung thực hiện các nội dung xây dựng NTM nâng cao và lựa chọn các 
thôn/xóm xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu.

- Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến 
huyện, xã có chương trình hành động cụ thể để phối hợp thực hiện phong trào thi đua xây 
dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu ở cấp huyện, cấp xã và các thôn/xóm;
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- Các thôn/xóm bổ sung nội dung xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu vào 
hương ước của thôn/xóm, đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để huy động nguồn 
lực, tổ chức thực hiện. 

- Trước hết các khu dân cư vận động các hộ gia đình thực hiện tốt hương ước, nếp 
sống văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thường xuyên tổ chức làm 
tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp qua các phong 
trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật làm sạch môi trường”, “Trồng cây bóng mát, 
trồng hoa ven đường”, “Nhà sạch, vườn xanh, đường có điện, có cây bóng mát, có hoa, sông 
không rác”,...

* Một số kinh nghiệm bước đầu                                                                              

- Phải tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và mọi người dân trong 
xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

- Coi trọng và thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về Chương trình 
xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong 
xây dựng NTM và khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với quê hương, xóm làng. 
Tiếp tục phát động sâu rộng cuộc vận động “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao và 
nông thôn mới kiểu mẫu” với các nội dung, hoạt động cụ thể.

- Phải có định hướng cụ thể, lựa chọn thôn/xóm làm điểm, lựa chọn một số tiêu chí 
kiểu mẫu để thực hiện; phải xây dựng được mô hình điểm để từ đó đánh giá hiệu quả, rút 
kinh nghiệm, nhân rộng.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, hộ gia đình và cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. 

* Đề nghị: 

Để Chương trình xây dựng NTM tỉnh Nam Định trong thời gian tới tiếp tục được thực 
hiện hiệu quả, tỉnh Nam Định trân trọng đề nghị Chính phủ, Ban chỉ đạo các Chương trình 
MTQG và các Bộ, ngành Trung ương:

- Tăng cường hỗ trợ, để tạo nguồn lực cho các địa phương xây dựng NTM; có cơ chế, 
chính sách đặc thù và ưu tiên nguồn lực từ các chương trình, dự án lồng ghép của Trung 
ương tại Nam Định để hỗ trợ huyện Hải Hậu xây dựng thí điểm mô hình NTM kiểu mẫu.

- Ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi hơn, tạo điều kiện tích tụ, tập trung ruộng đất, thu 
hút đầu tư vào nông nghiệp. Có chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn trong chuyển đổi đất 
lúa, đất làm muối kém hiệu quả để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

- Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG sớm ban hành tiêu chí huyện NTM 
kiểu mẫu cho các vùng miền./.
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO,       
NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - NHỮNG VẪN ĐỀ ĐẶT RA  

VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Thành phố Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 12 quận, 1 thị xã, và 
17 huyện, và với 584 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 386 xã, 177 phường, 21 thị trấn. 

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành 
Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hóa 
bằng Chương trình số 02-CTr/TU ngày 29/8/2011 về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng 
nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015’. UBND Thành 
phố ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 09/5/2012 thực hiện Chương trình 02/CTr-TU 
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của Thành ủy. Sau 05 năm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, với sự nỗ 
lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị toàn Thành phố, đặc biệt là sự đồng thuận và 
hưởng ứng tích cực của nhân dân khu vực nông thôn; Chương trình 02 đã thực sự trở thành 
phong trào rộng lớn. Kết thúc giai đoạn 2011-2015, thành phố Hà Nội đã thu được những 
kết quả đáng khích lệ: Đã cơ bản hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông 
nghiệp với tổng diện tích 76.891 ha. Sau dồn điền, đổi thửa đã hình thành một số vùng sản 
xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung ở một số huyện, góp phần đưa tăng trưởng giá 
trị sản xuất nông nghiệp bình quân 5 năm đạt 2,4%/năm, giá trị sản xuất nông nghiệp thực 
tế năm 2015 đạt 233 triệu đồng/ha/năm, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra (231 triệu đồng/
ha/năm); đời sống vật chất, tinh thần của nông dân khu vực nông thôn ngày càng được 
nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 33 triệu đồng/người/năm (tăng 13 
triệu đồng/người/năm so với mục tiêu của Chương trình đến năm 2015). Tỷ lệ hộ nghèo 
giảm còn 1,5% (theo tiêu chí cũ). Đến hết năm 2015, Thành phố có 201/386 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới (bằng 52,07% số xã), vượt chỉ tiêu kế hoạch của Chương trình đề ra (12,07%); 
huyện Đan Phượng được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhân huyện đạt chuẩn NTM, 
Thành phố Hà Nội là 1 trong 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Đảng và Nhà nước 
tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng nhất. 

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại của giai đoạn 2011-
2015; bước vào giai đoạn 2016-2020, trên tinh thần Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 
12/11/2015 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình MTQG giai đoạn 
2016-2020; Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 02-CTr/TU ngày 26/4/2016 về 
“Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 
2016-2020” mà trọng tâm là xây dựng nông thôn mới; UBND thành phố đã ban hành kế 
hoạch số 188/KH-UBND ngày 6/10/2016 thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy. Kết quả 
đến nay:

* Về sản xuất nông nghiệp: Giá trị sản phẩm nông nghiệp thu hoạch trên 1ha đất nông 
nghiệp cuối năm 2018 đạt 245 triệu đồng/ha, tăng 4 triệu đồng so với Kế hoạch của UBND 
Thành phố (241 triệu đồng/ha). Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu kinh 
tế nông nghiệp đã có tiến bộ rõ rệt. Diện tích dồn điển đổi thửa được 79.454,3ha, diện tích 
đất dôi dư sau dồn điền, đổi thửa là 1.836,9ha; việc cấp giấy chứng nhận sau dồn điền đổi 
thửa cơ bản hoàn thành với số lượng  617.964/622.861 (đạt 99,21%). Cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp 
chuyên canh tập trung, nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao 
với giá trị từ 1-2 tỷ/ha/năm. 

* Về xây dựng nông thôn mới: Hà Nội hiện có 4 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Thanh 
Trì và Hoài Đức) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 02 huyện 
Gia Lâm, Quốc Oai đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định đạt chuẩn 
nông thôn mới năm 2018. Hiện nay, Hà Nội đang chỉ đạo từ 2-3 huyện hoàn thiện hồ sơ 
đề nghị công nhận nông thôn mới năm 2019. Về xây dựng xã nông thôn mới, đến nay, có 
325/386 xã (chiếm 84,2%) được UBND Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 
(vượt kế hoạch trước 02 năm so với mục tiêu đề ra) và 03 xã Đan Phượng, Song Phượng, 
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Liên Trung của huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2018. Trong 
số 61 xã chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì có 09 xã đạt và cơ bản đạt 19 
tiêu chí, 43 đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, còn 08 xã đạt và cơ bản đạt từ 11-14 tiêu chí. Xã 
Thạch Hòa, huyện Thạch Thất nằm trong quy hoạch khu công nghệ cao Hòa Lạc nên không tiến 
hành xây dựng NTM. 

* Về nâng cao đời sống nông dân: Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và 
nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 46,5 triệu đồng/
người/năm, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 1,81%, Tỷ lệ người dân tham gia bảo 
hiểm y tế trên địa bàn toàn Thành phố đạt 86,68%, trong đó; tỷ lệ số hộ dân nông thôn được 
sử dụng nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh là 100%, trong đó có trên 57% số hộ dân được sử 
dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Về huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới: Tổng kinh phí đầu tư cho nông thôn 
mới toàn Thành phố đến 30/6/2019 là 76.462.948 triệu đồng, trong đó: 

+ Nguồn vốn ngân sách nhà nước: 61.722.317 triệu đồng (Ngân sách  Trung ương: 
69.690 triệu đồng; Ngân sách Thành phố hỗ trợ trực tiếp: 10.311.998 triệu đồng; Ngân 
sách huyện: 32.223.513 triệu đồng;  Ngân sách xã: 3.471.135 triệu đồng, Vốn lồng ghép: 
15.645.981 triệu đồng).

+ Nguồn vốn huy động ngoài ngân sách: 14.740.631 triệu đồng (Doanh nghiệp, Hợp 
tác xã,...: 4.941.004 triệu đồng; Nhân dân đóng góp: 7.203.828 triệu đồng; các nguồn vốn 
khác: 2.595.799 triệu đồng). Trong đó có trên 100 Doanh nghiệp hỗ trợ từ 100 triệu đồng 
trở lên, tiêu biểu như Ngân hàng CP Công thương Việt Nam chi nhánh Mê Linh hỗ trợ 140,3 
tỷ đồng xây dựng một số trường học và nhà Văn hóa ở huyện Mê Linh, Công ty CP Đầu tư 
Xây dựng và Thương mại Cường Thịnh huyện Đan Phượng hỗ trợ 2,9 tỷ đồng làm đường 
Giao thông nông thôn ở một số xã huyện Đan Phượng... Có trên 1.000 hộ gia đình hỗ trợ 
bằng tiền và các hình thức qui ra tiền từ 100 triệu đồng trở lên, tiêu biểu như gia đình bà 
Đinh Thị Bằng ở thôn Trần Phú xã Minh Cường, Thường Tín ủng hộ 23 tỷ đồng để xây dựng 
các công trình văn hóa, trụ sở UBND xã và các công trình phúc lợi khác của địa phương; 
ông Hoàng Văn Hùng ở quận Hai Bà Trưng đóng góp trên 10 tỷ đồng xây dựng các công 
trình của xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, ông Phạm Thế Vinh ở 362 phố Trần Khát Trân - Hai 
Bà Trưng hỗ trợ 6 tỷ đồng xây dựng một số công trình Văn hóa quê nhà ở xã Thanh Liệt 
- Thanh Trì,… có những hộ gia đình đóng góp tới cả 1.000m2 đất để xây dựng các công 
trình phúc lợi của địa phương như gia đình ông Phùng Mạnh Thực ở xã Hòa Thạch, huyện 
Quốc Oai, bà Đinh Thị Tình ở xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, ông Nguyễn Văn Thơm xã 
Tiến Xuân, huyện Thạch Thất,... 

+ Ngoài ra thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, các quận cũng đã tích cự hỗ 
trợ các huyện trong xây dựng NTM. Kết quả đến nay toàn bộ 12 quận thuộc Thành phố đã 
hỗ trợ các huyện xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí là 537,650 tỷ đồng.

Song song với việc chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của 
Thành ủy, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí 
xây dựng nông thôn mới đối với huyện, xã; thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các huyện tiếp 
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tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới 
theo tinh thần văn bản số 8283/BNN-VPĐP ngày 23/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn.

Với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở, đặc biệt là người 
dân, Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2020 có từ 10 huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, 
các xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, có từ 60 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Đối với xã nông thôn mới nâng cao: Thực hiện chỉ đạo của  của Văn phòng Chính phủ 
tại văn bản số 521/VPCP-NN ngày 15/01/2018 về việc ban hành nội dung trọng tâm xây 
dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, điều kiện, tiêu chí xét, công nhận xã nông thôn 
mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, định hướng chỉ đạo xây dựng tiêu chí huyện nông 
thôn mới kiểu mẫu; văn bản số 1345/BNN-VPĐP ngày 08/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận 
xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020; UBND thành phố Hà Nội đã 
ban hành Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016-2020 với 19 tiêu chí, 75 chỉ tiêu. Trên cơ 
sở đó, để thuận lợi cho các huyện, thị xã, các xã thuận lợi trong quá trình thực hiện, UBND 
Thành phố đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực 
Chương trình) tổng hợp hướng dẫn của các sở, ngành, đơn vị liên quan ban hành Văn bản 
số 434/HD-SNN ngày 21/12/2018 về Hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các 
tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020. 
Đến nay, Thành phố đã ban hành Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 về việc 
công nhận 3 xã (Song Phượng, Đan Phượng, Liên Trung) của huyện Đan Phượng đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao.

- Đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu: Thực hiện Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 
05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu 
mẫu giai đoạn 2018-2020; văn bản số 521/VPCP-NN ngày 15/01/2018 của Văn phòng Chính 
phủ về việc ban hành nội dung trọng tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao, điều kiện, tiêu chí xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, 
định hướng chỉ đạo xây dựng tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu; văn bản số 9787/
VPCP-KSTT ngày 09/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện tiêu 
chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành Thành phố, UBND các huyện, thị 
xã xây dựng Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu với quan điểm chỉ đạo: Xã được công 
nhận nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực nào đó là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao theo quy định tại Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND Thành phố; 
phải đạt 04 nhóm tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định tại Quyết định 691/
QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và đạt một trong các lĩnh vực cụ thể do 
UBND thành phố Hà Nội quy định (về sản xuất, về văn hóa, về giáo dục, về du lịch, về môi 
trường, về an ninh trật tự, về y tế) theo quyết định này. Theo đó, Tập thể lãnh đạo UBND 
Thành phố đã họp và thông qua Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về 7 lĩnh vực (về 
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sản xuất, về văn hóa, về giáo dục, về du lịch, về môi trường, về an ninh trật tự, về y tế). Trong 
tháng 7 năm 2019, Thành phố Hà Nội sẽ ban hành Quyết định để các địa phương, đơn vị có 
căn cứ tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, trong thời gian tới, thành phố Hà Nội cũng ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư 
kiểu mẫu, vườn mẫu để các huyện, thị xã và các xã triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng 
chỉ đạo của Trung ương.

Trong thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội hiện nay, có một số vấn đề đang đặt ra, 
đòi hỏi cần phải có những nghiên cứu, đánh giá để đề ra giải pháp cụ thể, đó là:

Thứ nhất, việc triển khai xây dựng nông thôn mới đang được thực hiện dựa trên Bộ 
tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là, phải 
làm gì để khi xã đạt chuẩn nông thôn mới, ngoài việc đảm bảo tốt đời sống vật chất và tinh 
thần cho người dân, phải giữ được bản sắc của nông thôn truyền thống? Phải làm như thế 
nào để vùng nông thôn phát triển hài hòa và bền vững?

Thứ hai, vấn đề ô nhiễm môi trường đang ngày càng trở nên cấp bách. Tình trạng rác 
thải, nước thải chưa được thu gom, xử lý còn phổ biến, làm cho không ít địa phương đang 
bị ô nhiễm, nhất là những vùng có làng nghề. Vậy, giải pháp nào để vùng nông thôn sáng 
- xanh - sạch - đẹp? Bên cạnh đó, môi trường xã hội ở nông thôn cũng cần phải được chú 
trọng quan tâm, nhất là vấn đề gắn kết cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, sự gắn kết trong 
các gia đình, dòng tộc...

Thứ ba, hiện nay sau đạt chuẩn nông thôn mới, các địa phương sẽ phải làm gì để 
hướng đến nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu? Để hướng đến là xã, huyện 
nông thôn mới kiểu mẫu, vấn đề gì là cốt lõi? Việc đạt xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu, 
phải chăng là đưa ra các tiêu chí, chỉ tiêu định lượng cao hơn hẳn so với chuẩn của Bộ tiêu 
chí quốc gia về xã nông thôn mới, tiêu chí huyện nông thôn mới, hay là còn hướng nào khác 
để phản ánh tốt hơn (như: tập trung vào việc nâng cao sự hưởng thụ của người dân về đời 
sống văn hóa, tinh thần, về an ninh trật tự và chất lượng các dịch vụ xã hội...)?

Thứ tư, thực trạng hiện nay cho thấy, việc xây dựng nông thôn mới đối với các địa 
phương dân tộc, miềm núi, vùng sâu, vùng xa gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa 
hình phức tạp, dân cư thưa thớt và sống rải rác. Vậy, đối với những vùng này, song song với 
xây dựng nông thôn mới cấp xã, cần có cơ chế, chính sách cụ thể nào cho phù hợp với thực 
tiễn địa phương?

Để khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, nhằm phát huy hiệu quả 
thực hiện Chương trình giai đoạn tiếp theo, thành phố Hà Nội đề ra một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả 
hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, nhất là vai trò của người đứng đầu, phải 
xem xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng, một nhiệm vụ chính trị trọng tâm 
cần thực hiện kiên trì, kiên nhẫn, thường xuyên và liên tục, phải xác định xây dựng nông 
thôn mới “có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc”.  Các ngành, các cấp phải quán 
triệt quan điểm xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí chính là thực hiện công nghiệp hóa, 
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hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững, vừa 
là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng và mang tính 
nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước.

Hai là, tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực Phong trào thi đua «Cả nước chung 
sức xây dựng nông thôn mới» từ Trung ương đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, 
đa dạng, phù hợp thực tiễn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai phong trào thi 
đua giai đoạn 2016 - 2020; chú trọng phát huy sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; tạo 
sự đồng thuận của toàn xã hội, gắn phong trào thi đua với tiếp tục đẩy mạnh việc «Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh», cuộc vận động «Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh» và các phong trào thi đua khác trên địa bàn 
Thành phố; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong tuyên truyền, 
vận động các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới thiết thực, hiệu quả 
hơn, tránh bệnh phô trương, chạy theo thành tích. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 
Chương trình xây dựng nông thôn mới, mở thêm các chuyên trang, chuyên mục, thêm thời 
lượng để phổ biến, phát hiện và biểu dương các mô hình hay, cách làm mới, các điển hình 
tiên tiến.

Ba là, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát lại tất cả các cơ chế, 
chính sách để thực hiện Chương trình hiệu quả; có cơ chế, chính sách thích hợp và đủ mạnh 
để thực sự khuyến khích việc ứng dụng khoa học - công nghệ, thu hút doanh nghiệp đầu 
tư vào địa bàn nông thôn phát triển sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp, 
dịch vụ; chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp thu hút nhiều lao động 
nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn.

Bốn là, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông 
thôn, nhất là việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao năng 
suất, chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn sản phẩm đồng thời thích ứng với biến đổi khí 
hậu; tập trung hỗ trợ hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững với quy mô 
sản xuất hàng hoá lớn đối với các nhóm sản phẩm chủ lực (cấp xã - huyện, cấp tỉnh và cấp 
quốc gia); đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã 
năm 2012; triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình 
OCOP), nhằm tạo ra các sản phẩm chủ lực ở mỗi làng, xã có đánh giá, xếp hạng sản phẩm, 
gắn «sao» cho các sản phẩm để hỗ trợ xúc tiến thương mại hiệu quả hơn, nhưng phải đặc 
biệt chú trọng tạo dựng được «sao» trong lòng dân, tạo được niềm tin của người dân đối 
với chất lượng các sản phẩm.

Năm là, các địa phương cần quan tâm chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế 
nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hóa một cách hợp lý, phù 
hợp với tình hình thực tiễn từng vùng, miền, thích ứng với biến đổi khí hậu; khắc phục triệt 
để tình trạng ô nhiễm môi trường đang có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng nguy hại đến 
đời sống của người dân nông thôn, đặc biệt là việc xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải chăn 
nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, vấn đề cung 
cấp nước sạch cho người dân nông thôn,…
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Sáu là, đối với việc thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới, cần chú trọng các tiêu chí về 
đời sống người dân, an ninh, an toàn xã hội, văn hoá, môi trường và sự vững mạnh của hệ 
thống chính trị. Thực hiện nghiêm túc việc xem xét, công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông 
thôn mới, đảm bảo thực chất, khách quan. Đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn 
mới, cần tập trung rà soát, xây dựng tiêu chí nông thôn mới ở mức cao hơn, nâng cao chất 
lượng các tiêu chí để tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ tại Quyết định số 691/QĐ-TTg. 

Bảy là, tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện 
Chương trình. Trong đó huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có 
khả năng thu hồi vốn trực tiếp; tăng cường các hình thức hợp tác công tư và xã hội hóa để 
thu hút đầu tư vào bảo vệ và xử lý môi trường, giao thông nông thôn, hạ tầng thương mại, 
cung cấp nước sạch, dịch vụ văn hóa - thể thao, dịch vụ y tế; có giải pháp khắc phục, hạn 
chế vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản sai quy định trên địa bàn nông thôn, công khai các 
khoản đóng góp của dân theo nguyên tắc tự nguyện.

Tám là, kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp, trong đó 
Trưởng Ban Chỉ đạo là Bí thư cấp ủy hoặc Chủ tịch UBND cùng cấp. Kiện toàn và nâng cao 
năng lực bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới, triển khai thực hiện Chương trình OCOP theo hướng chuyên trách, chuyên 
nghiệp. Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách về xây dựng nông thôn mới phải giỏi 
về chuyên môn, có tâm huyết để đáp ứng yêu cầu công việc, nhưng đảm bảo nguyên tắc 
không làm tăng phát sinh biên chế của từng cấp, từng ngành.

Chín là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; tiếp 
tục phát huy vai trò phản biện, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 
và cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới. Định kỳ, MTTQ các cấp tổ chức điều 
tra, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với tiến độ và kết quả xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn.

Tóm lại, xây dựng nông thôn mới  là một cuộc cách mạng to lớn, lâu dài, thể hiện sự 
quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo tiền 
đề vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đòi hỏi sự ủng hộ, 
vào cuộc tích cực của toàn xã hội. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội 
các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, vận động và tổ chức nhân dân hăng hái tham gia, nhất là 
phát huy tốt những điểm mạnh, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế. 

Xây dựng cuộc cách mạng to lớn, lâu dài, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà 
nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo tiền đề vững chắc cho sự ntiến tới đảm 
bảo công bằng xã hội. Do đó, xây dựng nông thôn mới nhất thiết phải có cái mới, phải có 
kết quả mới, hiệu quả mới. Đời sống mới của người dân nông thôn được nâng lên cả về vật 
chất và tinh thần. Trách nhiệm đó không chỉ thuộc về Đảng, nhà nước, các tổ chức đoàn thể 
mà còn là nghĩa vụ của mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức và cá nhân, trong đó người 
nông dân phải đóng vai trò là người tiên phong, chủ thể của công cuộc xây dựng nông 
thôn mới hiện tại và tương lai./. 
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UBND TỈNH HÀ NAM

VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI 
 KIỂU MẪU, NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

Hà Nam là tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng, là cửa ngõ phía nam của thủ đô 
Hà Nội; với diện tích đất tự nhiên hơn 860 km²; dân số hơn 85 vạn người; có 5 huyện và 01 
thành phố.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-
2020, Tỉnh Hà Nam đã xác định xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính 
trị và của toàn xã hội. Trong suốt quá trình chỉ đạo và thực hiện tỉnh Hà Nam luôn xác định 
nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới là đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng 
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cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, là mục tiêu, vừa là động lực có tính quyết 
định thành công của xây dựng nông thôn mới. Vì vậy ngay từ khi triển khai thực hiện Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân 
tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết; đồng thời ban hành các cơ chế, chính sách 
hỗ trợ, khuyến khích đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Là tỉnh có điểm xuất phát xây dựng nông thôn mới thấp, các xã chỉ đạt từ 4-5 tiêu chí, 
nguồn thu ngân sách thấp. Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về 
xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn tỉnh Hà Nam có nhiều thay đổi tích cực: 

- Đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn ngày càng được 
nâng cao: Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 18 triệu đồng năm 2011 lên 41 triệu đồng 
năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,68 % năm 2011 xuống còn 2,85% năm 2018 (trong đó 
hộ nghèo hưởng chế độ bảo trợ xã hội là 1,99%), tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 35% năm 
2011 lên 63% (trong đó lao động qua đào tạo có việc làm đạt 95%) năm 2018. Chất lượng giáo 
dục, y tế, văn hóa, môi trường nông thôn ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị được 
giữ vững; trật tự xã hội được đảm bảo.

- Hệ thống cơ sở hạ tầng: Đường giao thông, thủy lợi, điện, nước, thôn tin liên lạc phục 
vụ đời sống và sinh hoạt của nhân dân được đầu tư tương đối đồng bộ rút ngắn khoảng 
cách giữa thành thị và nông thôn; 

- Các chương trình xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong 
trào thi đua sôi động và trở thành nguồn lực quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, 
trong đó thể hiện vai trò chủ thể của người dân tự nguyện, tự giác tham gia xây dựng nông 
thôn mới;

- Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được củng cố phát triển theo hướng 
nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ và tổ chức sản xuất hàng hóa gắn với liên chuỗi giá 
trị. Các Khu nông nghiệp công nghệ cao hình thành và hoạt động có hiệu quả, là hạt nhân 
liên kết, chuyển giao khoa học công nghệ cho hộ dân;

- Nguồn thu từ kinh tế cân đối ngân sách trên địa bàn ngày càng tăng (năm 2011 thu 
ngân sách đạt 1.838 tỷ đồng, năm 2018 thu ngân sách đạt trên 7.600 tỷ đồng, năm 2019 ước đạt 
gần 9.000 tỷ đồng) đây là điều kiện để hỗ trợ kinh xây dựng nông thôn mới;

- Đến nay, toàn tỉnh Hà Nam có 91/98 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 3 
đơn vị cấp huyện là huyện Duy Tiên, Kim Bảng và thành phố Phủ Lý được Thủ tướng Chính 
phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017, 2018; 
huyện Thanh Liêm đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện thủ tục 
trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; 07 xã còn lại 
cơ bản đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2019.
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Xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu 
mà không có điểm kết thúc, kết quả xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo bền vững và 
hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân 
nông thôn. Vì vậy, ngay sau khi Chính phủ ban hành Quyết định số 691/QĐ-TTg, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hà Nam đã phê duyệt Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà 
Nam giai đoạn 2018- 2020 với quan điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu nhằm nâng 
cao chất lượng toàn diện tiêu chí nông thôn mới đã đạt được theo hướng đồng bộ, bền 
vững và được người dân hài lòng. Tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn đi tham quan học tập kinh 
nghiệm mô hình nông thôn mới kiểu mẫu ở các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng 
Ninh, Nam Định…và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyên, cấp xã xây dựng Kế hoạch thực 
hiện Đề án xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018- 2020.

Giai đoạn 2018-2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo 6 xã làm điểm (mỗi huyện, thành phố lựa 
chọn 01 xã) để xây dựng thí điểm đảm bảo đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 
2020, với quan điểm các xã làm điểm chỉ làm trước một bước để rút kinh nghiệm nhân ra 
diện rộng, các xã còn lại rà soát kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới lựa chọn các 
tiêu chí phù hợp với địa phương mình để triển khai thực hiện theo phương châm tiêu chí 
nào dễ, cần nguồn lực ít hoặc huy động được nguồn lực xã hội hóa và được người dân đồng 
thuận cao thì thực hiện trước, các tiêu chí khó cần nguồn lực lớn thì thực hiện sau để đến 
hết năm 2020 mỗi xã ít nhất đạt từ 5/13 chỉ tiêu trở lên trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới 
kiểu mẫu. 

Tỉnh Hà Nam cũng đã ban hành cơ chế hỗ trợ cho xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 
là 2 tỷ đồng/xã để thực hiện các nội dung công việc của xã; thôn của xã đạt chuẩn nông thôn 
mới kiểu mẫu là 300 triệu đồng/thôn để thực hiện các nội dung công việc của thôn; giao các sở, 
ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai, thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn nông 
thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020;

Đến nay UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện xây 
dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, phê duyệt Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu 
cho các xã. 

Các xã được lựa chọn làm điểm đã tích cực rà soát đánh giá hiện trạng, tập trung xây 
dựng đề án, kế hoạch thực hiện, trong đó phân rõ các trách nhiệm thành viên ban chỉ đạo 
xã, nội dung công việc xã, thôn và nhân dân phải thực hiện. Các xã còn lại lựa chọn để đạt 
chuẩn kiểu mẫu giai đoạn 2018 -2020 là: Kiểu mẫu trong tạo cảnh quan môi trường nông 
thôn xanh- sạch- đẹp; kiểu mẫu về Văn hóa- giáo dục; kiểu mẫu về sản xuất phát triển...

Sau gần một năm triển khai thực hiện đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, 
các xã triển khai thí điểm bước đầu đã có những nét thay đổi, dáng dấp xã nông thôn mới 
kiểu mẫu đã được hình thành, cơ sở hạ tầng đường giao thông, trường học, nhà văn hóa 
khu thể thao thôn xóm được cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đảm bảo đạt tiêu chí xã nông thôn 
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mới kiểu mẫu. Các trạm y tế được đầu tư, nâng cấp cả trang thiết bị và bổ sung bác sĩ để 
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và điều trị ban đầu cho người dân; nhiều mô hình 
tự quản ANTT trong khu dân cư đã hình thành. Nhiều tuyến đường, khu dân cư đã đảm 
bảo sáng, xanh, sạch, đẹp và đã trở thành điểm nhấn trong xây dựng kiểu mẫu như tuyến 
đường trồng hoa, cây cảnh tại xã An Đổ huyện Bình Lục, xã Liêm Phong huyện Thanh Liêm, 
xã Mộc Bắc huyện Duy Tiên… Các tổ chức Hội đoàn thể của thôn xóm đã xây dựng các tổ, 
nhóm quản lý vệ sinh môi trường từng tuyến đường giao thông thôn xóm. Nhiều mô hình 
phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị có hiệu quả kinh tế cao đã hình thành như: mô hình 
chăn nuôi bò sữa, bò thịt, thủy sản tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên; sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân; mô hình phát triển hoa, cây cảnh 
gắn du lịch sinh thái tại xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý….

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 
trên địa bàn tỉnh còn có những khó khăn cần tập trung tháo gỡ đó là: Một số tiêu chí tuy đã 
đạt chuẩn nông thôn mới nhưng còn thiếu tính bền vững; các mô hình liên kết sản xuất gắn 
với tiêu thụ theo chuỗi giá trị chậm được nhân rộng; chất lượng sản phẩm chưa thật sự có lợi 
thế cạnh tranh, thiếu tính ổn định, bền vững, quy mô nhỏ lẻ. Nguồn lực đầu tư chỉnh trang 
cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của các xã còn gặp khó khăn, nguồn vốn 
chủ yếu vẫn là từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất. Một số chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới 
kiểu mẫu quy định còn cao như: Chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người phải gấp 1,5 lần so 
với xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2019 đạt 68,25 triệu đồng/người/năm 
trở lên, năm 2020 đạt 75 triệu đồng/người/năm trở lên); 100% cơ sở sản xuất kinh doanh trên 
địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững… 

Với mục tiêu đến năm 2020 tỉnh Hà nam có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới và 6/6 
huyện, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới; đồng thời thực hiện thành công Đề án xây dựng xã nông thôn 
mới kiểu mẫu của tỉnh, trong thời gian tới tỉnh Hà Nam tập trung chỉ đạo thực hiện một số 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Rà soát tất cả các xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2018 trở về trước trên tất cả 
các tiêu chí phải đảm bảo đạt mức tối thiểu theo quy định tại Quyết định số 800/QĐ-TTg 
đến năm 2020 (đặc biệt là các tiêu chí: Phát triển sản xuất, thu nhập, môi trường…).

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào 
thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” ….

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động cả hệ 
thống chính trị vào cuộc xây dựng nông thôn mới nói chung và nông thôn mới kiểu mẫu 
nói riêng. Trong quá trình triển khai thực hiện phải kiên trì, quyết liệt, làm đến đâu chắc đến 
đó, không chủ quan, nóng vội.
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- Các sở, ngành, địa phương vào cuộc với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, trên cơ sở kế 
hoạch đã xây dựng, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho từng đơn vị, cá nhân phụ trách. 
Các sở, ngành chuyên môn phải có hướng dẫn các địa phương triển khai, thực hiện đạt các 
tiêu chí theo lộ trình, kế hoạch đề ra; gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí nông thôn 
mới kiểu mẫu được phân công với nhiệm vụ của ngành và công tác thi đua hằng năm.

- Tranh thủ và huy động nguồn lực tổng hợp để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; 
thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, coi trọng và đề cao sự 
đóng góp của nhân dân, các tổ chức, cá nhân, Hợp tác xã và doanh nghiệp đóng trên địa 
bàn để tham gia xây dựng nông thôn mới. Kết hợp nhuần nhuyễn chủ trương Nhà nước và 
nhân dân cùng làm với phương châm “dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm 
tra, dân hưởng lợi”, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. 

- Tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ và huy động tối 
đa các nguồn lực để tạo khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó 
chú trọng việc đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, mức sống của người 
dân và bảo vệ môi trường nông thôn thực sự xanh- sạch- đẹp.

- Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thực chất, bền vững trên cơ sở đánh giá đúng 
thực trạng, tiềm năng, lợi thế của từng xã để xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ và đầu 
tư có trọng tâm, trọng điểm theo phương châm: “chỉ tiêu, tiêu chí nào dễ, phù hợp với nguyện 
vọng của người dân và có nguồn lực thì làm trước, tiêu chí nào khó, cần nhiều nguồn lực thực 
hiện thì làm dần từng bước, làm đến đâu chắc đến đó và đảm bảo tính bền vững lâu dài, hiệu 
quả cao”. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương trong việc tổ 
chức triển khai, thực hiện Đề án, kế hoạch và cơ chế báo cáo, kiểm tra, giám sát, đánh giá 
sơ kết 06 tháng, 01 năm để kịp thời kiến nghị, đề xuất, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình 
triển khai Đề án cũng như hoàn thiện thể chế xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa 
bàn tỉnh; Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nêu gương người tốt, việc tốt, những 
tấm gương tiêu biểu trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu;

Để việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được triển khai thực hiện thuận 
lợi trong thời gian tới, đề nghị Trung ương có cơ chế hỗ trợ nguồn vốn của Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn 
mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2018-2020 và các xã thực hiện giai đoạn sau năm 2020./.
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UBND TỈNH NINH BÌNH

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, 
NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Ninh Bình là tỉnh thuộc phía Nam vùng đồng bằng sông Hồng, có diện tích tự nhiên 
1.386,79 km; dân số khoảng 973 nghìn người. Tỉnh Ninh Bình cách thủ đô Hà Nội hơn 90 
km, nằm trong vùng ảnh hưởng của thủ đô và tam giác tăng trưởng Bắc Bộ với trục giao 
lưu kinh tế Bắc - Nam. Vị trí địa lý, địa hình của Ninh Bình được thiên nhiên ưu đãi với nhiều 
danh lam, thắng cảnh nổi tiếng tạo tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch trong nước và quốc 
tế như khu du lịch văn hóa tâm linh chùa Bái Đính; khu Tam Cốc - Bích Động - Tràng An; khu 
vườn quốc gia Cúc Phương; khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long,... các làng 
nghề truyền thống có khả năng thu hút khác du lịch trong và ngoài nước.
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Tỉnh Ninh Bình có 6 huyện và 02 thành phố với 145 xã, phường, thị trấn. Đến hết năm 
2018, có 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ XD 
NTM, tổng số xã đạt chuẩn NTM trên toàn tỉnh là 90/119 xã, chiếm 75,6%; Bình quân toàn 
tỉnh đạt 17,6 tiêu chí/xã. Trong thời gian tới, Ninh Bình tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu 
chí tại xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tiến 
tới huyện nông thôn mới kiểu mẫu. 

Không dừng lại ở những thành tích đã đạt được, Ninh Bình đã chủ động nâng cao 
chất lượng các tiêu chí. Năm 2017, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tham mưu 
Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn 7 xã thuộc 7 huyện, thành phố đăng ký xây dựng xã nông 
thôn mới kiểu mẫu, đồng thời chủ trì soạn thảo trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 
30/2017/QĐ-UBND ngày 23/9/2017 về việc quy định tạm thời bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông 
thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Ngày 5/6/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 691/QĐ-TTg về việc ban hành 
tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Theo đó, 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 
bốn tiêu chí về sản xuất- thu nhập - hộ nghèo; giáo dục - y tế - văn hóa; môi trường và an 
ninh trật tự - hành chính công. 

Đối với các xã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2016 việc xét và công nhận xã đạt chuẩn căn 
cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ 
tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 
20/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia 
về nông thôn mới. Thực hiện Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng 
chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới quốc gia giai đoạn 
2016-2020;Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về 
việc quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh 
Bình. Các chỉ tiêu của Bộ tiêu chí đã cao hơn giai đoạn 2013-2016, vì vậy đây chính là  bộ tiêu 
chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với các xã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2016.( 
Không ban hành bộ tiếu chi nâng cao).

 Ngay sau khi thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 691, căn cứ tình hình địa 
phương  Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn 
mới kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020. Đồng thời ban hành hướng dẫn trình tự 
thủ tục xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-
2020. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã phối hợp các đơn vị có liên quan phân 
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công cán bộ phụ trách hướng dẫn, giám sát, đánh giá, kiểm tra việc triển khai thực hiện Bộ 
tiêu chí.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-
2020, sau khi có Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 Thông báo kết luận của Phó 
Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình 
khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu họp tại tỉnh Hà Tĩnh; trong đó xác định “Xây 
dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài có điểm đầu nhưng không có điểm kết 
thúc”, các xã khi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cần tiếp tục phấn đấu nâng 
cao chất lượng các tiêu chí và hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ninh Bình xác 
định việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu sẽ tạo nền tảng quan trọng hướng 
tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong đó cốt lõi là nâng cao vượt bậc đời sống vật 
chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành 
Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông 
thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Văn phòng 
Điều phối Nông thôn mới tỉnh ban hành Hướng dẫn số 11/HD-VPĐP ngày 01/10/2018 về 
việc Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu. Ngày 06/9/2018, 
Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh đã triển khai tập huấn kiến thức xây dựng khu 
dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cho 176 cán bộ là lãnh đạo các xã, thôn và các huyện thành 
phố. Đồng thời lựa chọn 96 thôn để tập trung triển khai chỉ đạo thực hiện xây dựng Khu 
dân cư nông thôn mới kiểu mẫu bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đến nay tỉnh đã hỗ trợ mỗi xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 400 triệu 
đồng/xã và thôn đăng ký khu dân cư kiểu mẫu là 100 triệu đồng/thôn.

Năm 2019, Ninh Bình phấn đấu  03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 24 thôn 
đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai 
đoạn 2019-2020 được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của và thưởng 01 tỷ đồng (Một 
tỷ đồng) từ ngân sách tỉnh.

Trong những năm qua, với những kết quả xây dựng nông thôn mới đã đạt được, Ninh 
Bình từng bước đưa diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày góp phần thu hút tới 7 triệu 
lượt khách du lịch đến thăm trong năm 2018. Phát triển các loại hình du lịch mới gắn với 
nông thôn đang ngày càng phát triển như: du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái với khoảng 
hơn 200 hộ dân tham gia hoạt động, phố đi bộ ở khu du lịch Tam Cốc,… thu hút rất đông 
khách quốc tế. Để đạt được những kết quả trên, Ninh Bình xác định rõ một số giải pháp cần 
tập trung thực hiện, cụ thể như sau:
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Một là, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây 
dựng NTM gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xem 
đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan, đơn vị, nhằm không ngừng nâng 
cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp dân cư, làm nền tảng để xây dựng 
thành công NTM kiểu mẫu.

Hai là, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh chỉ đạo trong xây dựng NTM 
kiểu mẫu, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thực hiện Chương trình kiên trì, quyết 
liệt, làm đến đâu chắc đến đó, không chủ quan, nóng vội. Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo, UBND 
tỉnh thành lập các tổ công tác chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu do đồng chí 
Phó chủ tịch UBND tỉnh là Tổ trưởng.

Ba là, các ngành, địa phương vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ, trên cơ sở các 
tiêu chí được phân công phụ trách, các ngành có kế hoạch, giải pháp cụ thể để chỉ đạo, 
hướng dẫn các địa phương thực hiện đạt các tiêu chí theo lộ trình; gắn trách nhiệm hoàn 
thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu được phân công với nhiệm vụ của ngành và công tác thi 
đua hằng năm.

Bốn là, tranh thủ và huy động nhiều nguồn lực để xây dựng NTM kiểu mẫu; thực hiện 
tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của các HTX, doanh 
nghiệp đóng trên địa bàn để tạo ra nguồn lực tổng hợp, đặc biệt tích cực huy động nguồn 
lực trong nhân dân để xây dựng NTM kiểu mẫu theo phương châm “Dân làm Nhà nước hỗ 
trợ”, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội cùng chung tay xây dựng NTM.

Năm là, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của 
Nhà nước, huy động tối đa các nguồn lực để tạo khâu đột phá trong xây dựng khu dân cư 
NTM kiểu mẫu, trong đó chú trọng việc đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu 
nhập và mức sống của người dân.

         Sáu là, tập trung đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH quan trọng, đồng bộ 
cho nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; đẩy 
mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng chất lượng nguồn nhân lực, đào 
tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm 
nghèo nhanh, bền vững. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; lấy phục vụ lợi ích 
cho cư dân nông thôn làm động lực trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

         Bảy là, xây dựng NTM kiểu mẫu thực chất, bền vững trên cơ sở đánh giá đúng thực 
trạng, tiềm năng, lợi thế của từng xã, từng vùng để xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ 
và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung chỉ đạo kiên trì, thực hiện hoàn thành từng 
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nhiệm vụ, tiêu chí theo phương châm: “dễ làm trước, khó làm sau”. Đẩy mạnh và nâng cao 
hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; thường 
xuyên động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu, coi đây 
là nhiệm vụ lâu dài, khắc phục khuynh hướng “nóng vội”, tư tưởng “trông chờ, ỷ lại” quyết 
tâm xây dựng thành công  NTM kiểu mẫu.

Trong quá trình triển khai thực hiện quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu, Ninh Bình gặp 
không ít khó khăn, vướng mắc:

- Đầu tiên là nguồn vốn, những năm qua, để hoàn thành xây dựng NTM, các địa 
phương đã khai thác mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, nên kinh phí đầu tư xây dựng 
NTM kiểu mẫu của địa phương hạn chế. 

- Việc huy động đóng góp của nhân dân, cá nhân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. 
HĐND tỉnh chưa ban hành nghị quyết về cơ chế hỗ trợ  cho xã xây dựng NTM kiểu mẫu.  

Kiến nghị, đề xuất

- Bổ sung nguồn vốn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cho các địa phương.

- Có cơ chế hỗ trợ và cơ chế khen thưởng đặc thù cho các xã, các thôn đạt chuẩn nông 
thôn mới kiều mẫu.

- Tổ chức Hội nghị toàn quốc nhằm chia sẻ kinh nghiệm của các tỉnh đã thực hiện 
thành công để nhân rộng trên cả nước./.



TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ BẮC TRUNG BỘ

173

UBND TỈNH QUẢNG NINH

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, 
NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI 

PHÁP THỰC HIỆN CỦA TỈNH QUẢNG NINH

Quảng Ninh là tỉnh miền núi, biên giới phía bắc với diện tích đất liền trên 6100 km2, 
trong đó hơn 80% diện tích là đồi núi. Địa hình của tỉnh rất đa dạng và phức tạp gồm vùng 
núi và biên giới, vùng trung du và đồng bằng ven biển, vùng biển và hải đảo; đất sản xuất 
nông nghiệp ít, diện tích nhỏ, lẻ, manh mún. Quảng Ninh có 132,8 km đường biên giới với 
Trung Quốc, có 250 Km đường biển; có 14 đơn vị hành chính, gồm 04 thành phố, 02 thị xã 
và 08 huyện. Dân số toàn tỉnh năm 2018 trên 1,3 triệu người với 22 thành phần dân tộc, 
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trong đó dân tộc thiểu số chiếm 12,52% dân số toàn tỉnh, cư trú trên hơn 85% diện tích của 
tỉnh và có vị trí trọng yếu về quốc phòng an ninh, biên giới quốc gia. Khu vực nông thôn 
chiếm 47% dân số, quản lý sử dụng 76% diện tích đất và biển; 43% lao động nông thôn 
sống rải rác tại vùng núi, hải đảo, biên giới. Từ đặc điểm về địa hình đa dạng, phức tạp, 
Quảng Ninh rất khó khăn trong việc xây dựng hạ tầng vùng sản xuất nông, lâm nghiệp với 
quy mô lớn; tuy nhiên lại có nhiều điều kiện thận lợi về tiềm năng sản xuất ngư nghiệp, đa 
dạng hóa giống cây trồng vật nuôi… tạo nhiều sản phẩm, sản vật riêng có của tỉnh để phát 
triển Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (Chương trình OCOP).

1. Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

Quảng Ninh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại 111/186 xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn 13/14 huyện, thị xã, thành phố cũng manh tích đa dạng tại 
các xã vùng núi và biên giới, vùng trung du và đồng bằng ven biển, vùng biển và hải đảo. 
Trong giai đoạn 1 (2011-2015), tỉnh Quảng Ninh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới trong nhóm các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, trong giai đoạn 2 (2016-
2020) Quảng Ninh chuyển sang nhóm các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng. Hiện 
tỉnh đang triển khai đồng bộ thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Chương 
trình MTQG giảm nghèo bền vừng, trong đó tỉnh đã phê duyệt Đề án “Nhiệm vụ và giải 
pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 
2017 - 2020”; xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Chương trình OCOP với Đề án tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp; thực hiện xây dựng xã nông thôn nâng cao, xã nông thôn mới 
kiểu mẫu.

1.1. Công tác chỉ đạo: (1)Thành lập BCĐ xây dựng nông thôn mới do đồng chí Bí thư 
cấp ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo. Cơ quan giúp việc cho BCĐ được thành lập từ tỉnh đến cơ sở 
phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương (cấp tỉnh thành lập Ban Xây dựng nông 
thôn mới chuyên trách tương đương cấp sở). Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên BCĐ tỉnh phụ trách các địa phương để hỗ trợ 
cơ sở chỉ đạo tổ chức thực hiện. (2) Ban hành một số chính sách riêng của tỉnh, tạo hành 
lang pháp lý cho chương trình hoạt động hiệu quả (chính sách hỗ trợ đầu tư các công trình 
kỹ thuật nông thôn; chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm nông nghiệp, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, đổi mới 
tình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn). (3) Phân cấp cho địa phương về quản lý, sử dụng 
nguồn vốn ngân sách để tạo sự chủ động cho cơ sở. Ưu tiên nguồn lực tập trung cho phát 
triển sản xuất nâng cao thu nhập của người dân theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, 
quy mô lớn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với chế biến và tiêu 
thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm lợi thế của tỉnh (sản phẩm OCOP); 
quy hoạch các vùng sản xuất tập trung; khuyến khích kêu gọi và thu hút doanh nghiệp đầu 
tư vào nông nghiệp, nông thôn. (4) Phân công các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội 
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theo dõi từng tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ, giúp đỡ các xã chưa đạt 
chuẩn nông thôn mới và đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng.

1.2. Kết quả thực hiện đến tháng 6/2019:

(1) Có 03/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới là thị xã Đông Triều, huyện đảo Cô tô, thành phố Cẩm Phả, đạt 27,2%; đang trình Trung 
ương thẩm định xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với 02 
đơn vị (TP Uông Bí và Móng Cái). 

(2) Có 72/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 64,8%; có 206/879 thôn đạt chuẩn 
nông thôn thôn mới, bằng 23,4%; có 1.526 vườn đạt chuẩn nông thôn mới. (3) Bình quân 
các xã đạt 17,3 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (tăng 12,42 tiêu chí so với năm 2010); 
không còn xã đạt dưới 9 tiêu chí. 

(4) Thu nhập của người dân khu vực nông thôn năm 2018 đạt 38,5 triệu đồng/người/
năm (tăng 27,52 triệu đồng so với năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh là 1,28% 
(giảm 6,4% so với năm 2010). 

(5) Thực hiện Chương trình OCOP, tỉnh Quảng Ninh hiện có 148 doanh nghiệp, HTX và 
hộ sản xuất tham gia Chương trình OCOP (tăng trên 100 doanh nghiệp và HTX so với năm 
2014); có 402 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP (tăng 354 sản phẩm so với năm 2014), 
trong đó có 138 sản phẩm đạt sao (07 sản phẩm 5 sao, 56 sản phẩm 4 sao và 75 sản phẩm 
3 sao); thực hiện dán tem điện tử truy suất nguồn gốc cho trên 90% các sản phẩm OCOP. 

(6) Kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2010-2019: Tổng 
nguồn lực 166.068 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách trung ương 207,4 tỷ đồng; ngân sách địa 
phương (tỉnh, huyện, xã) 6.539,9 tỷ đồng; vốn lồng ghép 5.508,6 tỷ đồng; vốn tín dụng 
109.875,3 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 27.602,3 tỷ đồng; vốn cộng đồng dân cư và vốn khác 
16.335 tỷ đồng. 

2. Quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Nhận thức tầm quan trọng về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 
mẫu, đó là chính là bước nâng cao sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM và hướng tới 
mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và cộng đồng 
người dân vùng nông thôn; ngay từ năm 2017, trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện 
Chương trình giai đoạn 2011-2016 và tham khảo, học tập tại một số tỉnh, Quảng Ninh đã 
ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư (thôn) nông thôn mới kiểu 
mẫu, vườn mẫu nông thôn mới; chủ động xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng, hỗ trợ 
phát triển sản xuất, hỗ trợ lãi suất vốn vay tín dụng để thực hiện Chương trình; lựa chọn 03 
xã tại thị xã Đông Triều để chỉ đạo điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. 



TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ BẮC TRUNG BỘ

176

Từ năm 2018, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Quảng Ninh thực hiện xây dựng xã 
nông thôn mới kiểu mẫu theo theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ; ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao phù hợp với điều kiện 
đặc thù của tỉnh; sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới, vườn đạt 
chuẩn nông thôn mới để tổ chức triển khai thực hiện.

Kết quả sau hơn 02 năm thực hiện, việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã tạo được 
sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; người dân nhận 
thức được vai trò chủ thể, tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn 
mới kiểu mẫu bằng nhiều việc làm cụ thể như: tập trung phát triển kinh tế; chỉnh trang 
vườn nhà, cảnh quan môi trường thôn xóm, đảm bảo an ninh trật tự.... Các công trình hạ 
tầng từng bước được đầu tư xây dựng hoàn thiện theo quy chuẩn; vệ sinh môi trường nông 
thôn có những chuyển biến tích cực; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phát 
triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn được đẩy mạnh; Chương trình 
quốc gia mỗi xã một sản phẩm được phát triển mạnh mẽ; kinh tế hộ có bước phát triển, thu 
nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên, đời sống vật chất, tinh thần của người 
dân được nâng lên đáng kể; tỷ lệ hộ nghèo đã chiều giảm từ 3,54% (năm 2016) xuống còn 
1,28% (năm 2018). Diện mạo nông thôn, cảnh quan môi trường có nhiều khởi sắc; phong 
trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ngày càng đi vào cuộc 
sống, cổ vũ động viên nhân dân hưởng ứng thực hiện. Tinh thần nhân dân phấn khởi, củng 
cố được lòng tin đối với Đảng, Nhà nước vào sự quan tâm đến nông nghiệp, nông dân và 
nông thôn. 

Kết quả cụ thể, Quảng Ninh đã có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (kế hoạch 
hết năm 2019 có 19 xã đạt chuẩn); có 206 thôn đạt chuẩn nông thôn mới (kế hoạch hết năm 
2019 có 440 thôn đạt chuẩn), có 1.526 vườn đạt chuẩn nông thôn mới (kế hoạch hết năm 
2019 có 5.000 vườn đạt chuẩn) và Kế hoạch năm 2019 có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
kiểu mẫu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay Quảng Ninh còn gặp những khó khăn, 
hạn chế, như: Trong tổng số 111 xã thực hiện Chương trình có 92 xã thuộc vùng miền núi, 
bãi ngang và hải đảo, có tổng số 208 thôn đặc biệt khó khăn và có 16 xã biên giới, 06 xã 
bãi ngang hải đảo và ven biển; tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 
kiểu mẫu ở các xã miền núi, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 
đạt thấp; chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt 
là nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… gây khó khăn cho việc kêu 
gọi đầu tư và hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
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3. Những vấn đề đặt ra trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 
kiểu mẫu

1. Vừa thực hiện nâng chất tiêu chí các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 1 (tiêu 
chí đạt chuẩn thấp hơn của giai đoạn 2) vừa xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn 
mới kiểu mẫu.

2. Trong thời gian đầu thực hiện, Quảng Ninh cũng như các địa phương khác trong 
cả nước vừa làm vừa rút kinh nghiệm, học hỏi tỉnh bạn dẫn đến ban hành bộ tiêu chí chưa 
sát thực tế, cách thức thực hiện còn nhiều vấn đề bất cập… do vậy chưa phát huy được đặc 
điểm, thế mạnh, ưu thế vùng miền riêng có của từng địa phương.

3. Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa đạt kết quả như 
mong muốn, sản xuất nông nghiệp cơ bản vẫn mang tính nhỏ lẻ, manh mún; hợp tác xã 
hoạt động có hiệu quả còn ít; ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao 
trong sản xuất nông nghiệp vẫn còn rất mờ nhạt.

4. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới có sự chênh lệch cao giữa các 
vùng, miền; kết quả xã đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã miền núi đạt tỷ lệ thấp hơn rất 
nhiều so với các xã đồng bằng và xã thuộc khu vực I.

5. Nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho Chương trình xây dựng nông thôn mới 
còn hạn hẹp; việc huy động sức dân chưa được nhiều, vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự 
đầu tư của Nhà nước, nhất là tại các xã vùng núi, vùng đồng bào dân tộc.

4. Giải pháp thực hiện

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 
trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh xác định rõ một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo và 
tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

Một là, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh chỉ đạo, huy động cả hệ thống 
chính trị vào cuộc. Thực hiện Chương trình kiên trì, quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó. 
Các ngành, địa phương phải vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ, trên cơ sở các tiêu chí 
được phân công phụ trách, các ngành có kế hoạch, giải pháp cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn 
các địa phương thực hiện; gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng 
cao, nông thôn mới kiểu mẫu được phân công với nhiệm vụ của ngành và công tác thi đua 
hàng năm.

Hai là, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng 
thuận cao trong toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đẩy mạnh phong trào thi đua 
“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; không ngừng nâng cao nhận thức trong cán 
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bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, làm nền tảng để xây dựng thành công nông thôn 
mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Ba là,  chú trọng đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển sản phẩm thông qua 
Chương trình OCOP để nâng cao thu nhập và mức sống của người dân, góp phần giảm 
nghèo bền vững. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà 
nước, huy động tối đa các nguồn lực để tạo khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Bốn là, xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH quan trọng, đồng bộ cho nông nghiệp, nông 
thôn, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học 
công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo nhanh, bền 
vững. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, lấy phục vụ lợi ích cho cư dân nông 
thôn làm động lực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm là, tập trung cải thiện, chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn, cải thiện 
môi trường sống, môi trường sản xuất… với phương châm “sạch nhà, sạch ngõ, sạch đồng” 
để đảm bảo cho khu vực nông thôn thực sự là nơi “đáng sống” và là nơi “muốn sống” của 
nhân dân. 

Sáu là, rà soát, điều chỉnh bổ sung hoàn thiện các bộ tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông 
thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cho sát hợp. Xây dựng nông thôn mới nâng 
cao, nông thôn mới kiểu mẫu thực chất, bền vững trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, tiềm 
năng, lợi thế của từng xã, từng vùng để xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ và đầu tư 
có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung chỉ đạo kiên trì, thực hiện hoàn thành từng nhiệm vụ, 
tiêu chí theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”. 

Bảy là, xây dựng và ban hành cơ chế đủ mạnh để thu hút đầu tư và huy động nguồn 
lực của doanh nghiệp, nhân dân vào lĩnh vực nông nghiệp; thực hiện tốt việc lồng ghép 
nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của các HTX, doanh nghiệp đóng trên 
địa bàn để tạo ra nguồn lực tổng hợp, đặc biệt tích cực huy động nguồn lực trong nhân dân 
để xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới, vườn đạt chuẩn nông thôn mới, tạo hiệu ứng 
lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tám là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn; chs trọng công tác sơ kết, 
tổng kết và đổi đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong thực hiện phong trào “Chung sức 
xây dựng nông thôn mới” để tạo động lực cho các xã, thôn và các hộ gia đình trong việc thực 
hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu./.
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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU  
- NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Quảng Trị có 117 xã trên địa bàn 8 huyện, thị xã thực hiện Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới. Với xuất phát điểm thấp nhưng với sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy, 
chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần 
chúng nhân dân, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tính đến tháng 6/2019, toàn tỉnh có 52/117 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí đạt bình quân là 14,88 tiêu chí/xã, có 1 huyện đang hoàn 
thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Cam Lộ), không còn xã 
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dưới 5 tiêu chí (năm 2010 có 78 xã dưới 5 tiêu chí). Thu nhập bình quân khu vực nông thôn 
năm 2018 đạt 25,3 triệu đồng triệu đồng/người, tăng 15,4 triệu đồng so với năm 2010, tỷ 
lệ hộ nghèo khu vực nông thôn năm 2018 còn 12,03%.  Diện mạo nông thôn có nhiều khởi 
sắc theo hướng sáng, xanh, sạch đẹp; cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư hoàn thiện. 
Nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả đem lại thu nhập cao cho người dân. Lĩnh 
vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị 
được cũng cố; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững. Trong 9 năm qua đã huy động 
được trên 11.400 tỷ đồng đầu tư cho nông nghiệp nông thôn, trong đó người dân đóng 
góp hơn 2.000 tỷ, ngoài ra nguồn vốn tín dụng bình quân mỗi năm khoảng 7.000 tỷ đồng.

Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên và lâu dài, có điểm khởi 
đầu nhưng không có điểm kết thúc. Các xã sau khi đạt chuẩn nông thôn mới không dừng 
lại mà tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Từ quan điểm 
đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu (ban hành trước 
Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 5/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ). Bộ tiêu chí gồm 12 
nội dung chỉ tiêu bao gồm tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội, hệ thống chính trị, an ninh 
quốc phòng. Để phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Quảng Trị, Bộ tiêu chí xã nông thôn 
mới kiểu mẫu có một số quy định ngang bằng và thấp hơn một số chỉ tiêu quy định tại 
Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 5/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Các nội dung chỉ đạo 
trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đó là: tạo cảnh quan môi trường nông 
thôn sáng, xanh, sạch đẹp; tập trung phát triển các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả 
nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân; phát triển và nhân rộng 
các mô hình bảo vệ môi trường trong nông thôn.

Để có sự tập trung chỉ đạo làm điểm rồi nhân ra diện rộng, UBND tỉnh Quảng Trị đã 
chọn 8 xã đại diện cho các vùng, miền trên địa bàn 8 huyện để chỉ đạo điểm xây dựng nông 
thôn mới kiểu mẫu. Để tạo phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu lan tỏa các địa 
phương, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ phát động “Quảng Trị xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 
giai đoạn 2018-2020”. Tổ chức Hội thảo chia sẽ kinh nghiêm và cho các địa phương đi tham 
quan học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh bạn để học tập các mô hình hay trong xây dựng 
nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra, UBND tỉnh đã ưu tiên tập trung nguồn lực để hỗ trợ cho 
các địa phương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong 2 năm 2018-2019, tổng nguồn 
lực hỗ trợ cho xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu từ  nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung 
ương là. 7.500 triệu đồng. Ở các địa phương cũng đã  tổ chức “Lễ phát động xây dựng nông 
thôn mới kiểu mẫu”  trên địa bàn các xã để phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân 
các địa phương biết về chủ trương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Triển khai nhiều 
hoạt động như trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường nông thôn; xây dựng các con 
đường kiểu mẫu, khu vườn mẫu; Xác định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là dựa vào 
nội lực là chính, vì vậy các địa phương đã chủ động huy động mọi nguồn lực để tập trung 
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nguồn lực đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn; đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng 
cao thu nhập cho người dân. Đồng thời tuyên truyền, vận động thay đổi ý thức tự giác, chủ 
động của người dân nông thôn thôn.

Thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại văn 
bản số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về triển khai xây dựng mô 
hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, hiện nay,  UBND tỉnh Quảng Trị cũng 
đã ban hành thêm Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020, 
áp dụng cho tất cả các thôn, bản trên địa bàn các xã (bao gồm xã đạt chuẩn và không đạt 
chuẩn). Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo các huyện chọn các thôn có đủ điều kiện để 
làm điểm chỉ đạo xây dựng thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu.

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện, tại các xã được chỉ đạo điểm diện mạo nông thôn 
mới ở nông thôn có sự thay đổi rõ rệt theo hướng sáng xanh, sạch đẹp, xuất hiện nhiều 
đường hoa, cây xanh trên các con đường nông thôn mới; hệ thống điện thắp sáng 100% 
các thôn, ngõ xóm; môi trường nông thôn cơ bản được cải thiện, nhiều mô hình thu gom, 
xử lý rác thải được thành lập đi vào hoạt động hiệu quả; an ninh trật tự nông thôn được 
đảm bảo. Đến nay trong 8 xã chọn chỉ đạo điểm có 01 xã đạt 11/12 tiêu chí,  có 2 xã đạt là 
9/12 tiêu chí, 2 xã đạt 8/12 tiêu chí và 01 xã đạt 6/12 tiêu chí và  2 xã đạt 5/12 tiêu chí. Dự 
kiến năm 2019 có 3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến cuối năm 2019 có 
2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Cam Lộ đã công nhận 2 khu dân cư nông 
thôn mới kiểu mẫu (do huyện ban hành) gồm khu dân cư Tân hiếu (xã Cam Hiếu) và khu 
dân cư Tân Xuân 1 (xã Cam Thành).

Nhiều mô hình sáng tạo được triển khai có hiệu quả ở các địa phương như: mô hình 
đường hoa, cây xanh (ở Vĩnh Thủy, Vĩnh Kim, Cam Chính), phong trào xây dựng vườn mẫu 
(Cam Hiếu, Vĩnh Thủy), phong trào thắp sáng đường quê ở Hải Thượng, các mô hình bảo vệ 
an ninh tổ quốc trên địa bàn tất các các địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh 
Quảng Trị đã gặp một số khó khăn như: 

Thứ nhất: Nguồn lực để hỗ trợ cho các địa phương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 
còn hạn chế. Hiện nay xã đã đạt chuẩn nông thôn mới chỉ được phân bổ hệ số 1.  Tại các 
thông tư hướng dẫn về sử dụng vốn không có quy định dòng ngân sách cho các xã xây 
dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với tỉnh Quảng Trị, nguồn lực xây dựng nông thôn mới 
kiểu mẫu chủ yếu là dựa vào sức dân. 

Thứ hai : Một số chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tại Quyết định số 691/
QĐ-TTg ngày 5/6/2018 của Thủ tướng chính phủ còn cao như tiêu chí thu nhập, tiêu chí hộ 
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nghèo. Đối với địa phương như tỉnh Quảng Trị để đạt theo quy định tại Quyết định số 691/
QĐ-TTg là rất khó. Vì vậy, tỉnh Quảng Trị ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên 
địa bàn tỉnh nhưng mức quy định có thấp hơn so với một số chỉ tiêu quy định tại Quyết định 
số 691/QĐ-TTg. 

Thứ ba: Trung ương đang chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tuy 
nhiên tỉnh Quảng Trị xét thấy ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới là phù hợp 
hơn, vì một số nội dung tiêu chí gắn liền với đơn vị hành chính thôn thì sẽ thuận lợi hơn 
trong công tác chỉ đạo thực hiện.

Định hướng giai đoạn tới: |Phấn đấu đến năm 2020 có 8  xã được công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu đề ra trong thời gian tới Tỉnh sẽ tiếp tục tập trung 
chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn 
mới kiểu mẫu. Nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt cho các địa phương đã đạt chuẩn 
nông thôn mới. Bên cạnh đó tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ cho 
các địa phương xây dựng NTM kiểu mẫu.

Kiến nghị, đề xuất

1. Đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương quan tâm phân bổ thêm nguồn lực để hỗ trợ cho 
các địa phương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Đề nghị Trung ương xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu được quy định trong Bộ tiêu 
chí nông thôn mới kiểu mẫu được ban hành tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 5/6/2018, theo 
hướng tạo sự linh động để phù hợp với tình hình của các  địa phương.

3. Có chủ trương và ban hành Bộ tiêu chí vườn mẫu để các địa phương có cơ sở định 
hướng triển khai thực hiện.

4. Tiếp tục tổ chức các Hội thảo chia sẽ kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới 
kiểu mẫu ở các khu vực, giới thiệu các cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả để các địa 
phương có thể học hỏi thêm các kinh nghiệm, vận dụng hơp lý và hiệu quả tại địa phương./.
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UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI XÂY DỰNG  
XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀ KIỂU MẪU

Sau hơn 08 năm (2011-2019) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới, cùng với thành tích chung của cả nước, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được 
một số kết quả đáng khích lệ. Về thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của chương trình, đến nay 
số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 16,2 tiêu chí/ xã, đã có 44/104 xã hoàn thành 19/19 tiêu 
chí; toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2019 có 54 xã đạt chuẩn (52%) để làm tiền đề đạt mục 
tiêu 59% số xã đạt chuẩn cuối năm 2020. 
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Song song với việc xây dựng xã, huyện đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xã 
nông thôn mới (theo Quyết định 1980/TTg-QĐ), tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những 
địa phương trong cả nước sớm triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu 
trên địa bàn toàn tỉnh.

Với quan điểm “Xây dựng nông thôn mới là một quá trình thường xuyên, liên tục, có 
điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, quá trình xây dựng nông thôn mới nhằm 
không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông 
thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển nông thôn bền vững. Vì vậy, các xã sau khi đã 
được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới phải tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các 
tiêu chí, hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và hoàn thiện, sớm trở 
thành xã đạt chuẩn nông thôn mới  kiểu mẫu là chủ trương của tỉnh trong xây dựng nông 
thôn mới.

Để làm cơ sở cho các địa phương triển khai, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định 
số 741/QĐ-UBND ngày 06/4/2018  ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao và tiếp đó hướng dẫn triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu1 trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã 
chủ động triển khai xây dựng kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn 
trong giai đoạn 2018-2020 và hoàn thiện, nhân rộng trong giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch 
xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu được lồng ghép chung trong Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới hàng năm của địa phương.

Ngày 12/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 11/
KH-UBND về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, 
với mục tiêu đến năm 2020, mỗi huyện, thị xã có ít nhất 01 xã đạt xã nông thôn mới nâng 
cao, toàn tỉnh có ít nhất 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới 
khác đạt tối thiểu 10/17 tiêu chí của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (58%), trong đó 
có 01 trong 02 tiêu chí: Thu nhập và Hộ nghèo. 

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2018-2020, tỉnh Thừa Thiên Huế chọn 13 xã tiêu biểu 
tại 08 huyện, thị xã để triển khai xây dựng thí điểm xã nông thôn mới nâng cao, xã nông 
thôn mới kiểu mẫu làm cơ sở phát triển, nhân rộng cho giai đoạn sau năm 2020. Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã căn cứ vào điều kiện thực tế của mình để xây dựng kế hoạch phù 
hợp và thống nhất với kế hoạch chung.

Các xã được lựa chọn đề xuất xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn 
nông thôn mới, đồng thời ưu tiên các xã có tối thiểu một đặc điểm nổi trội về sản xuất (có 
mô hình sản xuất hàng hóa chủ lực tập trung theo chuỗi giá trị bảo đảm chất lượng, an 

1 Xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020 là xã đã đạt các tiêu chí trong Bộ 
tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đạt thêm 04 nhóm tiêu chí quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg 
ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 
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toàn thực phẩm...) hoặc về văn hóa (hoạt động văn hóa truyền thống, phong trào thể thao 
thể thao cộng đồng...), giáo dục, du lịch (du lịch sinh thái, du lịch làng nghề...), môi trường 
(có hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải...), cảnh quan, an ninh trật tự,…

Về nội dung, kế hoạch tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, thực 
hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực, chương trình mỗi 
xã một sản phẩm (OCOP) của xã gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông thôn. Xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, thực hiện liên kết sản 
xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã đảm bảo chất lượng, an 
toàn thực phẩm và gắn với định hướng phát triển dịch vụ, du lịch,...

Về chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức để nâng 
cao nhận thức của cán bộ và nhân dân. Đồng thời gắn việc xây dựng mô hình này với các 
phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh” do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát động, 
phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “5 không, 3 sạch”, 
“nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”, “nhà sạch, vườn đẹp”. 

Về nguồn lực, tổng nguồn vốn huy động thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, 
nâng cao là 220 tỷ đồng, bao gồm: Ngân sách nhà nước (trung ương, tỉnh), vốn tín dụng, 
lồng ghép từ các Chương trình dự án khác, huy động từ các tổ chức xã hội, nhân dân và các 
nguồn vốn hợp pháp khác, ưu tiên bố trí tập trung cho lĩnh vực phát triển sản xuất, nâng 
cao thu nhập cho người dân, xây dựng cảnh quan, môi trường; nâng cấp, hoàn thiện các 
tiêu chí nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn để đạt chuẩn theo quy định. 

Trong đó, ngân sách tỉnh dự kiến hỗ trợ trực tiếp cho 13 xã triển khai thí điểm xây 
dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 với mức 
01 tỷ đồng/xã để phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân. Các huyện, thị 
xã huy động nguồn lực địa phương, thực hiện lồng ghép với các chương trình, dự án khác 
trên địa bàn; huy động nguồn lực đóng góp từ cộng đồng dân cư,.. để thực hiện các nôi 
dung, tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Ngoài ra, để thực hiện tốt các tiêu chí nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn, tỉnh Thừa 
Thiên Huế đã kịp thời triển khai mô hình thôn kiểu mẫu, vườn mẫu; Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm (OCOP); xây dựng nông thôn mới thôn bản vùng khó khăn;… 

 Xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy) là một trong những địa phương điển hình sớm 
triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Sau khi đạt chuẩn (năm 2015), 
xã Thủy Thanh đã sớm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để duy trì, nâng cao chất lượng 
các tiêu chí, nhất là các tiêu chí ít cần kinh phí như môi trường, văn hóa,… Đến nay, hầu hết 
các thôn, xóm của xã đã và đang vươn tới mục tiêu khu dân cư kiểu mẫu xanh, sạch, đẹp… 
Các tuyến đường sau khi được bê tông hóa, nhựa hóa tiếp tục được chỉnh trang, mở rộng; 
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đường trục chính trồng hoa, cây xanh cùng phong trào vệ sinh đường làng ngõ xóm len lỏi 
đến từng cá nhân… Liên quan đến nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là tiêu chí khó 
thực hiện là môi trường, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, Đảng ủy xã đã 
ra Nghị quyết về phát động cuộc vận động toàn dân chung tay xây dựng xã Thủy Thanh 
“Sáng, xanh, sạch, không rác thải” đã nhận được đồng tình, hưởng tích cực của người dân. 
Bên cạnh đó, xã Thủy Thanh tích cực triển khai các dự án phát triển kinh tế, trong đó ưu tiên 
phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, mang tính bền vững, như mô hình trồng hoa 
cúc chậu tại thôn Vân Thê, nâng cao chất lượng mô hình cánh đồng mẫu, mô hình xây dựng 
chuỗi giá trị thương hiệu gạo Thủy Thanh… Đồng thời, kêu gọi các nhà đầu tư đẩy mạnh 
phát triển du lịch cộng đồng - một trong những tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Tại Quảng Điền, một trong hai huyện điểm nông thôn mới của tỉnh Thừa Thiên Huế, 
cũng là địa phương đi đầu trong triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu 
mẫu trong đó kế hoạch thực hiện tập trung vào 2 tiêu chí thu nhập và môi trường. Huyện 
đã chọn 2 xã Quảng Thọ và Quảng Phú xây dựng xã điểm nông thôn mới kiểu mẫu, đồng 
thời chọn một số thôn xóm để xây dựng thành thôn kiểu mẫu, vườn mẫu. Theo đó, các thôn 
tiến hành nâng cấp, vệ sinh các tuyến đường xóm, xây dựng hệ thống tường rào, vườn sạch 
đẹp. Nhiều hộ trồng hoa làm đẹp dọc vườn nhà, đường làng. Các mô hình kinh tế được chia 
sẻ, nhân rộng..

Qua thực tiễn triển khai cho thấy, xây dựng nông thôn mới nâng cao và từ hoàn thiện 
tiến đến xã nông thôn mới kiểu mẫu là một chủ trương đúng đắn và kịp thời để thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo phương châm “ không có 
điểm dừng trong xây dựng nông thôn mới”. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện ban đầu đã nảy sinh một số khó khăn vướng mắc, một 
trong số đó là: Yêu cầu của Bộ các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đều cao 
hơn nhiều so với Bộ tiêu chí theo Quyết định 1980/TTg, trong khi đó nguồn lực hỗ trợ đối 
với các địa phương (nay đã đạt chuẩn) không còn được ưu tiên, trong lúc nguồn lực huy 
động của địa phương sau một thời gian phấn đấu để đạt chuẩn nay đã trở nên khó khăn 
hơn. Vì vậy kính đề nghị Trung ương xem xét ban hành cơ chế, chính sách hướng dẫn và 
nguồn lực hỗ trợ để tạo cơ sở pháp lý cho địa phương thực hiện kế hoạch xã nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu./.
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UBND TỈNH NGHỆ AN

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI XÃ,  
THÔN/BẢN NÔNG THÔN MỚI ĐẸP NĂM 2018 ĐẾN XÂY DỰNG XÃ  
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An mặc dù còn gặp 
nhiều khó khăn về nguồn lực, điều kiện tự nhiên, thời tiết, cơ chế quản lý,... Nhưng Ban Chỉ đạo 
Chương trình xây dựng Nông thôn mới 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.



TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ BẮC TRUNG BỘ

188

Đến 30 tháng 6 năm 2019, Nghệ An có 226/431 xã đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới 
(trong đó có 218 xã đã được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới) và 667 thôn/bản 
đã đạt chuẩn Nông thôn mới. Có 03 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới 
là: Thị xã Thái Hoà, thành phố Vinh và huyện Nam Đàn. Tiêu chí bình quân/xã toàn tỉnh là 
15,87 tiêu chí/xã.

Nhằm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới một cách hiệu quả, 
chất lượng cũng như đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới tại các địa phương và 
đặc biệt là đối với các vùng miền núi đặc biệt khó khăn, Nghệ An đã có nhiều chính sách 
khuyến khích, hỗ trợ cho các địa phương đồng thời ban hành được nhiều cách làm hay, 
sáng tạo như: Chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông Nông thôn, thưởng công 
trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn Nông thôn mới; xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu; 
xây dựng thôn/bản Nông thôn mới,… 

Trong đó, để tuyên truyền, phổ biến, tạo động lực cho các xã và các thôn/bản đạt 
chuẩn Nông thôn mới trong toàn tỉnh tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới 
và xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao. Thường 
trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã phát động và triển khai cuộc thi mẫu “Xã nông thôn 
mới đẹp năm 2018” và “Thôn/bản Nông thôn mới đẹp năm 2018”, đây là cuộc thi lần đầu 
tiên được tổ chức tại Nghệ An cũng như trên toàn quốc.

Là một trong những cách làm sáng tạo về xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An, 
nhằm phát hiện, tôn vinh những xã, thôn/bản tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông 
thôn mới; tạo động lực thúc đẩy phong trào ngày càng rộng khắp, đi vào chiều sâu mang 
lại hiệu quả kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, là tiền đề 
cho các xã, thôn/bản Nông thôn mới đẹp làm mẫu cho các địa phương khác học tập, nhân 
rộng. Đây cũng là cơ sở quan trọng trong việc xây dựng thành công xã Nông thôn mới kiểu 
mẫu và xã Nông thôn mới nâng cao gắn xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh với phát 
triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu trong khu vực nông thôn.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành quyết định 
thành lập Ban tổ chức cuộc thi mẫu “Xã Nông thôn mới đẹp năm 2018” và “Thôn/bản Nông 
thôn mới đẹp năm 2018”, cơ quan Thường trực Văn phòng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An đã 
phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức 
cuộc thi mẫu “Xã Nông thôn mới đẹp năm 2018” và “Thôn/bản nông thôn mới đẹp năm 
2018”; thể lệ cuộc thi và ban hành Bộ tiêu chí và thang điểm cho cuộc thi mẫu “Xã Nông 
thôn mới đẹp năm 2018” và “Thôn/bản Nông thôn mới đẹp năm 2018”. Theo đó, đối tượng 
tham gia cuộc thi là các xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh và các thôn/bản đã đạt 
chuẩn Nông thôn mới của 11 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Bộ tiêu chí chấm 
điểm “Xã Nông thôn mới đẹp năm 2018” gồm có 15 nội dung; Tiêu chí chấm điểm “Thôn/
bản Nông thôn mới đẹp năm 2018” có 9 nội dung.
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Căn cứ kế hoạch và Bộ tiêu chí chấm điểm “Xã Nông thôn mới đẹp năm 2018” và 
“Thôn/bản Nông thôn mới năm 2018”; UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức cuộc thi 
để lựa chọn các xã, thôn/bản tốt nhất tham gia dự thi cuộc thi cấp tỉnh. 

Đây là lần đầu tiên tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi mẫu «Xã Nông thôn mới đẹp năm 
2018» và Thôn/bản Nông thôn mới đẹp năm 2018», nhưng cuộc thi đã nhận được sự đồng 
tình hưởng ứng của các cấp, các ngành, các địa phương và nhất là sự hào hứng, phấn khởi 
của bà con nhân dân, mặc dù trong thời gian ngắn các đơn vị tham gia đã có sự chuẩn bị 
chu đáo, nghiêm túc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó việc tổ chức triển khai cuộc thi mẫu “Xã Nông thôn mới đẹp 
năm 2018” và Thôn/bản Nông thôn mới đẹp năm 2018” cũng gặp một số khó khăn như: 
lần đầu tiên tổ chức cuộc thi nên đã gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ, việc triển khai cuộc thi 
còn nhiều lúng túng, số lượng xã, thôn/bản tham gia cuộc thi chưa nhiều, công tác tuyên 
truyền tại một số địa phương còn yếu, chất lượng và số lượng các xã, thôn (bản) dự thi chưa 
cao; việc tham mưu ban hành bộ tiêu chí và thang điểm chấm còn chưa sát với thực tế tại 
địa phương.

Có 17 xã và 03 thôn/bản của 14 huyện, thành phố, thị xã được Ban tổ chức cuộc thi 
cấp huyện lựa chọn tham gia chung kết cuộc thi mẫu “Xã Nông thôn mới đẹp năm 2018” và 
Thôn/bản Nông thôn mới đẹp năm 2018”, Cuộc thi bao gồm 3 nội dung đó là chấm thi thực 
tế, thi phóng sự và thi thuyết trình. Kết quả xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên) đã xuất sắc 
giành giải Nhất cuộc thi mẫu “Xã Nông thôn mới đẹp năm 2018” và Thôn/bản Nông thôn 
mới đẹp năm 2018” với phần thưởng một tỷ đồng. Giải Nhì thuộc xã Quỳnh Đôi (Quỳnh 
Lưu) với phần thưởng 700 triệu đồng. Hai xã đạt giải Ba với phần thưởng 500 triệu đồng/
xã; Năm xã đạt giải khuyến khích với phần thưởng 400 triệu đồng/xã. Ngoài ra Ban tổ chức 
cuộc thi cũng trao các giải phụ như: xã có cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp; có đường 
giao thông, đường hoa đẹp; có miền núi đẹp tiêu biểu; xã có bố trí sắp xếp quy hoạch dân 
cư hợp lý...

Giải nhất thôn (bản) nông thôn mới đẹp được trao cho thôn Nghĩa Chính, xã Nghĩa 
Lâm (Nghĩa Đàn) với phần thưởng trị giá 300 triệu đồng.

Sau khi tổ chức Cuộc thi mẫu “Xã Nông thôn mới đẹp năm 2018” và Thôn/bản Nông 
thôn mới đẹp năm 2018” đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng Nông thôn 
mới ngày càng rộng khắp trên địa bàn từng xã. Mặc dù trong một khoảng thời gian ngắn 
nhưng thông qua cuộc thi các xã đã tổ chức rà soát, đánh giá và hoàn thiện, nâng cao các 
tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo các quy định. Qua cuộc thi đã phát hiện những cách 
làm hay, sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở các xã để từ đó nhân rộng 
các mô hình hay cho các xã học tập.

Cuộc thi đã có tác động tích cực tới việc xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao và xã 
Nông thôn mới kiểu mẫu như sau:
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Thứ nhất, Sau khi tham gia cuộc thi, các xã Nông thôn mới kiểu mẫu (xã Kim Liên 
huyện Nam Đàn, xã Quỳnh Đôi huyện Quỳnh Lưu, xã Sơn Thành huyện Yên Thành) cũng 
như các xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong toàn tỉnh đã tiếp tục phát huy những kết quả 
đạt được, tiếp tục tiến hành và huy động nguồn lực để hoàn thiện nâng cao các tiêu chí 
Nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, đã có nhiều đoàn trong và ngoài tỉnh đến tham quan, 
học tập kinh nghiệm xây dựng NTM tại các xã đạt giải cao trong cuộc thi để áp dụng cho 
địa phương mình.

Thứ hai, các xã đã tiếp tục giữ vững các tiêu chí hiện có, hoàn thiện nâng cao các tiêu 
chí còn yếu, đồng thời tiếp tục rà soát, khắc phục các khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi 
thế, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tăng thu nhập, giải quyết thêm nhiều việc làm tại 
địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, địa phương 
phát triển, phấn đấu sớm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu.

Thứ ba, Việc thực hiện xây dựng xã, xóm “Xanh - Sạch - Đẹp”:  Đã cho hiệu quả bước 
đầu: Nhiều tuyến đường hoa cây xanh, đường hoa được hình thành; Hệ thống đế cờ, cụm 
cờ cổ động được triển khai thực hiện đồng bộ; Trụ sở làm việc xã, Trường học, Trạm Y tế, nhà 
văn hóa xã, xóm được quan tâm vệ sinh môi trường, trồng hoa, trồng cây xanh bóng mát; 
Phong trào ngày chủ nhật xanh đã từng bước phát huy được hiệu quả, một bộ phận người 
dân đã có ý thức vệ sinh hàng ngày trên đường giao thông đoạn trước nhà mình, phát 
quang, cắt tỉa bờ rào, chỉnh trang vườn nhà, nhiều tuyến kênh mương được khơi thông, 
các tuyến đường giao thông được phát quang bờ bụi, tình trạng vứt rác thải bừa bãi, tập 
kết các loại vật liệu, củi gỗ,... trên các tuyến đường, kênh mương từng bước được hạn chế;... 
đã góp phần tạo cảnh quan môi trường từng xóm, từng xã xanh, sạch, đẹp. Hệ thống điện 
chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường, trong khu dân cư được quan tâm đầu tư lắp 
đặt đồng bộ hơn.

Cuộc thi “Xã Nông thôn mới đẹp năm 2018” và Thôn/bản Nông thôn mới đẹp năm 
2018” của tỉnh Nghệ An đã thu được nhiều hiệu quả tích cực, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ 
trong phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới tại các địa phương. Với sự ủng hộ của 
các ngành, các địa phương, sự hào hứng của người dân, Nghệ An kính đề nghị Trung ương 
chỉ đạo, khuyến khích các địa phương trên toàn quốc căn cứ vào tình hình cụ thể của từng 
địa phương để tổ chức cuộc thi tạo hiệu ứng lan tỏa đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông 
thôn mới trên toàn quốc. Trung ương tổ chức thi theo cụm, theo vùng và tiến tới tổ chức 
cuộc thi trên phạm vi cả nước.

         Trên đây là đánh giá tác động của việc tổ chức mô hình Hội thi xã, thôn/bản Nông 
thôn mới đẹp năm 2018 đến xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới 
kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nghệ An./. 
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UBND TỈNH THANH HÓA

KẾT QUẢ NỔI BẬT VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN  
TRONG XÂY DỰNG THÔN, BẢN NÔNG THÔN MỚI  

Ở CÁC XÃ MIỀN NÚI KHÓ KHĂN, TỈNH THANH HÓA

Thanh Hoá là tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ với 3 vùng sinh thái riêng biệt, diện 
tích tự nhiên là 11.129,48 km2  (đứng thứ 5 so với các tỉnh, thành của cả nước); dân số  là 3,6 
triệu người (đứng thứ 3 so với các tỉnh, thành của cả nước); có 7 dân tộc, gồm: Kinh, Thái, 
Mường, Thổ, Dao, H’mông, Khơ mú; có 27 huyện, thị xã, thành phố, 635 xã, phường, thị trấn, 
trong đó có 573 xã xây dựng nông thôn mới (NTM), với 3.888 thôn, bản. 
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Là tỉnh có điểm xuất phát về kinh tế thấp, nguồn lực khó khăn, chưa tự cân đối được 
ngân sách, khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, bình quân toàn 
tỉnh mới đạt 4,7 tiêu chí/xã, thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2010 ở mức 8,9 
triệu đồng/người (thấp hơn gần 4 triệu đồng so với bình quân khu vực nông thôn của cả nước), 
tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn ở mức 26,96% (cao hơn 1,5 lần so với tỷ hộ nghèo khu vực 
nông thôn của cả nước). Trong 573 xã xây dựng NTM, có 211 xã miền núi và có tới  85 xã 
thuộc 6 huyện nghèo đang thực hiện Chính sách theo Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính 
phủ; các xã miền núi đều có địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác, tỷ lệ hộ nghèo cao, 
mức thu nhập của người dân thấp, mặt bằng dân trí cũng như nhận thức của nhân dân về 
Chương trình còn hạn chế, kết cấu hạ tầng KT-XH thiếu và yếu, sản xuất chậm phát triển, 
khi triển khai xây dựng NTM, bình quân mới đạt 3,3 tiêu chí/xã, chưa có xã nào đạt tiêu chí 
Thu nhập và Hộ nghèo.

Thực tế giai đoạn đầu (2010-2013) triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, 
số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh Thanh Hóa đều tập trung ở khu vực đồng bằng, còn đối với 
khu vực miền núi việc xây dựng hoàn thành 19 tiêu chí NTM của các xã là rất khó khăn, vì 
vậy, các địa phương này bị “trắng xã NTM”, thậm chí còn “dậm chân tại chỗ”.   

Nghiên cứu Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, nhận thấy có tới 14/19 tiêu chí liên quan 
trực tiếp đến thôn, bản; qua khảo sát thực tế, các công trình đầu tư trên địa bàn thôn, bản 
có nhu cầu kinh phí ít hơn so với công trình cấp xã, phù hợp với khả năng huy động sức 
dân và linh hoạt hơn trong bố trí nguồn lực của địa phương. Vì vậy, bên cạnh việc xây dựng 
NTM cấp xã, tỉnh Thanh Hóa đã linh hoạt, sáng tạo trong xây dựng NTM ở thôn, bản của các 
huyện miền núi, với phương châm “có nhiều thôn, bản NTM thì sẽ có xã NTM”.

Để có bước đi phù hợp, Thanh Hóa chỉ đạo các huyện miền núi lựa chọn một số thôn, 
bản làm điểm để từ đó rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng. Theo đó, lựa chọn những 
thôn, bản có điều kiện, có đội ngũ lãnh đạo đoàn kết, gương mẫu, năng động, sáng tạo, đủ 
năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM của thôn, bản; được cán bộ 
và nhân dân trong thôn, bản đồng thuận, quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành các nội 
dung, tiêu chí NTM; 

Đầu năm 2014, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Bộ tiêu chí và quy định trình tự, thủ tục, 
hồ sơ xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM (đến năm 2017, được điều chỉnh, bổ sung), 
gồm 14 tiêu chí: (1) Việc làm, (2) Thu nhập, (3) Hộ nghèo, (4) Nhà ở dân cư và vườn hộ, (5) Giao 
thông, (6) Giáo dục & Đào tạo, (7) Y tế, (8) Văn hóa, (9) Môi trường và ATTP, (10) Thủy lợi, (11) 
Điện, (12) Thông tin truyền thông, (13) Hệ thống chính trị, (14) Quốc phòng và An ninh),  đây là 
căn cứ để các thôn, bản rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch phấn đấu và tổ chức 
thực hiện. Thẩm quyền quyết định công nhận được giao cho Chủ tịch UBND cấp huyện. 

Từ thực tiễn đặt ra, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 về phê duyệt, triển khai thực hiện Đề 
án hỗ trợ xây dựng thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng 
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bãi ngang, ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững, Thanh Hóa đã 
chủ động phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM Trung ương tổ chức hội nghị triển khai, 
hướng dẫn cho các địa phương thuộc phạm vi Đề án (trong đó, Thanh Hóa có 122 thôn, bản 
thuộc 5 huyện miền núi). 

Để nâng cao năng lực và thống nhất cách thức triển khai thực hiện, UBND tỉnh giao 
cho Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, UBND các huyện mở các lớp tập huấn kiến thức xây 
dựng NTM cho các đối tượng là Trưởng thôn, bản, Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy xã và 
cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. UBND tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ 100 
triệu đồng cho mỗi thôn, bản đạt chuẩn NTM; khen thưởng hàng năm và khen thưởng giai 
đoạn cho các thôn, bản đặc biệt khó khăn có thành tích xuất sắc trong phong trào “Chung 
sức xây dựng NTM” (thưởng 50 triệu đồng/thôn, bản đối với thôn, bản được khen thưởng giai 
đoạn). Sở Nông nghiệp và PTNT, với vai trò là cơ quan thường trực BCĐ, đã phân công cho 
các đơn vị ngành Nông nghiệp trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đỡ đầu thôn, bản xây dựng 
NTM bằng nhiều hình thức, như: hướng dẫn kỹ thuật chuyển giao tiến bộ khoa học, công 
nghệ vào sản xuất, đào tạo nghề cho lao động, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất 
hiệu quả, hỗ trợ tiền mặt, hiện vật, hỗ trợ xi măng, … Nhiều huyện mặc dù ngân sách còn 
khó khăn nhưng cũng đã ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các thôn, bản, như: hỗ 
trợ xi măng làm đường giao thông, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, hỗ trợ xây dựng mô 
hình phát triển sản xuất và thưởng từ 20-100 triệu đồng/thôn đạt chuẩn NTM (Như Thanh, 
Thạch Thành, Bá Thước, Ngọc Lặc, Lang Chánh…); ngoài ra, các địa phương đã kết hợp vốn 
đầu tư thuộc các chương trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn để lồng ghép xây dựng 
thôn, bản NTM.

Thông qua đó, nhiều mô hình phát triển sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, 
được nhân ra diện rộng, điển hình, như: Mô hình trồng Cam ở thôn Mợ xã Thạch Quảng, 
với quy mô 4,5 ha, Thanh Long ruột đỏ ở thôn 4 xã Thành Tiến (Thạch Thành) cho thu nhập 
khoảng 350trđ/ha. Mô hình trồng cây Chanh Leo, thôn Quang Hòa, xã Quang Trung (Ngọc 
Lặc), cho thu nhập 300 trđ/ha; mô hình trồng Riềng làm gia vị tại thôn 5, thôn 6 xã Cán Khê 
(Như Thanh) cho thu nhập 170 trđ/ha; mô hình trồng Thanh long ruột đỏ, trồng Bưởi da 
xanh, Ổi Đài Loan ở các thôn Đồng Tâm, Ngọc Liên, Ngọc Tân, Yên Thịnh, Vạn Bảo, xã Thành 
Tâm (Thạch Thành) cho thu nhập 200 trđ/ha; mô hình trồng rau an toàn ở các thôn Điền Lý, 
Điền Tiến, xã Điền Lư (Bá Thước), quy mô 20 ha, cung cấp rau cho các huyện 30a; mô hình 
liên kết sản xuất 17 ha cây Ngô ngọt tại xã Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc) với Công ty xuất nhập 
khẩu rau củ quả Đồng Giao, giá trị kinh tế bằng 1,5 lần so với trồng Ngô thương phẩm trên 
đất bãi ven sông Mã; Mô hình liên kết tiệu thụ sản phẩm Nếp cái Hoa vàng với công ty Sao 
Khuê, mô hình thâm canh cây Dứa tại xã Hà Long (Hà Trung); mô hình trồng rừng, kết hợp 
với chăn nuôi tái sinh rừng ở các thôn, bản thuộc huyện nghèo 30a... 

Sản xuất phát triển đã giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, 
điển hình như: Thôn Cẩm Bào, xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc), thu nhập người dân đạt 41 trđ/
người/năm, hộ nghèo còn 4,89%; thôn 8, xã Vĩnh An (Vĩnh Lộc) thu nhập đạt 34 trđ/người/
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năm, hộ nghèo còn 3,38%; thôn Đồng Thọ, xã Mậu Lâm (Như Thanh) thu nhập đạt 36 trđ/
người/năm, hộ nghèo còn 5,7%; thôn Xuân Chính, xã Yên Lễ (Như Xuân), thu nhập đạt 35 
trđ/người/năm, hộ nghèo còn 4,3%; bản Chiềng, xã Nam Động (Quan Hóa), thu nhập đạt 
33 trđ/người/năm, hộ nghèo còn 4,5%; bản Xắng Hằng, xã Yên Khương (Lang Chánh), thu 
nhập đạt 33 trđ/người/năm, hộ nghèo còn 4,3%; bản Sáng, xã Quang Chiểu (Mường Lát), 
thu nhập đạt 31 trđ/người/năm, không còn hộ nghèo...

Sau gần 7 năm triển khai, xây dựng NTM ở cấp thôn, bản với cách tiếp cận sáng tạo 
và phù hợp, đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn miền 
núi. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã 
có bước phát triển khá toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào được cải thiện 
rõ rệt, người nghèo đã tiếp cận thuận lợi và đầy đủ hơn các chính sách trợ giúp của Nhà 
nước; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường và củng cố. Các nét văn 
hóa truyền thống được khôi phục, duy trì; an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Thông qua 
việc triển khai thực hiện xây dựng NTM ở thôn, bản, giúp cho người dân thực sự phát huy 
vai trò chủ thể và chủ động hơn trong công việc của mình, giảm phụ thuộc, trông chờ, ỷ lại 
vào hỗ trợ của nhà nước, từ đó đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM ở cấp xã, góp phần thu 
hẹp khoảng cách giữa 2 khu vực miền núi và đồng bằng trong quá trình xây dựng NTM. Kết 
quả nỗi bật đó là: 

- Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2011-2018 đạt 8,7%; năm 2018, GRDP bình quân đầu 
người đạt 1.202 USD.

- Đã hình thành một số sản phẩm chủ lực, tạo đà cho phát triển nông nghiệp hàng 
hóa. Một số mô hình sản xuất có hiệu quả, ứng dụng tiến bộ KHCN được xây dựng và nhân 
rộng. Trong 5 năm (2014-2018), đã triển khai xây dựng được 605 mô hình phát triển sản 
xuất thuộc các chương trình MTQG, qua đó, đã giúp cho 10.869 hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
hộ mới thoát nghèo được hưởng lợi từ các dự án, mô hình; bình quân có khoảng 15% hộ 
gia đình tham gia dự án thoát nghèo hàng năm.

- Lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân được cải thiện; 
an ninh lương thực được đảm bảo. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45,5%; tỷ lệ bao phủ 
BHYT đạt 94%, tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt 99,92%. Đến nay, khu vực miền núi tỷ lệ 
hộ nghèo giảm còn 12,53%, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt gần 23 
triệu đồng; có 01 huyện (Như Xuân) thoát khỏi diện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính 
phủ; có 20 xã đặc biệt khó khăn (17,4%) và có 16 thôn, bản đặc biệt khó khăn (8,12%) vùng 
dân tộc miền núi thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn theo tiêu chí quy định.

- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được quan tâm, đầu tư nâng cấp, đáp ứng tốt hơn 
nhu cầu phát triển: 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới 
quốc gia đạt trên 90%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 84,5%...; 
tình hình chính trị- xã hội ổn định, quốc phòng- an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội 
được đảm bảo. 
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- Đến hết quý II/2019, trong tổng số 296 xã đã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh thì khu vực 
miền núi đã có 56 xã và 576 thôn, bản đạt chuẩn NTM (trong đó, có 13 thôn thuộc phạm vi 
Đề án 1385), bình quân đạt 10,5 tiêu chí/thôn, bản; riêng tại 11 huyện miền núi,  đã có 40 xã, 
437 thôn, bản đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã; và có 72/645 thôn, bản đặc 
biệt khó khăn đạt chuẩn NTM, chiếm 11,16 %.

Hiện nay, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các địa phương rà soát đánh giá sâu hơn về 
thực trạng các thôn, bản; đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai với những giải 
pháp cụ thể, khả thi, phấn đấu đến năm 2020, có 30-40% số thôn, bản đặc biệt khó khăn 
đạt chuẩn NTM.   

Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo cho các xã miền núi sớm đạt chuẩn NTM, thì Thanh 
Hóa đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 10% số xã trở lên đạt tiêu chí kiểu 
mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 2 năm 2017-2018,  Thanh Hóa đã lựa 
chọn và triển khai thực hiện thí điểm, nhân rộng 6 mô hình thôn, bản NTM kiểu mẫu ở các 
xã miền núi, đồng thời, xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí thôn, bản NTM kiểu mẫu theo hướng 
nâng cao toàn diện các chỉ tiêu, tiêu chí thôn, bản NTM làm cơ sở cho việc rà soát, đánh giá. 
Đến nay, các thôn cơ bản hoàn thành các tiêu chí theo quy định. Thông qua việc xây dựng 
mô hình đã tạo ra diện mạo mới khá rõ nét trong khu dân cư và phát triển kinh tế vườn hộ; 
tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân về phát triển kinh tế, nhờ đó, thu 
nhập và đời sống của nhân dân đã có bước khá hơn, bộ mặt nông thôn thực sự khởi sắc 
(điển hình thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng, thu nhập bình quân đạt 41 triệu đồng, không còn 
hộ nghèo; thôn Giáng, xã Quang Hiến, thu nhập bình quân đạt 43 triệu đồng, không còn hộ 
nghèo; thôn Yên Thịnh, xã Thành Tâm, thu nhập đạt 46 triệu đồng, không còn hộ nghèo). Các 
giá trị văn hóa truyền thống của mỗi làng quê được giữ gìn và phát triển theo hướng văn 
minh, hiện đại; tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng được coi trọng, sự tương trợ giúp đỡ 
lẫn nhau và tinh thần đoàn kết luôn được tăng cường. Môi trường sinh thái nông thôn đã 
có bước chuyển biến rõ nét, ý thức của người dân về việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường 
được nâng lên, cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp đã được hiện 
hữu. Năm 2019, cùng với việc chính thức ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản NTM kiểu mẫu, 
tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai nhân rộng thêm 6 mô hình thôn, bản NTM kiểu mẫu ở 
6 huyện, thành phố; phấn đấu đến năm 2020, mỗi huyện, thị xã, thành phố  sẽ có 01 thôn, 
bản được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Từ thực tiễn chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng NTM cấp thôn, bản, Thanh Hóa 
rút ra một số bài học kinh nghiệm, như sau:

Một là, phải làm tốt , thường xuyên và liên lục công tác thông tin, tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình xây dựng NTM cấp thôn, 
bản cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; khơi dậy được sự đồng thuận và tinh 
thần thi đua chung sức xây dựng NTM.
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Hai là, cấp ủy, chính quyền địa phương phải quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát 
thực tế, chuyên cần, cầu thị, làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và phải tạo được môi trường 
để người dân phát huy được vai trò chủ thể của mình.

Ba là, phải xuất phát từ nhu cầu, tình hình thực tế và thế mạnh của từng địa phương 
để có kế hoạch xây dựng NTM cấp thôn, bản khả thi. Lựa chọn những nội dung mà người 
dân cần và phục vụ trực tiếp, sát thực đến sản xuất, đời sống của người dân thì làm trước. 
Chú trọng thực hiện các tiêu chí thu nhập, giảm nghèo, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh 
thực phẩm, an ninh, an toàn xã hội để tạo điểm nhấn, bước đột phá. Triển khai, xây dựng 
mô hình thôn, bản NTM kiểu mẫu.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò giám sát và phản biện của 
MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư trong xây dựng thôn, 
bản NTM; đặc biệt là tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng 
NTM trên địa bàn thôn, bản.

Năm là, có chính sách hỗ trợ kích cầu hợp lý để động viên, khuyến khích địa phương 
và người dân chung sức xây dựng NTM, đồng thời cần đa dạng hóa các nguồn lực: lồng 
ghép các chương trình, dự án khác, kêu gọi hỗ trợ từ các doanh nghiệp, đơn vị, huy động 
đóng góp của con em xa quê thành đạt.

Những kết quả đạt được thời gian qua là đáng ghi nhận. Kết quả này đã khẳng định, 
đây là chủ trương đúng đắn, cách làm sáng tạo, phù hợp và hiệu quả. Việc triển khai, thực 
hiện Quyết định số 1385/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ tạo cơ sở, động lực thúc đẩy 
mạnh mẽ phong trào xây dựng NTM cấp thôn, bản ở những địa phương có điều kiện tương 
đồng với Thanh Hóa, góp phần hoàn thành mục tiêu của Chương trình xây dựng NTM cả 
giai đoạn 2016-2020.

* Về kiến nghị, đề xuất: 

- Đề nghị Trung ương bổ sung thêm 50 thôn, bản đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh 
Hóa vào danh sách thôn, bản thuộc phạm vi hỗ trợ của Đề án theo Quyết định số 1385/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ để các địa phương khó khăn của tỉnh có thêm cơ sở, động lực 
triển khai, thực hiện Chương trình. Đồng thời, xem xét, điều chỉnh mục tiêu của Đề án đến 
năm 2020 có 50% số thôn đạt chuẩn NTM vì thời gian ít, sẽ khó hoàn thành.

- Đề nghị Trung ương tăng mức hỗ trợ hàng năm cho Thanh Hóa để thực hiện Chương 
trình MTQG xây dựng NTM; Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính Phủ; Chương trình bố trí dân 
cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012./.
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UBND HUYỆN HẢI HẬU, 
TỈNH NAM ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
ĐỀ ÁN XÂY DỰNG THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH HUYỆN HẢI HẬU NÔNG

THÔN MỚI KIỂU MẪU “SÁNG, XANH, SẠCH, ĐẸP ĐỂ PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG” GIAI ĐOẠN 2019-2025

 Hải Hậu là huyện đồng bằng ven biển thuộc châu thổ Sông Hồng, nằm ở phía Đông 
Nam của tỉnh Nam Định, có diện tích tự nhiên 23.000 ha, dân số trên 26 vạn người, có 33 
km bờ biển và 32 xã, 3 thị trấn, với 546 đơn vị cấp xóm. Là huyện thuần nông, giàu truyền 
thống cách mạng, được Đảng và Nhà nước phong tặng 4 lần anh hùng, có 40 năm liên tục 
là điển hình văn hóa cấp huyện của cả nước (liên tục từ năm 1978 đến nay); là 01 trong 05 
huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước (được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt 
chuẩn huyện NTM tại quyết định số 921/QĐ-TTg ngày 23/6/2015).
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 1. Quan điểm, định hướng của huyện Hải Hậu về xây dựng NTM nâng cao, NTM 
kiểu mẫu

Phát huy kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2015, ngay sau khi được 
công nhận đạt chuẩn NTM (năm 2015), năm 2016 huyện Hải Hậu đã chủ động ban hành Bộ 
tiêu chí xóm NTM bền vững và phát triển và tập trung chỉ đạo các xã triển khai xây dựng 
các xóm NTM bền vững và phát triển (NTM nâng cao), tiếp tục phát động phong trào thi 
đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM bền vững và phát triển giai đoạn 2016- 2020’’, huy 
động nguồn lực; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, huy động sự tham gia tích cực, 
thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của các chức sắc tôn giáo, gắn với trách nhiệm của 
người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên để 
phong trào luôn được duy trì thường xuyên liên tục.

Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 về Bộ 
tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018- 2020, đồng 
thời với việc thực hiện các tiêu chí xóm NTM bền vững và phát triển, Hải Hậu tập trung triển 
khai xây dựng xã NTM nâng cao. Đến hết năm 2018 Hải Hậu đã có 527/546 xóm được công 
nhận xóm NTM bền vững và phát triển và có khoảng 15 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí xã NTM 
nâng cao với các tiêu chí NTM được củng cố nâng chất toàn diện.

Ngày 28/3/2019 UBND huyện Hải Hậu đã ban hành Đề án xây dựng huyện Hải Hậu 
nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững’’ giai đoạn 2019- 
2025 và ban hành Quyết định số 333/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí xây dựng gia đình, xóm 
nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững’’ huyện Hải Hậu 
giai đoạn 2019- 2025; với mục tiêu là đạt chuẩn xã, huyện NTM nâng cao trước năm 2021 
và đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu trước năm 2025. Đã tập trung triển khai tích cực, toàn 
diện các nội dung Đề án huyện NTM kiểu mẫu; Trước mắt trong lộ trình những năm đầu của 
Đề án cần tập trung thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao và xây dựng thành công các mô 
hình điểm NTM kiểu mẫu (xã, xóm, tuyến đường NTM kiểu mẫu). Phấn đấu đến năm 2024 
có 100% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với các mô hình kiểu mẫu về kết cấu hạ tầng, cảnh 
quan môi trường và văn hóa; để đến năm 2025 huyện Hải Hậu được Trung ương công nhận 
đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững”. Lộ trình NTM 
nâng cao và NTM kiểu mẫu cụ thể theo từng năm như sau:

+ Hết năm 2021: 100% số xã và huyện Hải Hậu đạt chuẩn NTM nâng cao; Có ít nhất 40% số 
xã, thị trấn đạt NTM kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững”.

+ Hết năm 2022: Có ít nhất 60% số xã, thị trấn đạt NTM kiểu mẫu về “Sáng, Xanh, Sạch, 
Đẹp để phát triển bền vững”.

+ Hết năm 2023: Có ít nhất 80% số xã, thị trấn đạt NTM kiểu mẫu về “Sáng, Xanh, Sạch, 
Đẹp để phát triển bền vững”.
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+ Hết năm 2024: Có 100% số xã, thị trấn đạt NTM kiểu mẫu về “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp 
để phát triển bền vững”.

+ Đến năm 2025: Hải Hậu được Trung ương công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về 
“Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững”.

2. Kết quả đạt được

2.1. Về xây dựng NTM nâng cao: Đến nay đã có 15 xã cơ bản đạt chuẩn 19 tiêu chí 
nâng cao và đủ điều kiện trình UBND tỉnh thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng 
cao năm 2019 (gồm các xã: Hải Tây, Hải Bắc, Hải Đông, Hải Thanh, Hải Tân, Hải Hà, Hải Anh, 
Hải Phú, Hải Phúc, Hải Quang, Hải Chính, Hải Châu, Hải Hưng, Hải Trung và Hải Nam). 

Kết quả thực hiện xây dựng NTM nâng cao được thể hiện qua các nhóm tiêu chí chủ 
yếu sau:

- Về tiêu chí Quy hoạch: tất cả 35/35 xã, thị trấn của huyện đã hoàn thành việc lập, 
phê duyệt và công khai 03 quy hoạch cấp xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 
(gồm: Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch nông thôn mới và Quy hoạch phát triển sản xuất 
nông nghiệp); đã cắm mốc chỉ giới các quy hoạch và xây dựng quy định về quản lý và thực 
hiện quy hoạch. Tháng 12/2017 huyện Hải Hậu được UBND tỉnh quyết định phê duyệt quy 
hoạch vùng huyện Hải Hậu đến năm 2030, tầm nhìn 2050 (tại Quyết định số 3042/QĐ-
UBND  ngày 26/12/2017). Các ngành, các lĩnh vực sản xuất và kinh tế xã hội đã và đang tổ 
chức thực hiện theo Quy hoạch.

- Về hạ tầng kinh tế xã hội:

+ Giao thông nông thôn: Giai đoạn từ 2016 đến nay tiếp tục đầu tư xây mới 46,11 km 
đường giao thông nội đồng và nâng cấp 29,16 km đường thôn, xóm. Hệ thống giao thông 
của huyện hiện nay đã đồng bộ, kết nối thông suốt giữa các lộ, các tuyến và các cấp đường 
từ xã, thị trấn từ đường dong xóm, trục xóm, liên xóm, trục xã, liên xã đến các tuyến đường 
Huyện lộ, Tỉnh lộ, Quốc lộ và đạt chuẩn NTM.

+ Hệ thống thủy lợi: Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu ứng phó hiệu quả với mức 
độ rủi ro thiên tai cấp độ 3 (bão, lũ, lụt)

+ Trường học: Giai đoạn 2016- 2019 tiếp tục nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất trường 
học, xây dựng thêm 03 trường (01 trường Mầm non, 02 trường Trung học cơ sở) đạt chuẩn 
quốc gia; đã tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn “Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn”. Đến 
nay toàn huyện có 109/109 trường học ở cả 3 cấp (Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non) đạt 
chuẩn quốc gia và có 94 trường đạt chuẩn “Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn” (trong đó: 29 trường 
Mầm non, 36 trường Tiểu học, 29 trường Trung học cơ sở).

+ Trạm y tế xã: Giai đoạn 2016- 2019 tiếp tục đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất 
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và bổ sung trang thiết bị, nhân lực y tế cho 20 trạm y tế xã và tổ chức xây dựng trạm y tế 
“Xanh- Sạch- Đẹp”. Chất lượng dịch vụ y tế được cải thiện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe của nhân dân. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 89,25% tăng 24,25% so với 
năm 2015.

- Về phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân:

+ Đã tích cực chuyển đổi các vùng sản xuất theo quy hoạch, điều chỉnh cơ cấu về mùa 
vụ, ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống mới và cơ giới hóa sản xuất để 
nâng cao năng suất lao động, năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Hiện nay đã hình 
thành được 25 chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản hàng hóa tại 
25/35 xã

+ Các HTX cũ trước đây đều được giải thể để thành lập HTX mới và HTX chuyên ngành 
hoạt động theo Luật HTX 2012. Đến nay toàn huyện đã chuyển đổi và thành lập mới được 
51 hợp tác xã hoạt động theo đúng luật HTX năm 2012 với 4-5 nội dung được chuyển đổi.

+ Sản xuất công nghiệp- TTCN và ngành nghề nông thôn luôn được huyện quan tâm. 
Trong thời gian qua Hải Hậu tích cực thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề tại các cụm công nghiệp. Hiện nay trên 
địa bàn huyện có 03 cụm công nghiệp đang hoạt động, 44 làng nghề với trên 500 doanh 
nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển sản xuất, dịch vụ, tạo việc làm và thu nhập cho trên 
33.000 lao động nông thôn.

+ Mặc dù Chương trình OCOP mới được triển khai nhưng huyện đã lựa chọn các sản 
phẩm chủ lực, thế mạnh và có tiềm năng phát triển tại các địa phương để thực hiện 
chu trình OCOP. Hội đồng OCOP của huyện đã thẩm định, bình chọn được 14 sản phẩm 
đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên để đề nghị Hội đồng thẩm định cấp Tỉnh xét, công nhận 
đợt 1 năm 2019. Hội đồng thẩm định của Tỉnh đã công nhận 14/14 sản phẩm OCOP 
(trong đó: có 12 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao, 02 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao).

+ Thu nhập bình quân đầu người/năm của huyện đạt 45,16 triệu đồng(năm 2018). 
Riêng đối với 15 xã đạt NTM nâng cao có thu nhập bình quân đầu người/năm đạt trên 49,2 
triệu đồng.

- Về cảnh quan, môi trường: 

Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, triển khai đồng bộ trên toàn huyện. Tất 
cả 35 xã, thị trấn của huyện đã đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tập trung, với 35 lò đốt rác 
đạt tiêu chuẩn. Các khu xử lý rác thải ở các xã đang tiếp tục được nâng cấp theo hướng thân 
thiện với môi trường như: lắp đặt thêm thiết bị lọc – khử khí thải, máy xử lý chất thải rắn, 
san lấp bãi rác cũ và trồng cây xanh; chỉnh trang khuôn viên, trồng cây xanh xung quanh lò 
đốt rác.
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Các xã, thị trấn đều duy trì hoạt động thường xuyên của tổ thu gom, xử lý rác thải; 
đang tích cực triển khai phong trào xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn “Sáng, Xanh 
sạch, Đẹp” thông qua việc chỉnh trang khuôn viên gia đình, trồng hoa, trồng cây bóng mát, 
nâng cấp hệ thống điện trên các tuyến đường, kiên cố hóa và làm sạch đẹp thường xuyên 
các tuyến kênh, xây dựng rãnh thoát nước trong khu dân cư. Toàn huyện hiện đã có trên 
500 km đường hoa; 100% các tuyến kênh được khoán quản giải tỏa dòng chảy, nạo vét và 
làm vệ sinh thường xuyên.

Công ty TNHH MTV KTCTTL Hải Hậu cùng với các xã, thị trấn định kỳ hàng tuần, hàng 
tháng tổ chức tổng vệ sinh kênh mương. Các hộ gia đình và các cộng đồng dân cư thường 
xuyên tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong khu dân cư và khuôn viên hộ gia đình.

Trong những năm qua huyện Hải Hậu đã vận động người dân di dời các khu chăn nuôi 
tập trung ra khỏi khu vực đông dân cư; hỗ trợ các hộ chăn nuôi xây dựng 1.571 hầm Biogas 
để giảm tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi

 2.2. Về Xây dựng NTM kiểu mẫu: có 09 mô hình cấp xóm cơ bản hoàn thành các 
tiêu chí kiểu mẫu về kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường, và văn hóa (gồm các xóm: Xóm 
4- Hải Bắc, xóm 8- Hải Tây, xóm 3- Hải Hà, tổ dân phố số 8- Thị trấn Thịnh Long, xóm 12- Hải 
Quang, xóm Tây Cát - Hải Đông, xóm Vĩnh Hiệp- Hải Thanh, xóm 2 và xóm 3- Phú Lễ- Hải 
Châu). 

Có 03 xã (Hải Thanh, Hải Quang, Hải Châu) cơ bản hình thành được các tiêu chí kiểu 
mẫu về kết cấu hạ tầng, cảnh quan, môi trường và văn hóa.

Có 04 tuyến đường nông thôn kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp đang được hình 
thành (gồm: Tuyến đường Tây sông Múc khoảng 05 km từ cầu Yên Định đến cầu Hải Tân; 
tuyến đường Đông sông Đối khoảng 05 km từ cầu Ngói- Hải Anh đến cầu Hải Đường; tuyến 
đường Trung tâm xã Hải Toàn khoảng 02 km và tuyến đường từ cầu Đông- xã Hải Trung đến 
cầu Yên Định dài khoảng 04 km.

- Đối với 09 mô hình xóm NTM kiểu mẫu: 

+ Về cảnh quan, môi trường: đã thực hiện được việc chỉnh trang, làm đẹp các tuyến 
đường giao thông trên địa bàn, nhất là đường xóm, liên xóm. Xây dựng các tuyến đường 
kiểu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp (đường thường xuyên sạch đẹp, có điện chiếu sáng ban đêm, 
được trồng cây bóng mát cùng chủng loại, thẳng hàng và trồng hoa ở lề đường); Bổ sung quy 
định bảo vệ cảnh quan – môi trường trong hương ước, quy ước của thôn/xóm; Từng hộ gia 
đình chỉnh trang, tu sửa, làm đẹp nhà cửa, khuôn viên gia đình, công trình vệ sinh, chuồng 
trại chăn nuôi; Thường xuyên phát động và tổ chức làm tổng vệ sinh môi trường đường 
làng, ngõ xóm, kênh mương và khuôn viên các công trình phúc lợi công cộng, đảm bảo 
thường xuyên sạch, đẹp, ngăn nắp. Từng hộ gia đình hàng ngày thu gom, phân loại và chôn 
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lấp rác thải hữu cơ trong ruộng, vườn của hộ gia đình. Tích cực hưởng ứng, tham gia định kỳ 
phong trào tổng vệ sinh môi trường của thôn/xóm hoặc xã, thị trấn.

+ Về văn hóa: Bổ sung thiết bị, chỉnh trang, nâng cấp các công trình văn hóa, thể 
thao; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và tích cực 
vận động người dân hưởng ứng, tham gia; Từng hộ gia đình nghiêm túc thực hiện đúng 
các hương ước, quy ước, quy định của thôn/xóm; thực hiện tốt các quy định nếp sống văn 
minh, nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội; gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu

+ Về hạ tầng: Xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt việc duy tu, bảo 
dưỡng các công trình phúc lợi của thôn/xóm. Đầu tư xây mới hoặc cải tạo, nâng cấp hệ 
thống cống rãnh thoát nước của thôn/xóm.

- Đối với 03 mô hình xã NTM kiểu mẫu: cơ bản đã hình thành được các tiêu chí kiểu 
mẫu về kết cấu hạ tầng, cảnh quan, môi trường và văn hóa. 

+ Về hạ tầng: Xây dựng kế hoạch và định kỳ thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng các 
công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã. Tiếp tục đầu tư kiên cố hóa các tuyến giao 
thông nội đồng và nâng cấp hệ thống thủy lợi tại các vùng quy hoạch sản xuất hàng hóa 
tập trung;

+ Về cảnh quan, môi trường: Đã xây dựng quy định của xã về bảo vệ cảnh quan, môi 
trường nông thôn và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện; Tổ chức trồng hoa, cây 
bóng mát tại các công trình công cộng và các tuyến đường giao thông trục xã, liên xóm, 
trục xóm, tại các trường học, trạm y tế...; Vệ sinh, làm đẹp môi trường, cảnh quan khu vực 
trung tâm xã, khuôn viên trụ sở UBND xã và các công trình công cộng; Tổ chức tốt các mô 
hình tự quản bảo vệ môi trường và hoạt động thu gom rác thải thường xuyên (1-2 ngày/
lần). Vận động các hộ dân phân loại, xử lý rác hữu cơ ngay tại hộ gia đình; Cải tạo, nâng cấp 
các khu xử lý rác thân thiện với môi trường lắp đặt thêm thiết bị lọc, khử khí thải, máy xử lý 
chất thải rắn, san lấp bãi rác cũ và trồng cây xanh; chỉnh trang khuôn viên, trồng cây xanh 
xung quanh lò đốt rác; Tổ chức tuyên truyền giải tỏa vi phạm, vệ sinh các kênh mương cấp 
I, cấp II và các tuyến giao thông Quốc lộ, Tỉnh lộ, Huyện lộ.

+ Về văn hóa: Ban hành quy định của xã về văn hóa. Xây dựng mô hình, tổ chức thường 
xuyên hoạt động văn hóa, thể thao tại trung tâm văn hóa thể thao xã để thu hút đông đảo 
người dân trên địa bàn xã tham gia.

- Đối với 04 mô hình tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu: đã tiến hành giải tỏa hành 
lang giao thông, trồng cây xanh, cây bóng mát đồng chủng loại ở 2 bên đường; đã hoàn 
thiện việc xây dựng bồn hoa và trồng hoa trên bồn; cả 04 tuyến đường đã có hệ thống cột 
đèn chiếu sáng về đêm theo tiêu chuẩn (cột đúc kim loại, dây điện ngầm, đèn led...). Tổng 
chiều dài cả 04 tuyến kiểu mẫu là 16 km. 
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3. Một số kinh nghiệm bước đầu:

1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị; 
phải phát động phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, các ngành, 
đoàn thể cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể.

2. Cùng với việc nâng chất 19 tiêu chí NTM để đạt chuẩn NTM nâng cao, cần xác định, 
lựa chọn một số tiêu chí để làm kiểu mẫu. Cụ thể với Hải Hậu lấy nông thôn “Sáng, Xanh, 
Sạch, Đẹp để phát triển bền vững’’ là đích đến của NTM kiểu mẫu, do vậy để đạt được mục 
đích đó ở Hải Hậu đã lựa chọn 03 tiêu chí: kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường và văn 
hóa làm kiểu mẫu. 

3. Tiếp tục huy động cao các nguồn lực hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; 
Bố trí vốn mồi và tạo cơ chế cho các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

4. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân và các hộ gia đình có thành 
tích xuất sắc trong xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. 

4. Đề xuất, kiến nghị

 1. Đề nghị Trung ương và tỉnh thường xuyên quan tâm, tăng cường chỉ đạo, hướng 
dẫn huyện Hải Hậu xây dựng NTM kiểu mẫu; Có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng 
nông thôn mới nâng cao và các mô hình NTM kiểu mẫu của huyện. Tập trung ưu tiên nguồn 
lực từ các chương trình dự án, lồng nghép của Trung ương tại tỉnh Nam Định để hỗ trợ 
huyện Hải Hậu xây dựng huyện NTM kiểu mẫu.

 2. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh cùng các Sở, ngành liên quan 
của tỉnh chỉ đạo, động viên các doanh nghiệp về đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản và phát triển dịch vụ tại huyện Hải 
Hậu nhằm tạo thêm việc làm, thu nhập cho lao động nông thôn và tạo nguồn lực cho địa 
phương xây dựng NTM.

Trên đây là Đánh giá hiệu quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án xây dựng thí điểm 
mô hình huyện Hải Hậu nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền 
vững” giai đoạn 2019- 2025 xin được báo cáo với hội nghị./.
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UBND HUYỆN NAM ĐÀN 
TỈNH NGHỆ AN

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN 
TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU THEO HƯỚNG 
PHÁT TRIỂN VĂN HÓA GẮN VỚI DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2018-2025

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện 
Nam Đàn, tỉnh Nghệ An rất vinh dự là 01 trong 04 huyện của cả nước được Ban chỉ đạo 
Trung ương lựa chọn để làm thí điểm về xây dựng mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu 
với nội dung “Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo 
hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018 – 2025”. Đề án đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 04/01/2019. Ngày 24/02/2019 Bộ 
Nông nghiệp và PTNT cùng với UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết 
định số 17/QĐ-TTg và xúc tiến đầu tư vào huyện Nam Đàn.
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Nội dung trọng tâm mà Đề án xác định là: Tập trung nâng cao chất lượng toàn diện 
các nội dung, tiêu chí nông thôn mới cấp xã, cấp huyện, đồng thời thực hiện các tiêu chí 
xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 
xây dựng các mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với 
du lịch. 

Để từng bước thực hiện các nội dung của Đề án, Huyện ủy Nam Đàn đã thành lập Ban 
chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. 
Thành lập 7 tổ chỉ đạo tại 7 xã làm điểm và chỉ đạo 23/23 xã thành lập bộ máy thực hiện từ 
xã đến xóm; ban hành chỉ thị để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện; trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, 
UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện,  đồng thời chỉ đạo 23/23 xã xây dựng Kế hoạch 
chi tiết để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, huyện đã tập trung làm tốt công tác quán triệt, 
phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Đề án, các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của 
huyện về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đến cán bộ, đảng 
viên, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức các hội nghị quán triệt, 
phổ biến đến tận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức Lễ phát động xây 
dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Quá trình thực hiện Đề án, Nam Đàn luôn được sự quan tâm 
chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo Trung ương, các bộ, ngành, văn phòng NTM trung ương và 
tỉnh Nghệ An; được sự chung tay góp sức, hỗ trợ nguồn lực và tinh thần của các tập đoàn 
kinh tế, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên khắp mọi miền tổ quốc, nhờ vậy bước 
đầu thực hiện Đề án đã đạt một số kết quả nhất định.

Hội nghị triển khai Quyết định số 17/QĐ-TTg và xúc tiến đầu tư vào huyện đã kêu gọi 
được nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế như: tập đoàn T&T, tập đoàn Mường Thanh, 
tập đoàn TH, Công ty đô thị Phú An, Công ty cấp nước Sông Lâm, Công ty tư vấn đầu tư xây 
dựng Dầu khí Kim Liên, Công ty TNHH Đỉnh Vàng… đầu tư các dự án trên địa bàn với tổng 
mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, trong đó tập trung một số dự án, hạng mục công trình trọng 
tâm như: bãi đậu xe và đường giao thông tại khu di tích Kim Liên;  Khu liên hợp dự án nhà 
hàng, khách sạn tại Thị trấn; Bãi đỗ xe và dịch vụ du lịch tại khu vực chùa Đại Tuệ, xã Nam 
Anh; dự án nhà máy giày da xuất khẩu tại khu công nghiệp Vân Diên; Xây dựng nhà máy xử 
lý rác thải tập trung, nhà máy nước sạch vùng Năm Nam, xây dựng cổng thông tin du lịch 
và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động … Trong đó, dự án xây dựng cổng 
thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động do Trung tâm VNPT 
Nghệ An hỗ trợ 500 triệu đồng đã thực hiện xong. Dự án xây dựng nhà máy giày da xuất 
khẩu do Công ty Đỉnh Vàng đầu tư, đã san lấp xong mặt bằng. Các dự án khác đang được 
xúc tiến thực hiện.

UBND huyện cùng với tỉnh Nghệ An đã chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch Đầu tư, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT để đề xuất một số nội dung nhằm 
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thực hiện các nhiệm vụ của Đề án và đã được sự quan tâm chỉ đạo của các bộ, các cục, các 
vụ, ngành liên quan. UBND tỉnh Nghệ An, các sở ngành quan tâm triển khai thực hiện các 
nội dung trọng tâm của Đề án, trước mắt là các dự án, công trình phục vụ kỷ niệm 130 năm 
ngày sinh nhật Bác vào năm 2020. Ngoài ra huyện được Điện Lực Nghệ An phối hợp khảo 
sát xây dựng kế hoạch chỉnh trang hệ thống điện trên địa bàn, trước mắt là tại 7 xã làm điểm 
về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Hiệu ứng về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp 
nhân dân, được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.  Nhận thức của cán bộ, đảng 
viên, nhân dân được nâng cao, ý thức tự giác, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của người 
dân trong thực hiện Đề án huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp 
ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến xã cho thấy quyết tâm 
chính trị cao của địa phương trong thực hiện Đề án, huy động được cả hệ thống chính trị 
vào cuộc.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện 
cùng các xã tiếp tục rà soát các nội dung, tiêu chí để từng bước củng cố, nâng cao chất 
lượng các tiêu chí nông thôn mới một cách bền vững. Tập trung chỉ đạo thực hiện một số 
nội dung mang tính kiểu mẫu và bước đầu hình thành các mô hình xã nông thôn mới kiểu 
mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch. Huyện đã tập trung phân bổ nguồn lực, 
có các chính sách hỗ trợ phù hợp như hỗ trợ xi măng để các xã chỉnh trang, nâng cấp hệ 
thống đường giao thông, mương thoát nước dân sinh; hỗ trợ kinh phí để xây dựng mô hình 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thành lập mới hợp tác xã có liên doanh, liên kết, hỗ 
trợ kinh phí để thực hiện một số mô hình về cải tạo và bảo vệ môi trường như: trồng hoa, 
cây xanh, xây dựng thùng rác để thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật…

- Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào xóm, khối Sáng – xanh – sạch – đẹp: Huyện 
ban hành bộ tiêu chí về xóm, khối sáng – xanh – sạch – đẹp để triển khai thực hiện trên địa 
bàn, nội dung chính là xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn sạch đẹp, thoáng 
mát, có hệ thống mương thoát nước, có cây xanh, hoa hai bên đường được trồng theo quy 
hoạch; xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng đồng bộ, có hệ thống đóng ngắt tự 
động, chỉnh trang hệ thống điện, cáp viễn thông gọn gàng, đảm bảo mỹ quan... Các xã, thị 
trấn bám vào bộ tiêu chí để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Một số xóm, khối thực hiện với quyết 
tâm cao, đạt kết quả tốt, tạo được khí thế của phong trào. Đến nay trên địa bàn huyện có 
trên 145 km đường hoa, 100% số xóm lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng, trong 
đó có trên 70% số xóm có hệ thống đóng, ngắt tự động; bước đầu hình thành một số vườn 
chuẩn, vườn mẫu nông thôn mới. Nhiều hộ dân đã có ý thức chỉnh trang nhà ở, sân vườn, 
tường rào, cổng ngõ sạch, đẹp, thường xuyên trồng và chăm sóc hoa, quét dọn vệ sinh môi 
trường khu vực trước mỗi nhà.
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- Tiến hành khảo sát, quy hoạch, thiết kế mẫu Trung tâm văn hóa – thể thao xóm cho 
7 xóm tại 7 xã làm điểm về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; Quy hoạch công viên trung 
tâm huyện; Khảo sát thiết kế hệ thống tuyên truyền trực quan từ cầu Mượu đến thị trấn 
Nam Đàn; Quy hoạch, thiết kế bến thuyền Vua Mai, cải tạo cảnh quan môi trường tuyến 
đường trước trung tâm văn hóa huyện, đường dẫn vào quê nội, quê ngoài Bác Hồ; Quy 
hoạch các khu dân cư kiểu mẫu, các xóm, các tổ dân cư kiểu mẫu, đường mẫu, vườn mẫu....

- Phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn khảo 
sát, xây dựng Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP), lựa chọn một số sản phẩm có lợi thế để 
xây dựng và phát triển thành sản phẩm OCOP, như: Tương, bột sắn dây, bột nghệ, thịt me, 
giò me, rượu nếp Làng Sen, các sản phẩn từ chanh, sen, hồng…Đề án đang trong quá trình 
hoàn thiện.

- Hệ thống kết cấu hạ tầng như đường giao thông, các công trình thủy lợi, trường 
học, trạm y tế, nhà văn hóa các cấp, hệ thống thông tin và truyền thông… tiếp tục được 
nâng cấp, cải tạo đảm bảo đồng bộ và từng bước hiện đại; hệ thống điện và cáp viễn thông 
được chỉnh trang, nâng cấp, đảm bảo mỹ quan; đầu tư xây dựng mới nhà truyền thống của 
huyện…

- Sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, giữ vững và 
phát triển những mô hình liên doanh, liên kết, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao đã thực hiện, hình thành các mô hình mới. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 8 mô hình 
sản xuất rau, củ, quả an toàn trong nhà lưới có liên kết, bao tiêu sản phẩm; tiếp tục thành 
lập mới các hợp tác xã sản xuất và liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; Thu nhập 
bình quân đầu người trên địa bàn đạt 43 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,16%.

- Cảnh quan môi trường được quan tâm thực hiện, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện 
tốt Đề án bảo vệ môi trường, duy trì hợp đồng với công ty Môi trường đô thị vận chuyển rác 
thải sinh hoạt ra khỏi địa bàn để xử lý.  Các xã bước đầu thực hiện một số mô hình về bảo vệ 
môi trường, như: mô hình thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật; mô hình thu gom, 
phân loại và xử lý rác thải tại gia; mô hình xây dựng cải tạo mương thoát nước dân sinh…

- Về các dự án khoa học công nghệ: Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh đã phê duyệt 
dự án ứng dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu chế biến các sản phẩm từ hồng để phục 
vụ tiêu dùng và du lịch. Ngoài ra Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt danh mục các đề 
tài, dự án thuộc chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới kiểu 
mẫu tại Nam Đàn, gồm: 

+ Đề tài Nghiên cứu đề xuất mô hình, bộ tiêu chí cơ sở hạ tầng, cảnh quan đồng ruộng 
đa năng, đa mục tiêu áp dụng thí điểm tại huyện Nam Đàn phục vụ xây dựng huyện, xã 
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nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch.

+ Dự án xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ 
nông sản theo hướng an toàn và bền vững nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng nông thôn 
mới kiểu mẫu ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung bám các nội dung của Đề án để chỉ đạo, 
tổ chức thực hiện, trước mắt quy hoạch một số điểm dân cư kiểu mẫu, khu vườn mẫu, 
đường mẫu, hoàn thành và triển khai có hiệu quả Đề án mỗi xã một sản phẩm, quy hoạch 
và xây dựng các trung tâm văn hóa – thể thao xóm kiểu mẫu, hoàn thành công trình hệ 
thống tuyên truyền trực quan, hoàn thành xây dựng nhà truyền thống của huyện…, tiếp 
tục kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư vào huyện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
các dự án, công trình đã cam kết đầu tư, đặc biệt là các công trình, dự án phục vụ lễ kỷ niệm 
130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng một số mô hình du lịch trải nghiệm 
nông thôn để từng bước xây dựng một số mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng 
phát triển văn hóa gắn với du lịch.

Để thực hiện được mục tiêu đến năm 2020 có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 
3 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch và đến 
năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, huyện Nam Đàn được Thủ tướng 
Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển 
văn hóa gắn với du lịch chắc hẳn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, quá trình thực hiện thời 
gian tới ngoài sự nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, nhân dân Nam Đàn thì rất mong tiếp tục nhận 
được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo Trung ương, các bộ, ngành, văn phòng NTM 
trung ương, tỉnh Nghệ An; sự chung tay hỗ trợ về nguồn lực, tinh thần của các tập đoàn kinh 
tế, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân để Nam Đàn sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới kiểu mẫu./.
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HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
VÙNG VEN ĐÔ GẮN VỚI QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA VÙNG                   

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

TS. NGUYỄN THỊ THU HÀ VÀ CỘNG SỰ, 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Tổng quan và những điển hình trong xây dựng NTM tại đồng bằng sông Hồng

Đến hết tháng 2-2019, vùng đồng bằng sông Hồng có 1.537 xã đạt chuẩn NTM, tương 
đương 81,4%, vượt xa mức bình quân cả nước là 46,4%. Có thể thấy, việc xây dựng NTM ở 
vùng đồng bằng sông Hồng đang được các tỉnh, thành phố trong khu vực tập trung triển 
khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, phù hợp điều kiện từng địa phương. Trong đó, một số địa 
phương đã chuyển sang giai đoạn nâng cao và xây dựng NTM kiểu mẫu.
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Kết quả đạt được là do các địa phương trong vùng đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế 
sẵn có để thúc đẩy phát triển các ngành, nghề gắn với định hướng phát triển kinh tế nông 
thôn; chuyển đổi cơ cấu sản xuất, kinh doanh, phát triển các sản phẩm chủ lực cấp địa 
phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Phối hợp hỗ trợ các 
làng nghề, hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp xây dựng và nhân rộng mô hình sản 
xuất các sản phẩm thủ công truyền thống theo hướng hiện đại, có sức cạnh tranh cao.

Tại Hải Dương, một số địa phương chủ động bố trí tỷ lệ ngân sách phù hợp và tăng 
cường huy động lồng ghép các nguồn lực phục vụ xây dựng NTM. Tỉnh cũng đã tập trung 
triển khai các dự án sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên phát triển những 
sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, thị trường ổn định. Đến nay trên địa bàn toàn Hải Dương 
đã có 176 xã đạt chuẩn NTM. Ví dụ điển hình về thực hiện NTM ở Hải Dương có thể kể đến 
Bạch Đằng (Kinh Môn). Bạch Đằng là  xã miền núi của huyện Kinh Môn, kinh tế gặp nhiều 
khó khăn, nhưng Bạch Đằng đã cho thấy những bước đi hiệu quả trong triển khai xây dựng 
NTM. Năm 2014, xã cán đích thành công mục tiêu xây dựng NTM và hiện đang tiến đến thực 
hiện NTM kiễu mẫu. Nổi bật trong xây dựng NTM của Bạch Đằng là cơ sở hạ tầng nông thôn 
với hệ thống đường giao thông và hỗ trợ phát triển sản xuất. Đến nay, toàn bộ đường giao 
thông của xã đã được bê-tông hóa bảo đảm cho người dân đi lại thuận tiện, giao thương 
hàng hóa cũng như phát triển sản xuất thuận lợi hơn. Trong sản xuất nông nghiệp, xã tích 
cực đưa những loại cây có giá trị kinh tế cao vào trồng như thanh long, cam Vinh... để nâng 
cao thu nhập cho người dân. Có những hộ chuyển sản xuất thuần lúa sang trồng cam, cho 
thu hoạch với thu nhập khoảng 30 triệu đồng/vụ/sào Bắc bộ.

Khác với Hải Dương, tỉnh tập trung ưu tiên vào phát triển những sản phẩm có lợi thế 
cạnh tranh, thị trường ổn định thì tỉnh Hà Nam lại phấn đấu là tỉnh có nền kinh tế phát triển 
toàn diện, bền vững; kết cấu hạ tầng từng bước hiện đại, an ninh được tăng cường, đời 
sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, hệ thống chính trị vững 
mạnh. Trong quá trình thực hiện, Hà Nam chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và 
tổ chức thực hiện của các tổ chức, cá nhân trong xây dựng NTM. Đội ngũ cán bộ làm công 
tác xây dựng NTM từ tỉnh đến cơ sở đều có năng lực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám 
làm và khả năng nắm bắt, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh. Nhờ 
đó, đến nay Hà Nam đã có hai huyện được công nhận đạt chuẩn NTM; 91 trong số 98 xã đạt 
chuẩn NTM. Có hai trường hợp điển hình về xây dựng NTM ở Hà Nam. Trường hợp 1 là ở 
xóm 10, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân (Hà Nam). Năm năm trước đây, người dân xóm 10 khó 
có thể tưởng tượng rằng quê hương mình lại chuyển mình mạnh mẽ như hiện nay. Những 
con đường liên thôn, liên xóm trước đây nhỏ, gập ghềnh, giờ đã được mở rộng và bê-tông 
hóa. Trên địa bàn xuất hiện nhiều cánh đồng mẫu lớn thẳng cánh cò bay, canh tác hai vụ 
lúa/năm, một vụ màu. Nhiều ngành nghề phụ được đưa về để người dân có thêm việc làm, 
tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Hiện, thu nhập bình quân người dân xóm 10 đạt hơn 
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60 triệu đồng/người/năm, cao hơn bình quân chung của huyện. Trường hợp thứ 2 là liên 
kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ở xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục. Từ hơn một năm qua, 
mô hình liên kết sản xuất dưa vân lưới xuất khẩu của phụ nữ xã đã đạt được nhiều kết quả 
khởi sắc trong nâng cao thu nhập và kinh tế hộ nông dân. Ðây là một trong những mô hình 
điểm trồng dưa lưới trong nhà kính đầu tiên của huyện thực hiện liên kết Công ty cổ phần 
Giống cây trồng Trung ương. Mô hình được đầu tư xây dựng khu nhà kính, nhà sơ chế, hệ 
thống bể lọc... với hơn 1.000 gốc dưa. Theo ký kết thỏa thuận, số dưa lưới sau khi thu hoạch 
sẽ được Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương bao tiêu đầu ra. Kết quả của mô hình 
điểm này sẽ là tiền đề để xã Bình Nghĩa và huyện Bình Lục tiếp tục nhân rộng. Tại Hà Nam, qua 
thực hiện xây dựng NTM còn xuất hiện thêm các mô hình khác đang mang lại hiệu quả như: 
mô hình tích tụ và liên kết trong sản xuất lúa, rau, củ, quả (huyện Bình Lục) với diện tích 460 
ha; mô hình phát triển rau, củ, quả sạch (huyện Kim Bảng); các mô hình sản xuất vệ tinh cho 
doanh nghiệp nông nghiệp (huyện Lý Nhân); một số mô hình sản xuất giống lúa chất lượng 
cao (TP Phủ Lý); mô hình chăn nuôi dê sinh sản, dê thịt, bò sữa, bò thịt; mô hình nuôi cá sông 
trong ao, nuôi ngan, vịt an toàn sinh học... 

Sẽ thiếu sót khi bàn về xây dựng NTM trong vùng đồng bằng sông Hồng mà không 
nhắc tới Nam Định, tỉnh đi đầu với nhiều xã điển hình trên toàn quốc. Đến nay, Nam Định là 
tỉnh có nhiều đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới nhất cả nước với 6/9 đơn vị cấp huyện gồm 5 huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, 
Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thuỷ và thành phố Nam Định. Tỉnh phấn đấu hết năm 2019, 3 
huyện Mỹ Lộc, Ý Yên, Vụ Bản sẽ được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và tỉnh sẽ 
trở thành tỉnh nông thôn mới. Hải Hậu là huyện hiện đang phấn đấu trở thành 1 trong các 
huyện NTM kiểu mẫu của cả nước. Tại Hải Hậu, tiêu chí môi trường trong sản xuất và sinh 
hoạt của nhân dân (nằm trong bộ tiêu chí NTM) được thường xuyên quan tâm và thực hiện 
đồng bộ các giải pháp: từ việc xây dựng lò đốt rác theo công nghệ khí tự nhiên; thành lập 
các hợp tác xã thu gom và xử lý rác thải; tổ chức khoán quản lý giải phóng dòng chảy và vớt 
rác trên tất cả các tuyến kênh;đến việc phát động phong trào toàn dân vệ sinh môi trường, 
trồng cây xanh, cây hoa trên tất cả các tuyến đường giao thông. Các địa phương thường 
xuyên có đội tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt từ 2- 3 lần/tuần, có 28 lò đốt rác bằng khí 
tự nhiên, 7 hố chôn rác thải đạt tiêu chuẩn đáp ứng được công tác vệ sinh môi trường trong 
khu dân cư nông thôn. Các hộ gia đình đang từng bước chuyển chăn nuôi gia trại, trang 
trại ra vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. Phong trào xây dựng cảnh quan nông thôn 
“Xanh - sạch - đẹp” thông qua việc chỉnh trang khuôn viên gia đình, đường làng ngõ xóm, 
giải tỏa các loại cây tạp trên các tuyến trục xã, đường trục xóm, bồi đắp thêm lề đường và 
chỉ đạo trồng cây bóng mát, trồng hoa theo quy hoạch đã làm tăng nét đẹp của nông thôn. 
Đến nay, toàn huyện có trên 454 km đường hoa, có 34/35 xã, thị trấn đăng ký với 84 tuyến 
đường “Xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu” do phụ nữ tự quản. Các đơn vị tiêu biểu trồng hoa ven 
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đường trục xã là xã Hải Quang với tuyến đường dài 2,5 km, Hải Châu với tuyến đường dài 
2,2 km, Hải Tân với tuyến đường trục chính của xã dài trên 3 km... 

1.2. Nhận định một số vấn đề trong xây dựng NTM 

Môi trường nông thôn, dù đã được hoàn thiện hơn nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng đường 
xá, cống và rãnh thoát nước, nhưng thu gom và xử lý rác thải là vấn đề đau đầu nhất hiện 
nay. Thực tế là kinh tế đi lên, nhu cầu tiêu dùng của các hộ dân càng lớn, nhưng do co cấu 
đất hạn chế, mật độ dân số đông ở vùng đồng bằng sông Hồng nên khu tập kết rác thải còn 
chật hẹp, sát khu dân cư. Bên cạnh đó, hệ thống xử lý hầu như là các dạng lò đốt, còn sơ sài 
nên không tránh khỏi tình trạng dồn ứ, ô nhiễm mùi và không khí.

Nước sạch nông thôn đã đạt được những thành tựu nhất định nhưng rất nhiều xã khu 
vực quanh các đô thị ở các tỉnh như Nam Định, Hà Nam, Thái Bình vẫn chưa có nước máy 
sạch. Thiết nghĩ đây cũng là một nhu cầu chính đáng của các hộ dân và cần được lưu ý trong 
bộ tiêu chí mới xây dựng NTM kiểu mẫu, điển hình.

Chuyển dịch cơ cấu lao động là nhu cầu tất yếu của quá trình đô thị hóa tại các xã 
NTM ven đô. Vấn đề đặt ra cho xu hướng đô thị hóa này là cơ cấu lao động để duy trì được 
tiêu chí cần thiết theo bộ tiêu chí NTM, việc di cư lao động ra thành phố dẫn đến nông thôn 
chỉ còn đa số người già và trẻ em, các vấn đề an ninh trật tự và quản lý lao động tại các khu 
công nghiệp liền kề các xã NTM, v...v...

Quy hoạch bền vững lâu dài là bài toán không dễ cho bối cảnh NTM hiện nay, đặc biệt 
là các khu sinh hoạt chung của cộng đồng và khu nghĩa trang. Đây là những vấn đề gắn với 
văn hóa và bản sắc xòm làng cần phải tiếp tục được duy trì, phát triển và do đó cũng cần 
phải được chú trọng hơn.

2. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM TẠI CÁC XÃ 
VEN ĐÔ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

2.1. Vị trí địa lý và những thành tựu nổi bật chung trong xây dựng NTM

Vùng đồng bằng sông Hồng là một trong các vùng trọng điểm trong phát triển kinh 
tế và sản xuẩt nông nghiệp của cả nước nhờ vào vị trí và điều kiện tự nhiên thuận lợi (hình 
1).  Tổng diện tích của vùng là 21.260,3 km2, với số dân  21,133 triệu người (2018), trung bình 
994 người/km2 [1]. Vùng có 11 tỉnh, trong đó lớn nhất về diện tích tự nhiên là Quảng Ninh 
(5.873,2 km2) và nhỏ nhất là Bắc Ninh (821,1 km2).
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Hình 1. Vị trí địa lý vùng đồng bằng sông Hồng

Vùng có 13 thành phố trực thuộc tỉnh, 19 quận, 6 thị xã, 440 phường, 117 thị trấn và 
1.901 xã. 

Bảng 1 dưới đây cung cấp bức tranh chung về nông thôn đồng bằng sông Hồng từ 
năm 2011 (sau khi bắt đầu thực hiện NTM) cho đến năm 2016.

Bảng 1. Biến động dân số và đơn vị hành chính vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2011 2016
Thay đổi 2011-2016

Số lượng Tỷ lệ (%)
Số xã xã 1.944 1.901 -43 97,79
Số thôn thôn 15.241 15.073 -168 98,9
Số hộ hộ 3.842.157 4.003.049 160.892 104,19
Số nhân khẩu khẩu 13.274.107 13.199.697 -74.410 99,44

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Theo bảng trên, có thể thấy, số lượng xã đã giảm đi 97,8% do nhu cầu đô thị hóa của 
các địa phương, kéo theo số lượng thôn trong toàn vùng sụt giảm 98,9%, còn 15.073 thôn. 
Tuy số hộ gia đình có tăng (do tăng dân số) nhưng số nhân khẩu lại giảm đáng kể. Nếu xét 
đến tỷ lệ sinh tự nhiên và tỷ lệ tử thì phần giảm dân số này chủ yếu là do di cư lên thành 
phố hoặc do thay đổi quy hoạch các khu vực thôn làng trước đây lên khu thị tứ, đô thị nhỏ.
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Tính từ năm 2010, khi bắt đầu có quyết định thực hiện chương trình NTM, cho đến nay 
các kết quả đạt được chính của xây dựng NTM ở đồng bằng sông Hồng có thể nhóm thành 
các nhóm thành tựu sau: Xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế và chuyển đổi cơ cấu xã hội.

2.1.1. Cơ sở hạ tầng

Trong tất cả các khu vực thực hiện chương trình NTM, đồng bằng sông Hồng được 
coi là khu vực có tốc độ xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhanh nhất cả nước. Các hệ 
thống đường, điện, trường và trạm y tế, nhà văn hóa cộng đồng được tích cực đẩy mạnh.

Bảng 2. Số xã, thôn và tỷ lệ xã, thôn có điện phân theo các tỉnh đồng bằng sông Hồng

Tỉnh
Xã có điện Thôn có điện Thôn có điện lưới quốc 

gia
Số xã Tỷ lệ (%) Số thôn Tỷ lệ (%) Số thôn Tỷ lệ (%)

Hà Nội 386 100 2.535 99,96 2.535 99.96
Vĩnh Phúc 112 100 1.090 100 1.090 100
Bắc Ninh 97 100 540 100 540 100
Quảng Ninh 111 100 879 100 879 100
Hải Dương 227 100 1.085 100 1.085 100
Hải Phòng 143 100 1.167 100 1.167 100
Hưng Yên 145 100 780 100 780 100
Thái Bình 267 100 1.613 100 1.613 100
Hà Nam 98 100 1.079 100 1.079 100
Nam Định 194 100 2.955 100 2.955 100
Ninh Bình 121 100 1.349 100 1.349 100
Toàn vùng 1.901 100 15.072 99,99 15.072 99,99

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Theo bảng 9, Hà Nội là thành phố duy nhất của vùng còn 1 thôn chưa có hệ thống 
điện và hòa điện mạng lưới quốc gia (đến thời điểm 1/7/2016), còn lại 100% các xã và thôn 
trong vùng đã có hệ thống điện quốc gia hiện đại, đưa tỷ lệ thôn có điện của vùng đạt 
99,99%. Đây cũng là thành tích cao trong các nhóm vùng có tỷ lệ điện hóa cao nhất cả nước.

Bảng 10 cung cấp thông tin về thực trạng các hệ thống đường ô tô từ trung tâm tỉnh 
tới huyện, xã và thôn của vùng. Trong số 11 tỉnh và thành phố trực thuộc TƯ, Quảng Ninh 
và Hải Phòng có tỷ lệ các xã có đường ô tô đến thị trấn huyện thấp hơn cả, do đặc thù 
điều kiện tự nhiên rộng, nhiều hải đảo và miền núi. Quảng Ninh có tỷ lệ đường ô tô từ xã 
đến UBND huyện và từ thôn đến UBND xã lần lượt là 91,89% và 98,87%; Hải Phòng có tỷ lệ 
tương ứng lần lượt là 99,3% và 99,74%. Hà Nội và các tỉnh đồng bằng khác do có diện tích tự 
nhiên không quá lớn, địa hình bằng phẳng, lại nằm trên các tuyến đường giao thông kinh 
tế huyết mạch của cả nước nên tỷ lệ đường ô tô từ xã và thôn đến trung tâm hành chính 
huyện đều đạt 100%.
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Bảng 3. Số xã, thôn có hệ thống đường ô tô từ thôn đến từ UBND huyện và xã

Tỉnh
Xã có đường ô tô đến UBND 

huyện
Thôn có đường ô tô đến UBND 

xã
Số xã Tỷ lệ (%) Số thôn Tỷ lệ (%)

Hà Nội 386 100 2.535 99,96
Vĩnh Phúc 112 100 1.090 100
Bắc Ninh 97 100 540 100
Quảng Ninh 111 100 879 100
Hải Dương 227 100 1.085 100
Hải Phòng 143 100 1.167 100
Hưng Yên 145 100 780 100
Thái Bình 267 100 1.613 100
Hà Nam 98 100 1.079 100
Nam Định 194 100 2.955 100
Ninh Bình 121 100 1.349 100
Toàn vùng 1.901 100 15.072 99,99

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Hà Nội và các tỉnh đồng bằng khác do có diện tích tự nhiên không quá lớn, địa hình bằng 
phẳng, lại nằm trên các tuyến đường giao thông kinh tế huyết mạch của cả nước nên tỷ lệ 
đường ô tô từ xã và thôn đến trung tâm hành chính huyện đều đạt 100%.

Bảng 4. Hệ thống đường trục xã rải nhựa, bê tông phân theo tỉnh thành

Tỉnh
Xã có đường trục rải nhựa bê 

tông
Xã có đường trục rải nhựa bê 

tông 100%
Số xã Tỷ lệ (%) Số xã Tỷ lệ (%)

Hà Nội 386 100,00 329 85,23
Vĩnh Phúc 112 100,00 95 84,82
Bắc Ninh 97 100,00 78 80,41
Quảng Ninh 111 100,00 92 82,88
Hải Dương 227 100,00 191 84,14
Hải Phòng 141 98,60 127 88,81
Hưng Yên 143 98,62 124 85,52
Thái Bình 262 98,13 246 92,13
Hà Nam 98 100,00 49 50,00
Nam Định 194 100,00 176 90,72
Ninh Bình 121 100,00 79 65,29
Toàn vùng 1.892 99,53 1.586 83,43

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016
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Với hệ thống đường trục xã được giải nhựa hoặc bê tông thì toàn vùng đặt 99,53% 
với 83,43% được giải nhựa hoặc bê tông hóa 100%. Tỉnh có tỷ lệ rải nhựa hoặc bê tông hóa 
100% hệ thống đường trục xã thấp nhất là Hà Nam, chỉ đạt 50%, trong khi con số này rất 
cao ở Thái Bình (92,13%) và Nam Định (90,72%) (bảng 11).

Bảng 5. Hệ thống đường trục thôn rải nhựa, bê tông phân theo tỉnh thành

Tỉnh
Xã có đường trục thôn rải nhựa 

bê tông
Xã có đường trục thôn rải nhựa 

bê tông 100%
Số xã Tỷ lệ (%) Số xã Tỷ lệ (%)

Hà Nội 382 98,96 277 71,76
Vĩnh Phúc 108 96,43 62 55,36
Bắc Ninh 97 100,00 72 74,23
Quảng Ninh 110 99,10 52 46,85
Hải Dương 227 100,00 169 74,45
Hải Phòng 142 99,30 118 82,52
Hưng Yên 144 99,31 114 78,62
Thái Bình 257 96,25 237 88,76
Hà Nam 97 98,98 85 86,73
Nam Định 194 100,00 176 90,72
Ninh Bình 121 100,00 65 53,72
Toàn vùng 1. 879 98,84 1.427 75,07

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Với hệ thống đường trục thôn được rải nhựa hoặc bê tông hóa (bảng 8), toàn vùng có 1.879 
xã (98,84%) đáp ứng nhu cầu trong đó 1.427 xã (75%) được bê tông hóa hay trải nhựa 100%. 
Nam Định và Thái Bình vẫn là 2 tỉnh dẫn đầu với tỷ lệ bê tông/nhựa hóa 100% các tuyến đường 
trục thôn là 90,72% và 88,76%. Tỉnh có tỷ lệ 100% đường trục thôn được bê tông và nhựa hóa là 
Quảng Ninh, với chỉ 46,85% số xã. 

Tương tự như hệ thống đường trục thôn, tỷ lệ xã có hệ thống đường ngõ xóm được 
bê tông hay trải nhựa của Quảng Ninh là thấp nhất, đạt 94,56% số xã ; tỷ lệ này cao nhất ở 
Nam Định với 100% số xã. Nếu được trải nhựa hoặc bê tông hóa 100% đường ngõ xóm thì 
Quảng Ninh chỉ đạt 30,63% và cao nhất là Thái Bình với 84,64% số xã của tỉnh (Hình 2)

Thống kê cho thấy, để có thể đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh hoặc nông thôn 
mới kiểu mẫu, hệ thống đường trục chính qua các khu dân cư (ngõ xóm) vẫn còn là tiêu 
chí phải phấn đấu nhiều, hoàn thiện hơn ở hầu hết các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. 
Đến 1/7/2016, dù 97,26% (trong tổng số 1.849) số xã của vùng đã có hệ thống đường ngõ 
xóm rải nhựa hoặc bê tông hóa, chỉ có 60,23% tổng số xã là được nhựa hóa hay bê tông hóa 
100% hệ thống đường ngõ/xóm này, so với con số trung bình trung 27,26% của cả nước. 
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Trường học là một trong các tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM. Hệ thống trường 
học bao gồm trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Đến tháng 7/2016, thống kê 
trên toàn bộ các xã của vùng đồng bằng sông Hồng cho thấy 100% các xã có trường mầm 
non và tiểu học, 98,32% các xã có trường trung học cơ sở (hình 3). Thái Bình là tỉnh chỉ có 
92.88% xã có trường trung học cơ sở;  trong khi ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định và 
Ninh Bình, con số này là 100%.

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Hình 2. Tỷ lệ các xã có đường ngõ xóm bê tông hoặc trải nhựa phân theo tỉnh

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Hình 3. Tỷ lệ các xã trường trung học cơ sở phân theo tỉnh thành

Trường học là một trong các tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM. Hệ thống trường 
học bao gồm trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Đến tháng 7/2016, thống kê 



TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ BẮC TRUNG BỘ

220

trên toàn bộ các xã của vùng đồng bằng sông Hồng cho thấy 100% các xã có trường mầm 
non và tiểu học, 98,32% các xã có trường trung học cơ sở (hình 13). Thái Bình là tỉnh chỉ có 
92.88% xã có trường trung học cơ sở;  trong khi ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định và 
Ninh Bình, con số này là 100%.

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Hình 4. Tỷ lệ các trường mầm non được xây dựng kiên cố phân theo tỉnh thành

Thông qua chương trình NTM, Nam Định là tỉnh đi đầu về tỷ lệ trường mầm non kiên 
cố (98,22%) và chỉ có 1,78% là còn bán kiên cố. Hưng Yên là tỉnh có tỷ lệ trường mầm non 
kiên cố thấp nhất (78,05%) và bán kiên cố là 19,51%. Các tỉnh có trường mầm non chưa đạt 
yêu cầu (tạm bợ) lần lượt là Hưng Yên (2,44%), Vĩnh Phúc (1,26%), Quảng Ninh (0,76%) và 
Hải Dương (0,43%).

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Hình 5. Tỷ lệ các trường tiểu học và trung học cơ sở bán kiên cố phân theo tỉnh thành
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Theo hình 5, Bắc Ninh là tỉnh duy nhất không còn trường tiểu học hay trung học cơ sở 
nào bán kiên cố. Vĩnh Phúc là tỉnh không có trường tiểu học bán kiên cố nhưng có 0.88% 
trường THCS trên địa bàn tỉnh vẫn là bán kiên cố. Quảng Ninh, Hưng Yên và Thái Bình là 
những tỉnh có tỷ lệ trường học bán kiên cố cao nhất trong toan vùng. Tính trung bình, toàn 
vùng đồng bằng sông Hồng, vẫn còn 2,4% trường tiểu học và 2,52% trường THCS mới được 
xây dựng ở mức bán kiên cố. 

Với hệ thống các nhà văn hóa, thể thao và sinh hoạt cộng đồng, toàn vùng có 87,41% 
số thôn có nhà văn hóa cộng đồng thôn và 67,5% số xã có nhà văn hóa xã. Tỷ lệ thôn có nhà 
VH, sinh hoạt cộng đồng thấp nhất là Nam Định (81,59%), cao nhất là Quảng Ninh (98,58%). 
Tỷ lệ xã có nhà VH xã cao nhất là Hải Phòng (96,5%) và thấp nhất là Hà Nội, chỉ có 23,06% 
(bảng 9).

Bảng 6. Nhà văn hóa và sinh hoạt cộng đồng theo xã, thôn các tỉnh đồng bằng sông Hồng

Tỉnh
Xã có nhà VH xã Thôn có nhà VH/sinh hoạt CĐ thôn

Số xã Tỷ lệ (%) Số thôn Tỷ lệ (%)
Hà Nội 89 23,06 2 236 88,17
Vĩnh Phúc 104 92,86 1 043 95,69

Bắc Ninh 49 50,52 490 90,74

Quảng Ninh 41 36,94 863 98,18
Hải Dương 168 74,01 1 048 96,59
Hải Phòng 138 96,50 781 66,92
Hưng Yên 111 76,55 670 85,90
Thái Bình 252 94,38 1 503 93,18
Hà Nam 65 66,33 957 88,69
Nam Định 144 74,23 2 411 81,59
Ninh Bình 88 72,73 1 174 87,03
Toàn vùng 1 249 65,70 13 176 87,41

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Hệ thống bưu điện và các điểm bưu điện văn hóa xã cũng rất khác nhau giữa các tỉnh 
thành trong vùng. Trạm bưu điện nhiều nhất phân theo tỷ lệ là ở Hưng Yên (33,1%) và thấp 
nhất ở Ninh Bình (13,22%). 
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Bảng 7. Số xã có trạm bưu điện và điểm bưu điện văn hóa xã phân theo tỉnh thành

Tỉnh

Xã có trạm bưu 
điện xã

Xã có điểm bưu 
điện VH xã

Xã có điểm bưu điện văn hóa 
xã có máy tính kết nối mạng 

internet
Số xã Tỷ lệ (%) Số xã Tỷ lệ (%) Số xã Tỷ lệ (%)

Hà Nội 102 26,42 334 86,53 140 36,27
Vĩnh Phúc 13 11,61 103 91,96 45 40,18
Bắc Ninh 13 13,40 89 91,75 68 70,10
Quảng Ninh 18 16,22 97 87,39 40 36,04
Hải Dương 39 17,18 187 82,38 65 28,63
Hải Phòng 23 16,08 109 76,22 37 25,87
Hưng Yên 48 33,10 126 86,90 36 24,83
Thái Bình 36 13,48 238 89,14 104 38,95
Hà Nam 30 30,61 92 93,88 37 37,76
Nam Định 42 21,65 194 100,00 42 21,65
Ninh Bình 16 13,22 94 77,69 19 15,70
Toàn vùng 380 19,99 1 663 87,48 633 33,30

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Tuy nhiên, theo bảng 10, tỷ lệ xã có điểm bưu điện VH xã trong toàn vùng lại rất cao 
(87,48%) cho thấy xu hướng mới trong xây dựng NTM, đó là thay thế trạm bưu điện xã 
truyền thống thành điểm bưu điện VH mới, nơi người dân có thể đọc báo, tra cứu thông tin 
chung.  Một điểm đánh giá mức độ thành công của NTM đó là số các xã có máy tính kết nối 
internet phục vụ tra cứu thông tin cho người dân tại các trạm bưu điện VH. Đến nay toàn 
vùng mới chỉ có 33,3% xã có trang bị máy tính kết nối internet tại điểm bưu điện VH, cao 
nhất Bắc Ninh (>70% số xã) và thấp nhất là Ninh Bình (>15% số xã). 
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Bảng 8. Số xã, thôn có sân/khu thể thao phân theo tỉnh thành

Tỉnh
Xã có sân thể thao xã Thôn có khu thể thao thôn

Số xã Tỷ lệ (%) Số thôn Tỷ lệ (%)
Hà Nội 233 60,36 1 240 48,90
Vĩnh Phúc 91 81,25 869 79,72
Bắc Ninh 38 39,18 313 57,96
Quảng Ninh 61 54,95 166 18,89
Hải Dương 160 70,48 855 78,80
Hải Phòng 97 67,83 350 29,99
Hưng Yên 87 60,00 475 60,90
Thái Bình 246 92,13 1 257 77,93
Hà Nam 64 65,31 633 58,67
Nam Định 175 90,21 1 628 55,09
Ninh Bình 86 71,07 574 42,55
Toàn vùng 1 338 70,38 8 360 55,46

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Bảng 9. Số lượng xã, thôn có trạm y tế và nhân viên y tế phân theo tỉnh thành

Tỉnh
Xã có trạm y tế Xã đạt tiêu chí quốc 

gia về y tế
Thôn có nhân viên y tế/bà 

đỡ thôn bản
Số xã Tỷ lệ (%) Số xã Tỷ lệ (%) Số xã Tỷ lệ (%)

Hà Nội 386 100,00 353 91,45 2 445 96,41
Vĩnh Phúc 112 100,00 96 85,71 1 090 100,00
Bắc Ninh 97 100,00 76 78,35 540 100,00
Quảng Ninh 111 100,00 99 89,19 875 99,54
Hải Dương 227 100,00 131 57,71 1 068 98,43
Hải Phòng 143 100,00 122 85,31 1 167 100,00
Hưng Yên 145 100,00 124 85,52 750 96,15
Thái Bình 267 100,00 255 95,51 1 608 99,69
Hà Nam 98 100,00 68 69,39 1 079 100,00
Nam Định 194 100,00 148 76,29 2 925 98,98
Ninh Bình 121 100,00 99 81,82 1 348 99,93
Toàn vùng 1 901 100,00 1 571 82,64 14 895 98,82

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016



TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ BẮC TRUNG BỘ

224

Bình quân số lượng sân thể thao xã toàn vùng đạt trên 70% số xã, với khu sân thể thao 
thôn, con số này là 55,46% tổng số thôn. Các xã, thôn của các tỉnh như Nam Định, Thái Bình 
và Vĩnh Phúc là những tỉnh có phong trào thể thao quần chứng mạnh mẽ nhất, thể hiện qua 
số lượng các khu thể thao cao nhất (bảng 8)

Bên cạnh thể thao, chăm sóc sức khỏe cộng đồng cư dân các vùng nông thôn của 
đồng bằng sông Hồng là một trong các tiêu chí đánh giá quan trọng mức độ thành công 
của chương trình NTM. 100% số xã có trạm y tế xã, 82,4% số xã có trạm y tế xã đạt chuẩn 
quốc gia và 98,82% thôn có nhân viên y tế thôn/bản và bà đỡ. Thái Bình là tỉnh có số lượng 
xã đạt tiêu chuẩn y tế quốc gia cao nhất (95,5%) và thấp nhất là Hải Dương, chỉ có 57,7% đạt 
chuẩn quốc gia về tiêu chí y tế (Bảng 9). 

Hình 6. Tỷ lệ xã có trạm y tế xã được XD kiên cố phân theo tỉnh thành

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Hình 6 cho thấy thực trạng các khu vực khám chữa bệnh của các trạm y tế địa phương.  
Vĩnh Phúc, Thái Bình là 2 tỉnh có tỷ lệ xã có trạm y tế kiên cố cao nhất, lần lượt là 98,21% và 
98,88%. Tỷ lệ này thấp nhất ở Ninh Bình và Hà Nội. Tỷ lệ các trạm y tế còn lại là bán kiên cố 
và dạng tạm bợ khác. 

Với hệ thống kênh mương thoát và tiêu nước, phục vụ tưới tiêu nông nghiệp thì toàn 
vùng có 28,93% tổng số kênh mương đã được kiên cố hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho bà 
con sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường. Vĩnh Phúc là tỉnh duy nhất không có hệ 
thống kênh mương nội đồng. Tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương của Quảng Ninh là cao nhất, ở 
mức 57,97% tổng số km kênh mương, thấp nhất là Nam Định mới đạt trên 13%.  Toàn vùng 
đồng bằng sông Hồng như vậy còn có 46,59% tổng số km chiều dài kênh mương cần được 
kiên cố hóa trong thời gian tới. Hình 17 cung cấp thông tin về tỷ lệ kênh mương cần được 
tiếp tục kiên cố hóa theo tỉnh thành trong vùng. Theo đồ thị thì Hưng Yên và Bắc Ninh cần 
phải kiên cố hóa lần lượt khoảng 63,5% và 55,6%.
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Hình 7. Tỷ lệ kênh mương cần được kiên cố hóa phân theo tỉnh thành

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Nước sạch sinh hoạt là một trong các tiêu chí cần phải được hoàn thiện nhất trong 
thời gian tới. Dù nằm ở khu vực thuận lợi, tỷ lệ xã có công trình nước sạch tập trung của 
toàn vùng chỉ mới dừng lại ở con số xấp xỉ 33,8%. 

Bảng 10. Xã và thôn có công trình cung cấp nước sinh hoạt tập trung theo tỉnh thành

Tỉnh

Xã có công trình cung cấp nước SH 
tập trung

Thôn có công trình cung cấp 
nước SH tập trung

Số xã Tỷ lệ (%) Số thôn Tỷ lệ (%)
Hà Nội 58 15,03 101 3,98

Vĩnh Phúc 28 25,00 39 3,58

Bắc Ninh 28 28,87 33 6,11

Quảng Ninh 55 49,55 103 11,72

Hải Dương 78 34,36 109 10,05

Hải Phòng 112 78,32 153 13,11

Hưng Yên 24 16,55 28 3,59

Thái Bình 101 37,83 114 7,07

Hà Nam 39 39,80 51 4,73

Nam Định 45 23,20 51 1,73

Ninh Bình 74 61,16 83 6,15

Toàn vùng 642 33,77 865 5,74
Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016
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Bảng 13 cho thấy tỷ lệ các xã có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cao là Hải 
Phòng (78,3%) và Ninh Bình (61,2%); tỷ lệ này thấp nhất ở Hà Nội với 15% do địa hình phức 
tạp của các huyện miền núi như Ba Vì, Sóc Sơn. Tỷ lệ thôn có công trình cấp nước sinh hoạt 
tập trung cao là Hải Phòng (13,1%) và Quảng Ninh (11,7%); thấp nhất là Nam Định mới chỉ 
có 1,73% số thôn. 

Hệ thống thu gom và xử lý môi trường tại thôn, xã là tiêu chí quan trọng khác, đánh 
giá chất lượng cuộc sống tại các vùng NTM trên toàn vùng.

Bảng 11. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của thôn phân theo tỉnh thành

Tỉnh
Rãnh xây có nắp đậy Rãnh xây không có 

nắp đậy Hình thức khác

Số thôn Tỷ lệ (%) Số thôn Tỷ lệ (%) Số 
thôn Tỷ lệ (%)

Hà Nội 1 850 72,95 408 16,09 43 1,70

Vĩnh Phúc 613 56,24 101 9,27 57 5,23

Bắc Ninh 349 64,63 182 33,70 8 1,48

Quảng Ninh 139 15,81 78 8,87 91 10,35

Hải Dương 471 43,41 272 25,07 108 9,95

Hải Phòng 550 47,13 265 22,71 189 16,20

Hưng Yên 376 48,21 201 25,77 27 3,46

Thái Bình 841 52,14 148 9,18 108 6,70

Hà Nam 378 35,03 256 23,73 73 6,77

Nam Định 1 321 44,70 310 10,49 121 4,09

Ninh Bình 149 11,05 112 8,30 75 5,56

Toàn vùng 7 037 46,69 2 333 15,48 900 5,97

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Hà Nội là thành phố có hệ thống xử lý nước sinh hoạt có nắp cao nhất đạt 73% số thôn 
trên địa bàn, thấp nhất là Ninh Bình mới chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn 11%. Hải Phòng và 
Quảng Ninh là 2 tỉnh có hệ thống này cần được hoàn thiện hơn với 16,2% và 10,4% số thôn. 
Trên toàn vùng, 46,7% số thôn đã có hệ thống rãnh thoát nước sinh hoạt sạch sẽ, có nắp 
đậy, 15,5% chưa có nắp đậy, và khoảng 6% số thôn cần kiên cố hóa hệ thống nước thoát 
cho hợp vệ sinh hơn. 
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Hình 8. Tỷ lệ xã, thôn có thu gom rác thải sinh hoạt  phân theo tỉnh thành

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Thu gom và xử lý chất thải rắn (rác thải sinh hoạt) là vấn đề được bà con đề cập nhiều 
nhất trong đánh giá khảo sát các bài học của xây dựng NTM tại các tỉnh thành. Đến thời 
điểm hiện tại hầu hết các xã và thôn đạt tỷ lệ thu gom rác thải SH rất cao, trên 80% ở cả xã 
và thôn, chỉ riêng Quảng Ninh có tỷ lệ này khá thấp, chỉ đạt 73,9% số xã và 58,5% số thôn. 
Với toàn vùng, việc thu gom rác thải SH đạt 95,1% tổng số xã và 90,8% tổng số thôn.

Bảng 12. Hình thức xử lý rác thải sinh hoạt  của thôn  phân theo tỉnh thành

Tỉnh

Chôn lấp, đốt, chuyển 
đến nơi khác xử lý Hình thức khác Không xử lý

Số thôn Tỷ lệ (%) Số thôn Tỷ lệ (%) Số 
thôn Tỷ lệ (%)

Hà Nội 2 426 95,66 6 0,24 6 0,24
Vĩnh Phúc 978 89,72 7 0,64 4 0,37
Bắc Ninh 532 98,52 - - 2 0,37
Quảng Ninh 494 56,20 20 2,28 - -
Hải Dương 965 88,94 9 0,83 6 0,55
Hải Phòng 1 125 96,40 24 2,06 5 0,43
Hưng Yên 703 90,13 28 3,59 19 2,44
Thái Bình 1 532 94,98 - - - -
Hà Nam 1 042 96,57 2 0,19 - -
Nam Định 2 670 90,36 - - - -
Ninh Bình 1 025 75,98 39 2,89 22 1,63
Toàn vùng 13 492 89,51 135 0,90 64 0,42

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016
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Đến thời điểm hiện tại, Bắc Ninh là tỉnh có số thôn mà rác thải SH được đốt hoặc 
chuyển đến nơi xử lý chuyên dụng cao nhất, đạt gần 99%; tỉnh thấp nhất là Quảng Ninh 
với chỉ hơn 56% số thôn. Tỷ lệ thôn có rác thải không xử lý cao nhất là Hưng Yên với 2,44%, 
thấp nhất là Hà Nội với 0,24%. Các tỉnh như Nam Định, Hà Nam, Thái Bình và Quảng Ninh thì 
100% số thôn có rác thải sinh hoạt được xử lý dưới các hình thức khác nhau.

Đến tháng 7/2016 tình hình chung về các xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn vùng 
được thể hiện trong bảng 13 dưới đây. Tỉnh có nhiều xã chưa đạt chuẩn nhất là Hà Nội (185), 
Hải Dương (180) và Hải Phòng (130). Số xã đạt chuẩn với trên 15 tiêu chí nhiều nhất ở Quảng 
Ninh (67%) và Nam Định (65,2%); thấp nhất là Vĩnh Phúc (13%). Với các xã đạt chuẩn 10-14 
tiêu chí, Vĩnh Phúc có 77,3% số xã và Thái Bình là 75,8%; trong nhóm này, tính thấp nhất là 
Quảng Ninh 23,1% do phần lớn các xã đã đạt từ 15-19 tiêu chí. Cần lưu ý là bảng 16 có 2 
nhóm thông tin: xã đã đạt chuẩn (có thể từ 10-19 tiêu chí) và nhóm xã chưa đạt chuẩn nào. 
Phần trăm các xã đạt chuẩn thể hiện qua tổng các xã của nhóm đạt chuẩn từ 10-19 tiêu chí. 

Nếu xét theo tiêu chí như Quy hoạch & thực hiện quy hoạch, toàn vùng có 99,79% số 
xã đã đạt được tiêu chí này; theo tiêu chí đường giao thông, 65% số xã đã đạt chuẩn; tiêu 
chí trường học đạt 62,3% số xã; tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa đạt 61,25%; chợ nông thôn 
là 84,2%; bưu điện 99,5%; nhà ở dân cư 94,1%; tiêu chí văn hóa 85,4% số xã; tiêu chí môi 
trường đạt 70,9% số xã. 

Bảng 13. Số xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới phân theo tiêu chí và địa phương

Tỉnh
Xã chưa đạt chuẩn Xã đạt từ 15-19 tiêu chí Xã đạt từ 10-14 tiêu chí

Số xã Số xã Tỷ lệ (%) Số xã Tỷ lệ (%)

Hà Nội 185 103 55,68 82 44,32

Vĩnh Phúc 44 6 13,64 34 77,27

Bắc Ninh 61 31 50,82 30 49,18

Quảng Ninh 91 61 67,03 21 23,08

Hải Dương 180 79 43,89 101 56,11

Hải Phòng 132 52 39,39 80 60,61

Hưng Yên 110 62 56,36 48 43,64

Thái Bình 99 18 18,18 75 75,76

Hà Nam 65 29 44,62 36 55,38

Nam Định 92 60 65,22 32 34,78

Ninh Bình 76 18 23,68 38 50,00

Toàn vùng 1 135 519 45,73 577 50,83
Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016
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2.1.2. Cơ cấu sản xuất và kinh tế 

NTM đem lại nhiều đồi thay về cơ sở hạ tầng, tăng thu hút đầu tư kinh tế từ bên ngoài 
đã kéo theo nhưng thay đổi mang bước ngoạt lớn tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. 
Cơ cấu thu nhập đến nay theo chuẩn NTM của toàn vùng đạt 78,4% tổng số xã; tiêu chí số 
hộ nghèo đạt 72,3% số xã (bảng 14).

Bảng 14. Số xã đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí về kinh tế phân theo tỉnh thành

Tỉnh
Thu nhập Hộ nghèo Lao động có việc làm 

thường xuyên
Số xã Tỷ lệ (%) Số xã Tỷ lệ (%) Số xã Tỷ lệ (%)

Hà Nội 304 78,76 327 84,72 377 97,67
Vĩnh Phúc 97 86,61 104 92,86 112 100,00
Bắc Ninh 72 74,23 57 58,76 97 100,00
Quảng Ninh 88 79,28 87 78,38 111 100,00
Hải Dương 153 67,70 113 50,00 215 95,13
Hải Phòng 92 66,19 108 77,70 125 89,93
Hưng Yên 113 77,93 75 51,72 142 97,93
Thái Bình 240 91,25 198 75,29 261 99,24
Hà Nam 77 78,57 76 77,55 98 100,00
Nam Định 181 93,30 154 79,38 192 98,97
Ninh Bình 63 53,39 67 56,78 93 78,81
Toàn vùng 1 480 78,35 1 366 72,31 1 823 96,51

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Cũng theo bảng 14, Vĩnh Phúc là tỉnh đi đầu về giảm số hộ nghèo trên địa bàn các 
xã, tăng thu nhâp nông hộ và đảm bảo 100% dân cư trong độ tuổi lao động có việc làm ổn 
định. Lợi thế về vị trí địa lý (gần Hà nội) và có chính sách thu hút đầu tư trong các khu công 
nghiệp, nhóm tiêu chí về kinh tế của Vình Phúc vì thế mà nổi trội nhất trong toàn vùng. Nam 
Định cũng là tỉnh có số xã đạt chuẩn bộ 3 nhóm tiêu chí kinh tế rất cao, khẳng định tính hiệu 
quả của thực hiện NTM tại địa phương. 

Cũng theo nhóm tiêu chí này, Ninh Bình là tỉnh có số xã đạt chuẩn thấp nhất trong 
toàn vùng cho cả 3 tiêu chí. Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Phòng nằm ở nhóm đạt 
mức trung bình khá. Hà Nội cũng đạt được những thành quả đáng khích lệ. 

Kinh tế hộ nông thôn có thể coi là tiêu chí đánh giá chung hiệu quả chuyển dịch cơ 
cấu sản xuất và kinh tế các vùng thực hiện NTM ven đô. Việc đầu tư, xây dựng và mở rộng 
cơ sở hạ tầng nông thôn đòi hỏi sự tham gia tích cực các thành phần kinh tế, bên cạnh Nhà 
nước, chính quyền và người dân. Tín dung nông thôn là hình thức hỗ trợ hiệu quả cho các 
hoạt động xây dựng NTM và phát triển sản xuất của người dân.
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Bảng 15. Tín dụng, ngân hàng và khả năng tiếp cận vốn vay của dân theo địa phương

Tỉnh

Xã có ngân hàng, chi 
nhanh ngân hàng, quỹ 

tín dụng nhân dân

Tỷ lệ hộ có 
nhu cầu vay 

vốn trong 
12 tháng

Chia ra

Số xã Tỷ lệ (%) Tỷ lệ hộ được 
vay (%)

Tỷ lệ hộ không 
được vay (%)

Hà Nội 138 35,75 14,75 63,85 36,15
Vĩnh Phúc 33 29,46 26,42 76,16 23,84
Bắc Ninh 36 37,11 13,68 73,75 26,25
Quảng Ninh 12 10,81 22,22 72,39 27,61
Hải Dương 99 43,61 11,35 86,24 13,76
Hải Phòng 36 25,17 19,68 75,00 25,00
Hưng Yên 71 48,97 11,24 83,04 16,96
Thái Bình 157 58,80 12,10 73,06 26,94
Hà Nam 22 22,45 13,79 75,29 24,71
Nam Định 60 30,93 14,58 76,95 23,05
Ninh Bình 34 28,10 23,61 67,13 32,87
Toàn vùng 698 36,72 15,74 74,11 25,89

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Theo bảng 15, đánh giá mức độ phổ biến của ngân hàng và hình thức quỹ tín dụng tại 
các xã trong vùng cho thấy 36,7% các xã có sự hiện diện của các tổ chức này. Ngân hàng và 
quỹ tín dụng có mặt nhiều nhất ở Thái Bình và Hưng Yên với tổng số xã có sự hoặt động của 
các tổ chức này là 58,8% và 49%. Tuy thế, đây lại không phải là các tỉnh mà trong 12 tháng 
khảo sát điều tra, nhu cầu vay vốn của người dân là lớn nhất. Các tỉnh như Vĩnh Phúc, dân 
có như cầu vay vốn đến 16,4% thì chỉ có 29,5% xã có mẳt các tổ chức tín dụng/ngân hàng; 
Ninh Bình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Điều này dẫn đến tỷ lệ hộ không được vay vốn 
phát triển sản xuất ở Ninh Bình khá cao, tới 32,9% số hộ hỏi vay, bên cạnh Hà Nội, thành phố 
có tỷ lệ hộ không được vay vốn tới 36%.

Tiếp cận thị trường thông qua mạng lưới chợ địa phương là một trong những cơ hội 
phát triển sản xuất cho nông hộ và thôn, xã NTM trong vùng. 
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Bảng 16. Xã có chợ và chợ hàng ngày phân theo tỉnh thành

Tỉnh
Xã có chợ Xã có chợ hàng ngày

Số xã Tỷ lệ (%) Số xã Tỷ lệ (%)
Hà Nội 323 83,68 301 77,98
Vĩnh Phúc 67 59,82 55 49,11
Bắc Ninh 64 65,98 60 61,86
Quảng Ninh 54 48,65 42 37,84
Hải Dương 150 66,08 131 57,71
Hải Phòng 118 82,52 116 81,12
Hưng Yên 91 62,76 76 52,41
Thái Bình 203 76,03 186 69,66
Hà Nam 76 77,55 62 63,27
Nam Định 152 78,35 149 76,80
Ninh Bình 87 71,90 79 65,29
Toàn vùng 1 385 72,86 1 257 66,12

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Bảng 16 cho thấy có tới 83,7% các xã vùng đồng bằng có chợ và 78% xã có chợ hàng 
ngày. Đây là con số khá cao cho thấy giao thương hàng nông thủy sản khác tấp nập trong 
vùng. Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định là những nơi có tỷ lệ chợ và chợ hàng ngày rất cao 
trong xã.  

Do đặc thù vùng địa lý, là khu vực có tỷ lệ dân cư sống bằng nghề nông khá lớn nên 
sự có mặt của đội ngũ khuyến nông-lâm-ngư, cán bộ thú y thôn là vô cùng quan trọng. Tính 
bình quân toàn vùng, 91,1% xã có đội ngũ cán bộ chuyên trách này, với 99,5% số xã có cán 
bộ thú y chuyên nghành. 

Hệ thống tổ hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cũng được hình thành, thúc 
đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng thị trường (bảng 17)

Bảng 17. Biến động tổ hợp tác nông thôn đồng bằng sông Hồng

Chỉ tiêu 2011 2016
Tỷ lệ so với tổng số (%)

2011 2016
Số xã có tổ hợp tác 1 315 2 558 14,50 28,49
Số xã có tổ hợp tác nông - lâm ngiệp 1 111 2 284 12,25 25,44
Số xã có tổ hợp tác thủy sản 363 448 4,00 4,99

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Số tổ hợp tác trong thủy sản dường như không biến động nhiều trong giai đoạn 
2011-2016 với con số tăng gần 1%. Số tổ hợp tác và hợp tác nông – lâm nghiệp tăng gần 
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gấp đôi trong 5 năm sau khi thực hiện NTM, cho thấy tín hiệu đáng mừng trong hợp tác sản 
xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trường của các nhóm nông hộ cùng mục đích.

Hình 9. Tỷ lệ xã có tổ hợp tác nông nghiệp phân theo tỉnh thành

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Hình 19 cho thấy mức độ phổ biến của các tổ hợp tác nông ngiệp trong vùng. Bắc 
Ninh (37,1%), Quảng Ninh (13,5%), Hải Phòng (11,9%) và Nam Định (11.3%) có tỷ lệ xã có tổ 
hợp tác nông nghiệp cao nhất. Một số tỉnh như Hưng Yên, Hà Nam đến thời điểm 7/2016 
vẫn chưa có tổ hợp tác nông nghiệp nào. Riêng tổ hợp tác lâm nghiệp, do đặc thù vùng, chỉ 
có Quảng Ninh là có tổ hợp tác lâm nghiệp với 2,7% xã. 

Số lượng tổ hợp tác thủy sản cũng rất ít, cả vùng chỉ có tổng 15 tổ hợp tác thủy sản, 
tập trung tại Quảng Ninh (7), Hải Phỏng (3), Hải Dương (2), Thái Bình, Nam Định và Ninh 
Bình mỗi tỉnh có 1 tổ. 

Chế biến nông thủy sản cũng biến động khá nhiều hàng năm. Năm 2011 số xã có hội/
cơ sở chế biến sản phẩm nông sản là 1850 và đến 2016 còn 1837; cơ sở chế biến lâm sản từ 
1807 xuống 1776; cơ sở thủy sản từ 114 xuống 86. Xu hướng chuyển dịch dần sang xuất thô 
các sản phẩm này nhiều hơn.

Cho dù tổ hội chế biến nông – lâm – thủy sản giảm nhưng sự có mặt của các doanh 
nghiệp hay chi nhánh doanh nghiệp chế biến các sản phẩm này tại các xã trong vùng cùng 
không nhiều, đánh dấu sự chuyển minh từ sản xuất nông-lâm thuần túi sang các ngành 
công nghiệp hay dịch vụ khác. Bắc Ninh, Hà Nam và Hưng Yên là các tỉnh có tỷ lệ xã có sự 
hiện diện của các doanh nghiệp chế biến này cao nhất trong vùng.; tỉnh thấp nhất là Thái 
Bình. Điều này cũng tỷ lệ thuận với số lương các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công 
nghiệp và chế biến tại Bắc Ninh, Hà Nam và Hưng Yên. 
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Hình 10. Tỷ lệ xã doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy sản phân theo tỉnh thành

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Tỷ lệ các xã có hệ thống của hàng cung cấp các dịch vụ sản xuất nông – lâm nghiệp 
cũng khá khác nhau trong vùng. Xét về tổng thể, Hưng Yên là tỉnh mà hệ thống các điểm 
cung cấp giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản có tỷ lệ nhiều nhất ở các xã (Hình 11).

Hình 11. Tỷ lệ xã có các điểm/cửa hàng cung cấp giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản 
phân theo tỉnh thành

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

 Hình 11 cho thấy mức độ xuất hiện các cửa hàng cung ứng vật tư và thu mua sản 
phẩm nông-lâm-thủy sản tại các xã. Tính trung bình toàn vùng, số xã có cửa hàng vật tư là 
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89,4% và của hàng thu mua là 48,5%. Nam Định và Hưng Yên là 2 tỉnh có tỷ lệ của hàng phục 
vụ sản xuất nông nghiệp và thủy sản cao nhất vùng. 

Hình 12. Tỷ lệ xã có các điểm/cửa hàng cung cấp vật tư nông-lâm nghiệp và thủy sản phân 
theo tỉnh thành

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Nếu tính theo cơ cấu kinh tế các ngành, thay đổi GRDP của vùng từ 2012-2016 được 
thể hiện ở bảng 18 và hình 13 dưới đây.

Bảng 18. Tổng giá trị sản xuất địa phương (tỷ đồng)

Tỉnh 2012 2016 Tốc độ tăng trưởng 
(%)

Hà Nội      407.803        599.178 46,9

Vĩnh Phúc      137.640        215.401 56,5

Bắc Ninh        75.450        127.682 69,2

Quảng Ninh        50.097        110.626 120,8

Hải Dương        56.392           82.347 46,0

Hải Phòng        85.941        132.088 53,7

Hưng Yên        36.079           51.464 42,6

Thái Bình        90.769        138.122 52,2

Hà Nam        53.106        113.415 113,6

Nam Định        91.174        140.981 54,6

Ninh Bình           8.970           13.042 45,4
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Theo bảng 18, tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội của vùng so với 2012 khá cao với 
Quảng Ninh và Hà Năm có mức tăng trưởng trên 100%; Hưng Yên là tỉnh có biến động tổng 
thu GRDP thấp nhất ở 42,6%. 

Hình 13. Giá trị sản xuất phân theo cơ cấu ngành kinh tế năm 2012 & 2016 (tỷ đồng)

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Theo hình 13, cơ cấu sản xuất nông lâm thủy sản ngày càng giảm đi, nhường chỗ cho 
sản xuất cồng nghiệp & xây dựng, dịch vụ. Các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Hà Nam cho thấy 
biến động cơ cấu nông-lâm-thủy sản  và công nghiệp-xây dựng lớn nhất trong 5 năm. 
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2.1.3. Cơ cấu tổ chức lao động xã hội và văn hóa

Chuyển dịch cơ cấu sản xuất và kinh tế tất kéo theo biến động về thu nhập và nhân 
công lao động tại địa phương [2]. 

Bảng 19. Cơ cấu thu nhập nông hộ theo ngành kinh tế tại các tỉnh ĐB sông Hồng

Tỉnh Số hộ
Cơ cấu hộ theo nguồn thu nhập (%)

Nông-lâm & 
thủy sản CN & XD Dịch vụ 

thương mại Khác

Hà Nội 972 040 20,83 35,63 34,63 8,91
Vĩnh Phúc 216 116 32,73 35,08 23,84 8,35
Bắc Ninh 261 265 14,80 57,86 18,84 8,50
Quảng Ninh 117 048 50,81 17,69 23,48 8,02
Hải Dương 421 252 27,87 38,01 18,07 16,06
Hải Phòng 300 844 19,50 40,16 26,53 13,81
Hưng Yên 295 543 29,06 33,12 23,39 14,43
Thái Bình 519 925 28,98 34,95 19,34 16,72
Hà Nam 215 163 25,29 36,10 21,22 17,39
Nam Định 461 564 29,70 34,54 21,64 14,13
Ninh Bình 222 289 34,34 30,98 20,25 14,44
Toàn vùng 4 003 049 26,28 36,49 24,51 12,73

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Theo bảng 22, Quảng Ninh là tỉnh có tỷ lệ hộ có thu nhập chính đến từ nông-lâm-ngư 
cao nhất vùng (51%), trong khi Bắc Ninh là thấp nhất với chỉ 14,8%. Cơ cấu này tỷ lệ thuận 
với thu nhập từ xây dựng và công nghiệp của các hộ.

Bảng 20. Số người trong độ tuổi lao động có khả năng làm việc tại địa phương

Hoạt động kinh tế chính
Số người Cơ cấu (%) Thay đổi 2016 

so với 2011 
(điểm %)2011 2016 2011 2016

Nông nghiệp 2 854 607 1 961 687 40,68 29,30 -11,38
Lâm nghiệp 8 026 10 022 0,11 0,15 0,04
Thủy sản 129 533 120 541 1,85 1,80 -0,05
Diêm nghiệp 8 506 3 110 0,12 0,05 -0,07
Công nghiệp 1 458 225 1 977 875 20,78 29,53 8,75
Xây dựng 727 368 701 320 10,36 10,47 0,11
Thương nghiệp 767 852 733 706 10,94 10,96 0,02
Vận tải 192 121 254 695 2,74 3,80 1,06
Dịch vụ khác 807 376 829 254 11,50 12,38 0,88
Không hoạt động kinh tế 64 756 104 533 0,92 1,56 0,64
Toàn vùng 7 018 370 6 696 743 100,0 100,0 -

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016
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Với số người trong độ tuổi lao động có thể tham gia các hoạt động sản xuất kinh tế tại 
địa phương, kết quả thống kê ở bảng 20 cho thấy tỷ lệ lao động nông nghiệp sụt giảm hơn 
11,4% từ 2011-2016. Số lao động tham gia sản xuất công nghiệp tăng 8,8%; số lao động 
trong các ngành dịch vụ tăng nhẹ khoảng 0,9%, trong khi có khoảng 0,6% không lao động 
trong bất cứ 1 hoạt động kinh tế nào. Xu hướng chuyển dịch lao động là tất yếu khi cơ sở 
hạ tầng, kinh tế địa phương được nâng lên, mang lại nhiều cơ hội việc làm ôn định, có thu 
nhập cao hơn hẳn so với sản xuất nông nghiệp thuần túy, Với tốc độ chuyển dịch 2,5% mỗi 
năm, trong thời gian tới, có lẽ cư dân lao động chính cho sản xuất nông nghiệp sẽ là người 
cao tuổi (ngoai độ tuổi lao động trẻ thường được tuyển dụng ở các khu công nghiệp hay 
nhóm ngành kinh tế  hấp dẫn khác. 

Bảng 21. Cơ cấu lao động theo hoạt động  kinh tế  tại các tỉnh ĐB sông Hồng

Tỉnh Số người
Cơ cấu (%)

Nông 
nghiệp

Lâm 
nghiệp Thủy sản Công nghiệp

Hà Nội 1 845 377 24,35 0,05 0,93 27,81
Vĩnh Phúc 418 307 35,35 0,08 0,74 25,47
Bắc Ninh 456 166 18,68 0,02 1,03 49,69
Quảng Ninh 232 061 44,69 3,42 10,49 11,78
Hải Dương 647 988 31,27 0,02 2,68 34,46
Hải Phòng 514 591 23,74 0,03 2,25 33,60
Hưng Yên 491 191 33,35 - 0,53 31,88
Thái Bình 723 970 31,43 0,02 1,75 28,68
Hà Nam 327 360 30,82 0,01 1,14 31,12
Nam Định 686 862 32,34 0,01 2,08 24,30
Ninh Bình 352 870 38,64 0,06 2,54 21,20
Toàn vùng 6 696 743 29,30 0,15 1,80 0,05

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016

Nếu tính theo tỉnh thành trong vùng (bảng 21), Quảng Ninh là tỉnh có số lao động 
nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn nhất, trong khi hầu hết các tỉnh còn lại có tỷ lệ lao động nông 
nghiệp và công nghiệp khác ngang nhau. Bắc Ninh là tỉnh có tỷ lệ lao động tham gia hoạt 
động SX công nghiệp khoảng 50% trong khi nông nghiệp chỉ còn 18,7%

Một vấn đề khác trong quản lý lao động địa phương là tình trạng di cư vào các thành 
phố lớn tìm cơ hội việc làm tốt hơn. Con số này rất khó thống kê, nhưng ảnh hưởng không 
nhỏ đến kinh tế hộ vùng NTM, quyết định sự tham gia, đóng góp về công sức và kinh tế, 
thúc đẩy nhanh quá trình thực hiện NTM ở nhiều tỉnh thành. 
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Như trình bày ở phần 2.1. do cơ sở hạ tầng được nâng cao hoặc cải thiện, các hoạt 
động văn hóa – thể thao cộng đồng ở nhiều địa phương đều rất sôi động. Tuy nhiên, hầu 
hết các nhà văn hóa thôn xóm chỉ được cải tạo, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu sinh 
hoạt thực tế của người dân. 

Quy hoạch nghĩa trang mới và cải tạo nghĩa trang cũ cũng là một trong các yêu cầu 
tâm linh không thể thiếu, được đề xuất bởi người dân khi tiến hành khảo sát tại các địa 
phương. Người dân có nhu cầu.

2.2. Xây dựng NTM tại Hải Hậu, Nam Định

Hải Hậu nằm về phía Đông Nam của Nam Định; phía đông giáp biển Đông. Hải Hậu 
giáp các huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường và Giao Thủy. 

Hình 14. Vị trí địa lý huyện Hải Hậu

Huyện có diện tích tự nhiên khoảng 228,14 km2 với dân số khoảng 260.025 người. 
Hải Hậu là huyện NTM kiểu mẫu, huyện cán đích sớm nhất chương trình NTM của tỉnh Nam 
Định. Thành tựu nổi bật của Hải Hậu có thể kể đến như rải nhựa hoặc bê tông hóa hệ thống 
đường và kênh nội đồng, xây dựng khu văn hóa thể thao, vận hành hệ thống camera an 
ninh xóm, và vận động người dân đóng góp không nhỏ công sức và tiền bạt trong quá trình 
xây dựng NTM trên toàn huyện. Các tuyến đường phụ nữ tự quản được dọn dẹp sạch sẽ 
định kỳ, hoa trồng hai bên đường cho thấy sự lan tỏa không hề nhỏ của NTM trong nhận 
thức của người dân nơi đây.
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Do hoàn thiện sớm hệ thống đường giao thông, trong 6 năm từ 2010 đến 2016, Hải 
Hậu đã thu hút được hơn 100 nhà đầu tư mới cho huyện (từ 253 lên đến 356 doạnh nghiệp)
[3]. Sự hiện diện này giúp chuyển dịch cơ cấu lao động, đặc biệt lao động trẻ tham gia các 
hoạt động sản xuất hoặc  lắp ráp tại các khu công nghiệp hay chế biến, tăng nguồn thu 
kinh tế hộ một cách ổn định và giảm tỷ lệ lao động tham gia sản xuất nông nghiệp tại các 
hộ gia đình xuống con số đáng kể.

Tuy nhiên, do phần lớn nhóm lao động trí thức hoặc có trình độ đã rời lên thành phố 
làm việc và học tập, hiện ở các xóm làng, tỷ lệ người cao tuổi và trẻ nhỏ là rất cao. Nhiều hộ 
gia đình dù có đất sản xuất nông nghiệp nhưng do không còn người làm, đều phải thuê 
mướn nhân công từ bên ngoài. Điều này dẫn đến mối lo về thiếu hụt lao động có khả năng 
làm việc trên các cánh đồng hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng khi cần thiết trong 
thời gian 15-20 năm tới. 

Một vấn đề khác được người dân đề xuất khi đi khảo sát tại xã Hải Thanh, Hải Hậu là 
vấn đề nước máy sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Đây cũng là nhu cầu thiết 
yếu khi đời sống của người dân được nâng cao; có nên chăng đây nên là tiêu chí mới cho 
xây dựng NTM kiểu mẫu bền vững trong thời gian tới. 

Vấn đề môi trường liên quan đến các khu CN và chế xuất nằm trên địa bàn huyện 
cũng nhận được nhiều sự quan tâm của người dân. Chuyển dịch kinh tế thực sự đáng mừng 
nhưng quản lý môi trường  sao cho hài hoà với nhu cầu người dân địa phương sinh sống và 
sản xuất nông nghiệp xung quanh các khu CN là bài toán không đơn giản trong giai đoạn 
tới, khi nhu cầu sản xuất CN ngày một tăng cao.

Đi cùng với sự tăng trưởng của các khu CN là vấn đề nhà ở cho công nhân di cư từ các 
vùng lân cận và các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự xã hội. Những vấn đề này thực sự 
vượt qua tầm quản lý của ban quản lý chương trình NTM và xã. Lồng ghép tiêu chí này cùng 
với chiến lược phát triển của huyện là điều cần được chú trọng nhằm đảm bảo an sinh xã 
hội tốt nhất cho người dân địa phương. 

Công tác dồn điền đổi thửa đã mang lại những thành công nhất đinh, hình thành các 
cánh đồng mẫu lớn tại Hải Hậu. Khi nhu cầu sản xuất nông nghiệp của nông hộ chỉ còn đơn 
giản là đáp ứng đủ nhu cầu lương thực của gia đinh, trong khi càng ngày càng ít lao động 
trẻ chọn nông nghiệp là công việc chính, địa phương nên có chính sách hỗ trợ các cá nhân 
hay doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất sản xuât nông nghiệp trong thời gian dài, tránh hạn 
chế lãng phí tài nguyên, tăng thu nhập cho nông hộ và địa phương, giúp duy trì và phát 
triển sản xuất lúa đặc sản của vùng.

2.3. Các trở ngại, thách thức và tồn tại trong xây dựng NTM 

NTM vùng ven đô có nhiều lợi thế hơn các khu vực khác, nhất lại là NTM vùng đồng 
bằng sông Hồng, vùng có vị trí địa lý và kinh tế thuận lợi. Lợi thế gần Hà Nội, trung tâm văn 
hóa và kinh tế cả nước, có hệ thống đường giao thông vận tải và cảng biển tốt, xây dựng 
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NTM ở khu vực đồng bằng sông Hồng vì thế có tốc độ nhanh nhất cả nước. Tuy nhiên, tùy 
theo điều kiện dân sinh và đặc tính văn hóa-xã hội của từng cộng đồng, mức độ hoàn thành 
các chỉ tiêu trong bộ 19 tiêu chí của chương trình NTM cũng khác nhau. 

Một số trở ngại, khó khăn chính có thể được tổng kết như sau:

- Huy động dân hiến đất cho các công trình hạ tầng cơ sở như đường xá, mương tưới 
hoặc tiêu nước. Do quỹ đất chật hẹp ở phần lớn các địa phương, điều kiện kinh tế vùng 
nông thôn còn một số hạn chế, tại nhiều khu vực (ví dụ như Vụ Bản), việc đẩy nhanh tốc độ 
hay hoàn thiện chương trình xây dựng NTM là không thể do chưa thể tìm được giải pháp 
thỏa đáng, hài hòa và hợp lòng dân. Rất ít các huyện có quỹ đất rộng như Hải Hậu, huyện 
có điều kiện tự nhiên và kinh tế tốt hơn, người dân sẵn sàng hiến đất mà không yêu cầu 
đền bù.

- Dồn điền đổi thửa cũng gặp khó khăn ở hầu hết các địa phương do tính chất đất 
canh tác quá khác nhau và số lượng/diện tích mảnh manh mún ở hầu hết các hộ, gián tiếp 
gây khó khăn cho việc hoàn thiện đường nội đồng kiên cố, xây dựng hệ thống kênh tưới và 
tạo các cánh đồng mẫu lớn, tiền đề cho phát triển nông nghiệp cơ giới hóa, tăng sản lượng 
và chất lượng sản phẩm.

- Tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiện tại vẫn phổ biến ở mức độ bán lẻ theo hộ, giá 
cả bấp bênh phụ thuộc nhiều và nhu cầu xuất khẩu và thị trường trong nước, khiến nông 
dân rơi vào tình thế sản xuất nông nghiệp hầu như không có lãi, hoặc lấy công làm lãi, hoặc 
lãi thấp. Việc hình thành các tổ sản xuất nông nghiệp phần lớn mới chỉ dừng lại ở khía cạnh 
hỗ trợ nhau kỹ thuật canh tác và chăn nuôi, chưa phải là tổ “thị trường”. 

- Xử lý rác thải rắn sinh hoạt hiện cũng là vấn đề cần được lưu ý, đặc biệt các khu tập 
kết rác thải sao cho hạn chế ô nhiễm môi trương không khí và nước mặt các khu vực dân cư 
lân cận. Các phương pháp xử lý, phân loại hiện vẫn chưa được áp dụng nên khá khó khăn 
trong việc xác định phương pháp xử lý tối ưu nào hơn giải pháp lò đốt tại thời điểm hiện 
tại. Do mật độ dân số đông nhất cả nước, cộng thêm quỹ đất trống hầu như không còn, giải 
pháp nào cho xử lý môi trường nông thôn cũng là vấn đề nóng cần lưu tâm trong các giai 
đoạn tiếp của chương trình

- Vấn đề nước thải sinh hoạt và sản xuất cũng cần được lưu ý để đảm bảo tiêu chí 
môi trường xanh, sạch và đẹp tại các vùng NTM ven đô. Rất ít các địa phương có hệ thông 
mương tiêu nước sạch như Hải Hậu nhờ gần vùng của biển, nước lưu thông dễ dàng thông 
qua hệ thông sông, kênh mương lớn và dày đặc

- Ngân sách của NTM cho mỗi địa phương không nhiều, để thực hiện đồng bộ được 
các hạng mục hay tiêu chí quan trọng, huy động sức dân và đóng góp tài chính trong dân 
cần phải được đẩy mạnh thông qua việc tăng nhận thức về hưởng lợi và ảnh hưởng của 
NTM đến đời sống của người dân sau này. Việc này cũng đi đôi với chú trọng nâng cao trình 
độ học vấn, dân trí của người dân bên cạnh công tác tuyên truyền, thuyết phục bà con.
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3. Kết luận và đề xuất

Qua gần 10 năm thực hiện chương trình NTM, thành công mà chương trình đem lại là 
rất rõ. Hệ thống cơ sở hạ tầng được nâng cao, hoàn thiện. Hệ thống đường trục chính liên 
xã, thôn đều được kiến cố hóa, hoặc đổ nhựa, hoặc bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho 
đi lại, sản xuất và giao thương của bà con.

Hệ thống trường, trạm y tế, nhà văn hóa và các công trình thể thao hầu hết được xây 
mới ở tuyến xã, cải thiện đáng kể chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe-y tế, và thể thao 
văn hóa tại các địa phương. Khảo sát cho thấy người dân đều rất hài lòng và tin rằng chất 
lượng cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn nhờ NTM.

An ninh và môi trường nông thôn ngày càng được cải thiện, hiện đại hơn nhờ KHCN, 
tạo điều kiện cùng tham gia tự quản tích cực cho dân cư các xóm làng NTM.

Thu nhập bình quân tăng đồng nghĩa với điều kiện kinh tế tăng nhưng cũng đồng 
nghĩa với di cư hoặc chuyển dịch lao động lên thành phố hoặc xa rời sản xuất nông nghiệp, 
dẫn đến thiếu lao động ở nhiều thôn xã, bỏ hóa đất NN ở nhiều địa phương. Quy hoạch các 
khu thị trấn, thị tứ (đô thị) vùng NTM cũng cần lưu ý đến vấn đề này.

Xứ lý môi trường và nước sạch sinh hoạt là vấn đề cấp thiết trong các giai đoạn xây 
dựng NTM bền vững giai đoạn tới.
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GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HIỆU QUẢ LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ 
NÔNG NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

PGS.TS. BÙI THỊ NGA VÀ CỘNG SỰ,
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

1.1. Điều kiện tự nhiên cho sản xuất nông nghiệp của khu vực Đồng bằng sông Hồng 

Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) trải rộng từ vĩ độ 21°34´B (huyện Lập Thạch) tới vùng 
bãi bồi khoảng 19°5´B (huyện Kim Sơn), từ 105°17´Đ (huyện Ba Vì) đến 107°7´Đ (trên đảo 
Cát Bà). Toàn vùng có diện tích trên 14860 km², tỷ lệ khoảng 4,5% tổng diện tích cả nước. 
Phía bắc và đông bắc là Vùng Đông Bắc (Việt Nam), phía tây và tây nam là vùng Tây Bắc, 
phía đông là vịnh Bắc Bộ và phía nam vùng Bắc Trung Bộ. 
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Đồng bằng sông Hồng là một vùng nằm quanh khu vực hạ lưu sông Hồng thuộc phía 
Bắc Việt Nam. Đồng bằng thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, từ các thềm phù sa cổ 10 
- 15m xuống đến các bãi bồi 2 - 4m ở trung tâm rồi các bãi triều hàng ngày còn ngập nước 
triều. Khác với các vùng khác, các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng chỉ có 2 tỉnh Thái 
Bình và Hưng Yên là không có núi, do đó khu vực này thường được gọi là châu thổ sông 
Hồng, phù hợp cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa nước, cây rau 
màu, cây ăn quả.

1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội

Vùng ĐBSH bao gồm 10 tỉnh thành, trong đó có 2 thành phố trực thuộc trung ương là 
Hà Nội và Hải Phòng và 8 tỉnh, 10 thành phố trực thuộc tỉnh. Đây là vùng có mật độ dân số 
cao nhất Việt Nam. Năm 2016, vùng ĐBSH có 1.901 xã trong tổng số 8.978 xã của toàn quốc, 
chiếm 21,2%. Tổng số nhân khẩu của vùng cùng thời điểm là 13.199.697 người và dân số 
khu vực Đồng bằng sông Hồng khoảng trên 21 triệu người, chiếm khoảng 22% tổng dân số 
cả nước, bình quân khoảng 1.413 người trên 1 km2. Đa số dân số là người Kinh, một bộ phận 
nhỏ thuộc Ba Vì (Hà Nội) và Nho Quan (Ninh Bình) có thêm dân tộc Mường, Dao.

Bảng 1. Số xã, thôn và số hộ, số nhân khẩu nông thôn vùng ĐBSH

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính

Năm So sánh 2016/2011
2011 2016 Số lượng Tỷ lệ (%)

Cả 
nước

Số xã xã 9.071 8.978 -93 98,97
Số thôn thôn 80.904 79.898 -1.006 98,76
Số hộ hộ 15.343.852 15.987.527 643.675 104,20
Số nhân khẩu người 58.201.006 57.668.913 -532.093 99,09

Đồng 
bằng 
sông 
hồng

Số xã xã 1.944 1.901 -43 97,79
Số thôn thôn 15.241 15.073 -168 98,90
Số hộ hộ 4.003.049 400.049 160.892 104,19
Số nhân khẩu người 13.274.107 13.199.697 -74410 99,44

Nguồn: GSO, 2018

Năm 2016, cả vùng có hơn 4 triệu hộ, tăng 160.892 hộ so với năm 2011. Có sự dịch 
chuyển cơ cấu kinh tế khá mạnh mẽ trong vùng trong giai đoạn 2011-2016 theo hướng tích 
cực là tăng cường tỷ trọng thu nhập từ công nghiệp, xây dựng và giảm tỷ trọng thu nhập từ 
nông, lâm nghiệp và thủy sản. Năm 2011, chủ yếu các hộ có thu nhập từ nông, lâm nghiệp 
và thủy sản, chiếm 36,78%, tiếp đến là thu nhập từ công nghiệp và xây dựng, chiếm 28,79%; 
thu nhập từ dịch vụ là 23,85% còn lại là thu nhập từ nguồn khác. Đến năm 2016, tỷ trọng 
thu nhập từ công nghiệp, xây dựng đã tăng lên thành 36,48% trong khi thu nhập từ nông, 
lâm nghiệp và thủy sản giảm xuống chỉ còn 26,28%.
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Bảng 2 Số hộ và cơ cấu hộ theo thu nhập trong vùng

Số hộ (hộ) Cơ cấu (%) Tăng/giảm tỷ 
trọng 2016 so 
với 2011 (%)2011 2016 2011 2016

Đồng bằng sông Hồng 3842.157 4003049 100,00 100,00

Thu nhập từ nông, lâm 
nghiệp, thủy sản

1.413.184 1.051.815 36,78 26,28 -10,50

Thu nhập từ công 
nghiệp, xây dựng

1.106.119 1.460.495 28,79 36,48 7,69

Thu nhập từ dịch vụ 916.376 980.979 23,85 24,51 0,66

Thu nhập từ nguồn khác 406.478 509.760 10,58 12,73 2,15

Nguồn: GSO, 2018

Cùng với sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế là sự dịch chuyển cơ cấu lao động cũng theo 
hướng tích cực. Theo đó, số người chưa qua đào tạo của năm 2011 là hơn 7 triệu người, 
chiếm tới 75,26% tổng số lao động thì đến năm 2016, số người này đã giảm xuống còn 
6,7 triệu người, chỉ chiếm 47,7%. Ngược lại, số người đã qua đào tạo tăng lên, trong đó, số 
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người đã qua đào tạo từ trình độ cao đẳng, đại học đã tăng từ 6,24% năm 2011 lên 10,71% 
năm 2016.

Bảng 3 Tình trạng lao động theo trình độ

Số người (người) Cơ cấu (%) Tăng/giảm
tỷ trọng 2016 so 

với 2011 (%)
2011 2016 2011 2016

Tổng số 7.018.370 6.696.743 100 100

Chưa qua đào tạo 5.281.686 3.194.006 75,26 47,69 -27,57

Đã qua đào tạo nhưng 
không có bằng

508.916 1.940.930 7,25 28,98 21,73

Đã qua đào tạo có chứng 
chỉ và sơ cấp nghề

335.003 492.546 4,77 7,36 2,59

Trung cấp nghề, trung cấp 
chuyên nghiệp

454.931 356.704 6,48 5,33 -1,15

Cao đẳng nghề, cao đẳng 222.983 360.326 3,18 5,38 2,2

Đại học trở lên 214.821 350.062 3,06 5,23 2,17

Trình độ khác 2.169 0,03

Nguồn: GSO, 2018

2. THÀNH TỰU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG LIÊN KẾT 
CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP Ở KHU VỰC ĐBSH

2.1 Nhiều xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới

Bảng 4: Số xã và tỷ lệ xã được công nhận đạt Chuẩn nông thôn mới đến 1/7/2016

Tổng số xã thực hiện 
xây dựng NTM (xã)

Xã được công nhận đạt 
Chuẩn NTM (xã)

Tỷ lệ (%)

Cả nước 8.911 2.060 23,12

Đồng bằng sông Hồng 1.889 754 39,92

Nguồn: GSO, 2018

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp, các ngành từ Trung ương 
đến địa phương đã triển khai có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp phát 
triển kinh tế - xã hội nông thôn. Vùng ĐBSH là một trong những vùng tiêu biểu trong quá 
trình xây dựng NTM với tổng số xã thực hiện xây dựng NTM đạt 21,2% tổng số xã xây dựng 
NTM của cả nước, tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn NTM cao (39,92%), gần gấp đôi so với 
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tỷ lệ của cả nước. Bộ mặt nông thôn có sự biến đổi sâu sắc, nhất là đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng. Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hầu hết các cơ sở hạ 
tầng quan trọng như hệ thống điện, giao thông, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa, hệ 
thống bảo vệ môi trường của xã, thôn đều được tăng cường đáng kể.

2.2 Hệ thống cung cấp điện phục vụ sản xuất đầy đủ

Trong những năm vừa qua, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt 
Nghị quyết của Đảng về điện khí hóa nông thôn. Hệ thống cung cấp điện đã vươn tới tất 
cả các xã và hầu hết các thôn (99,99%), một trong những vùng có tỷ lệ cao trong cả nước. 
Điện có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất và kinh doanh, góp phần thúc đẩy liên 
kết chuỗi trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Bảng 5 : Số xã, số thôn có điện tại thời điểm 01/7/2016

Xã có điện Thôn có điện Thôn có điện lưới 
quốc gia

Số xã (xã) Tỷ lệ (%) Số thôn Tỷ lệ (%) Số thôn Tỷ lệ (%)

Cả nước 8.978 100 78.134 97,8 76.963 96,3

Đồng Bằng 
Sông Hồng

1.901 100 15.072 99,9 15.072 99,9

Nguồn: GSO, 2018

2.3 Chất lượng hệ thống giao thông phục vụ giao thương được nâng cấp

Trong thời gian qua, chất lượng giao thông nông thôn được nâng cấp với tốc độ 
nhanh, đem lại diện mạo mới, sức sống mới cho vùng nông thôn. Năm 2016, Vùng Đồng 
bằng sông Hồng có 99,2% số xã có đường nhựa, bê tông tuyến UBND xã tới UBND huyện, 
đứng thứ hai toàn quốc. Hệ thống giao thông tốt tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản 
xuất, lưu thông hàng hóa, đồng thời thúc đẩy liên kết chuỗi trong quá trình xây dựng nông 
thôn mới.

2.4 Cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông được tăng cường

Tỷ lệ xã ở vùng Đồng bằng sông Hồng có điểm bưu điện văn hóa xã cao nhất cả nước 
với 87,5% và trên 80% số xã có điểm kinh doanh dịch vụ internet tư nhân với số điểm kinh 
doanh loại dịch vụ này bình quân 1 xã là 3,0 điểm. Việc phát triển cơ sở hạ tầng thông tin 
truyền thông, điểm bưu điện và kinh doanh dịch vụ internet cũng sẽ thúc đẩy quá trình sản 
xuất kinh doanh, cũng như thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị trong quá trình xây dựng nông 
thôn mới.
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Bảng 27 : Số xã, thôn có điểm kinh doanh dịch vụ internet tư nhân

Xã có điểm kinh 
doanh dịch vụ 

internet tư nhân

Thôn có điểm kinh 
doanh dịch vụ 

internet tư nhân

Số điểm kinh doanh dịch 
vụ internet tư nhân trên 

địa bàn xã (điểm)

Số xã (xã) Tỷ lệ (%) Số thôn Tỷ lệ (%) Tổng số Bình quân

Cả nước 6.203 69,09 14.356 17,97 24.714 2,75

Đồng bằng 
sông Hồng

1.544 81,22 3.380 22,42 5.666 2,98

Nguồn: GSO, 2018

2.5 Hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất sản phẩm, hàng hóa được bổ 
sung, hoàn thiện

Tính đến 01/7/2016, trên địa bàn nông thôn có 18,1 nghìn trạm bơm phục vụ sản xuất 
và dân sinh. Trong đó, Đồng bằng sông Hồng 7,5 nghìn trạm, chiếm 41,6% tổng số trạm của 
toàn quốc. Đây cũng là vùng có số trạm bơm bình quân một xã cao nhất cả nước, đạt gần 
4,0 trạm bơm/xã. Hệ thống kênh mương cũng đã được kiên cố hóa, thúc đẩy hoạt động sản 
xuất nông nghiệp phát triển.

2.6 Hệ thống tín dụng, ngân hàng từng bước mở rộng mạng lưới hoạt động

Tại thời điểm Tổng điều tra 01/7/2016, khu vực nông thôn có 1.806 xã có ngân hàng, 
chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động, chiếm 20,1% tổng số xã, 
tăng 0,6 điểm phần trăm so với năm 2011. Đồng bằng sông Hồng đạt tỷ lệ cao nhất với 
36,7% và tăng 2,2 điểm phần trăm. 

2.7 Hệ thống chợ nâng cấp, tạo điều kiện giao thương thuận lợi

Do tập trung đông dân cư và nhiều khu đô thị, Đồng bằng sông Hồng cũng là vùng 
có tỷ lệ xã có chợ đạt cao hơn so với các vùng khác và tỷ lệ chung của cả nước. Kết quả điều 
tra cho thấy, tỷ lệ xã có chợ và có chợ hằng ngày của Đồng bằng sông Hồng tương ứng là 
72,9% và 66,1%. Không chỉ đưa chợ vào quy hoạch, nhiều địa phương còn đầu tư xây dựng 
chợ kiên cố hoặc bán kiên cố, góp phần ổn định hoạt động buôn bán kinh doanh và trao 
đổi hàng hóa của bà con nông dân. 

2.8 Các dịch vụ hỗ trợ khác ngày càng đa dạng

Các xã trên địa bàn nông thôn cũng đã hình thành được các điểm và cửa hàng cung 
cấp giống, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất và thu mua sản phẩm nông, lâm, thủy sản. 
Ngoài ra, khu vực nông thôn còn có các hộ/cơ sở chuyên chế biến nông, lâm, thủy sản và 
chế biến các sản phẩm từ muối tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động địa 
phương và là yếu tố thúc đẩy liên kết chuỗi nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho các thành 
viên trong chuỗi.
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Để hỗ trợ hoạt động của các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng 
nghề trên địa bàn nông thôn, chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã 
tạo điều kiện về đất đai và các điều kiện cần thiết khác xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục 
vụ công nhân, người lao động và gia đình họ. Ngoài hệ thống đường giao thông, đường 
truyền tải điện, hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, rác thải, khu  
vui chơi giải trí, trường học, trạm y tế, còn xây dựng các khu nhà ở tập trung. 

2.9 Dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực

Hộ nông thôn không chỉ tăng về số lượng mà quan trọng hơn là đã có sự chuyển dịch 
từ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản sang phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Đây là 
sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành nghề ở vùng 
Đồng bằng sông Hồng diễn ra nhanh hơn so với cả nước.

Ngược lại, tỷ trọng hộ phi nông, lâm nghiệp và thủy sản của các vùng này tăng. Năm 
2016, Đồng bằng sông Hồng có 2,16 triệu hộ phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 
54,0% và 1,42 triệu hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 35,6%.

Kết quả Tổng điều tra năm 2016 còn cho thấy sự chuyển dịch nhanh từ khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản sang khu vực phi nông, lâm nghiệp và thủy sản chủ yếu tập trung 
ở nhóm ngành công nghiệp. Trong giai đoạn 2011-2016, Bắc Ninh là tỉnh có sự chuyển dịch 
nhanh nhất cả nước khi tỷ trọng hộ công nghiệp năm 2016 tăng 18,7 điểm phần trăm so 
với năm 2011. Tiếp đến là Hải Dương tăng 11,3 điểm phần trăm; Bắc Giang tăng 10,8 điểm 
phần trăm; Vĩnh Phúc tăng 10,4 điểm phần trăm; Hưng Yên tăng 9,4 điểm phần trăm. Sự 
chuyển dịch diễn ra nhanh, mạnh tại các địa phương này chủ yếu do các khu công  nghiệp, 
khu chế xuất, cụm công nghiệp được hình thành trên địa bàn nhiều vùng nông thôn. 

3. LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN KHU VỰC ĐBSH

3.1 Sơ đồ chuỗi giá trị các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản trong vùng 

Tại vùng ĐBSH, chuỗi giá trị phổ biến bao gồm các chức năng cơ bản là cung cấp đầu 
vào, sản xuất sản phẩm; thu gom, chế biến và phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng. 
Các chức năng này được thực hiện bởi các tác nhân sau đây:

Nhà phân phối sản phẩm đầu vào như giống cây, con, phân bón, thức ăn chăn nuôi, 
công cụ, dụng cụ sản xuất...

Người sản xuất là các hộ nông dân hoặc trang trại, hợp tác xã và ngay cả doanh nghiệp 
tham gia sản xuất sản phẩm

Đơn vị thu gom, chế biến có thể là cá nhân, các hộ hoặc cơ sở, hợp tác xã, doanh 
nghiệp thu gom, sơ chế, chế biến các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản

Nhà vận chuyển, phân phối có thể là chính các hộ sản xuất, hộ/cơ sở chế biến hoặc 
hợp tác xã, doanh nghiệp.
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Các tác nhân này liên kết với nhau có thể bằng hợp đồng nguyên tắc, ví dụ trong 
chuỗi sữa tại Hà Nam; chuỗi lúa gạo tại Nam Định, Thái Bình; chuỗi thịt lợn ở Hà Nội. Bên 
cạnh việc ràng buộc liên kết bằng các hợp đồng nguyên tắc, các bên có thể liên kết thông 
qua hợp đồng miệng, đặc biệt là đối với các chuỗi chưa chính.

Hình 2 :Sơ đồ chuỗi giá trị nông, lầm nghiệp và thủy sản trên đại bàn vùng ĐBSH

Nguồn: Các tác giả mô phỏng dựa trên thực tế

Việc đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 
được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng. Những năm 2011-2016, việc liên kết chuỗi 
giá trị trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản thể hiện qua sự liên kết xây dựng cánh 
đồng lớn; việc ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm trước khi sản xuất; liên kết góp vốn đầu tư 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các trang trại, doanh nghiệp và hợp tác xã cũng được 
chú trọng và tăng cường.

3.2 . Liên kết trong xây dựng cánh đồng mẫu lớn, phục vụ sản xuất hàng hóa

Tại thời điểm 01/7/2016, cả nước có 619,3 nghìn hộ tham gia liên kết sản xuất hình 
thành mô hình cánh đồng lớn. Bình quân số hộ tham gia một cánh đồng lớn là 274 hộ/cánh 
đồng. Đồng bằng sông Hồng 264,3 nghìn hộ tham gia 705 cánh đồng lớn với diện tích gieo 
trồng là 67.556 ha, chiếm 42,68% tổng số hộ tham gia cánh đồng lớn của cả nước. 

 

 

  

Sản xuất  Bộ phận  
cung  ứng 

Thu gom, bảo quản,  
Chế biến, đóng gói 

  Vận chuyển,  
phân phối 

Nhà cung ứng: 
thức ăn,  
giống… 

Hộ, trang 
trại sản xuất 

Đại lý, siêu thị, cửa 
hàng 

Hộ/cơ sở, HTX, 
 DNchế biến 

Các dự án, chính 
sách phát triển 

 
Khung chính sách: Chính sách 
Nhà nước, Quy định của địa 

phương… 

Dịch vụ hỗ trợ: 
thú y, tài 
chính,… 

Người 
tiêu 

dùng 
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Hình 3 :Số hộ tham gia liên kết trong chuỗi giá trị nông, lâm nghiệp và thủy sản trong 
vùng phân theo loại cây trồng

Nguồn: GSO, 2018

Trên địa bàn vùng ĐBSH, có tới 487 cánh đồng lúa, chiếm 69% tổng số cánh đồng của 
vùng. Tiếp theo lúa, số cánh đồng rau chiếm vị trí thứ hai với 125 cánh đồng, với sự tham 
gia của gần 70 ngàn hộ và diện tích ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm trước khi sản xuất đạt 
1.542 ha. Số cánh đồng chè búp lớn chỉ có 18 nhưng phần lớn diện tích sản xuất được ký 
hợp đồng bao tiêu sản phẩm trước khi sản xuất (85,1%). Điển hình như Hà Nội có 727 hộ 
tham gia liên kết sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn; Vĩnh Phúc 299 hộ/cánh đồng. Các 
hộ tham gia sản xuất theo mô hình nhiều cánh đồng lớn với mục tiêu xây dựng những cánh 
đồng lớn nhưng không dẫn đến mất quyền sử dụng đất đai, người dân vẫn tiếp tục canh 
tác trên ruộng đất của mình và không trở thành người làm thuê.

3.3. Liên kết thông qua ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm

Trong quá trình liên kết chuỗi giá trị nông, lâm nghiệp và thủy sản, có 12.734 ha được 
ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm trước khi sản xuất. Trong đó, diện tích trồng lúa được ký 
hợp đồng bao tiêu là 9.537 ha, tiếp đến là diện tích trồng chè búp là 3.032 ha, trồng rau là 
1.542 ha và trồng ngô là 505 ha. Việc ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm trước khi sản xuất 
giúp các hộ nông dân tham gia sản xuất yên tâm, đảm bảo chất lượng và góp phần gia tăng 
thu thập, tạo việc làm ổn định cho các hộ.
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Hình 4 : Diện tích ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm theo cây trồng chính trong vùng

Nguồn: GSO, 2018

Thái Bình và Ninh Bình là hai tỉnh trong vùng thúc đẩy tốt việc tăng cường ký kết hợp 
đồng bao tiêu sản phẩm trước khi sản xuất trong vùng ĐBSH. Thái Bình đã ký kết hợp đồng 
bao tiêu sản phẩm cho 8.206,6 ha, trong đó có 6.616,1 ha lúa, còn lại là rau, ngô và một số 
sản phẩm khác. Tương tự Thái Bình, Ninh Bình cũng ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm 
trước khi sản xuất cho 1.152,3ha, trong đó tập trung chủ yếu là lúa với 91,6%, còn lại là ngô 
và một số sản phẩm khác. 

Bảng 7  : Diện tích ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm trước khi sản xuất

Tổng số Chia ra
Lúa Ngô Rau các loại Khác

Ninh Bình 1152,3 1055,0 63,3 34,0

Thái Bình 8206,6 6616,1 420,1 1068,0 102,4
Nguồn: GSO, 2018

Liên kết góp vốn đầu tư sản xuất và liên kết bao tiêu nông, lâm, thủy sản hàng hóa 
diễn ra với nhiều hình thức, đặc biệt là trong các hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã 
và trang trại. Nhiều doanh nghiệp không chỉ thực hiện liên kết trong tiêu thụ sản phẩm 
nông, lâm nghiệp và thủy sản, mà còn liên kết góp vốn đầu tư sản xuất, liên kết cung ứng 
sản phẩm, dịch vụ đầu vào cho sản xuất và một số hình thức liên kết khác.

Hợp tác xã nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng mở rộng liên kết giữa các hợp tác xã và 
giữa hợp tác xã với các đơn vị khác trong góp vốn đầu tư, cung ứng sản phẩm, dịch vụ đầu 
vào và liên kết bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các hộ.
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Trong kinh tế hộ, ngoài liên kết chuỗi giá trị theo xây dựng cánh đồng lớn của các hộ 
đã phân tích ở phần trên còn có sự liên kết được thực hiện ở loại hình trang trại. 

Trong giai đoạn 2011-2016, kinh tế trang trại phát triển với tốc độ nhanh. Năm 2016, 
Đồng bằng sông Hồng có 9.946 trang trại, chiếm 29,7% tổng số trang trại cả nước và gấp 
trên 2,8 lần so với năm 2011. Một số địa phương có sự phát triển tốt về trang trại như Hải 
Dương  năm 2016 có 1.138 trang trại, gấp gần 4,0 lần so với năm 2011; Hà Nam có 1.071 
trang trại năm 2016, gấp 5,0 lần so với năm 2011; Vĩnh Phúc năm 2016 có 1.007 trang trại, 
gấp 3,2 lần so với năm 2011; Thái Bình có 969 trang trại năm 2016, tăng 84,9% so với năm 
2011; Hưng Yên có 901 trang trại, gấp 4,8 lần. Số trang trại nêu trên đã sử dụng 17,3 ha đất 
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chiếm 9,8% diện tích đất của vùng.

Qua thời gian 2011-2016, xu hướng chuyên môn hóa trong kinh tế trang trại thể hiện 
khá rõ. Số trang trại tổng hợp giảm xuống trong khi số trang trại chuyên canh có xu hướng 
tăng lên rõ rệt. Trong đó, trang trại chăn nuôi có sự phát triển nhanh nhất và cũng chiếm tỷ 
trọng nhiều nhất trong vùng. Năm 2016, số trang trại chăn nuôi đạt 8805 trang trại, tăng 3,6 
lần so với năm 2011, chiếm tỷ trọng 88,53% tổng số trang trại của vùng. Tiếp đến là trang 
trại Thủy sản cũng tăng lên, từ 922 trang trại năm 2011 lên 1016 trang trại năm 2016, chiếm 
10,22% tổng số trang trại. Số trang trại lâm nghiệp không thay đổi và chỉ chiếm tỷ trọng 
0,03%.

Bảng 8 :  Số lượng và cơ cấu trang trại phân theo lĩnh vực sản xuất

Số trang trại (trang trại) Cơ cấu (%)

2011 2016 2011 2016

Đồng bằng sông Hồng 3.511 9.946 100 100

Trang trại trồng trọt 42 75 1,2 0,75

Trang trại chăn nuôi 2.454 8.805 69,89 88,53

Trang trại lâm nghiệp 3 3 0,09 0,03

Trang trại thủy sản 922 1.016 26,26 10,22

Trang trại tổng hợp 90 47 2,56 0,47

Nguồn: GSO, 2018

3.4 . Gia tăng số cơ sở chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản

Để nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản, trong 
quá trình phát triển chuỗi giá trị nông, lâm nghiệp và thủy sản đã hình thành nên hàng 
nghìn các hộ, các cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản. Năm 2016, trên địa bàn vùng ĐBSH 
có 1848 xã có các hộ/cơ sở chế biến nông lâm, thủy sản; trong đó có 1837 xã có các hộ/cơ 
sở chế biến nông sản, 1776 xã có các hộ/cơ sở chế biến lâm sản và 86 xã có các hộ chế biến 
thủy sản. 



TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ BẮC TRUNG BỘ

253

So với cả nước, tỷ lệ số xã có hộ/cở sở chuyên chế biến nông sản, lâm sản của vùng 
ĐBSH cao hơn của cả nước. Cụ thể, tỷ lệ xã có hộ/cơ sở chuyên chế biến nông sản xủa cả 
nước đạt 86,16% thì của vùng ĐBSH đạt 96,63%. Số lao động bình quân một cơ sở chế biến 
nông sản của vùng cũng cao hơn tỷ lệ chung của cả nước. Tương tự, số xã có hộ/cơ sở chế 
biến lâm sản của vùng và số lao động bình quân của mỗi hộ/cơ sở cũng cao hơn tỷ lệ chung 
của cả nước. Tuy nhiên, số xã có hộ/cơ sở chế biến thủy sản và số lao động trong hộ/cơ sở 
chế biến thủy sản của vùng đạt mức thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Bảng 9 : Các cơ sở chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản

Số xã có hộ/
cơ sở chế 

biến
(xã)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ/cơ sở 
chuyên
chế biến

(hộ/cơ sở)

Lao động
bình quân của

1 hộ/cơ sở
(người)

Nông 
sản

Cả nước 7.735 86,16 221.596 1,92

Đồng bằng sông Hồng 1.837 96,63 87.211 1,98

Lâm 
sản

Cả nước 6.614 73,67 204.604 2,37

Đồng bằng sông Hồng 1.776 93,42 125.368 2,46

Thủy 
sản

Cả nước 611 7,36 7.979 4,88

Đồng bằng sông Hồng 86 4,52 724 2,25

Nguồn: GSO, 2018

Trong quá trình liên kết chuỗi giá trị, doanh nghiệp được đánh giá có vai trò quan 
trọng. Doanh nghiệp là nhân tố thúc đẩy toàn chuỗi phát triển, góp phần gia tăng giá trị gia 
tăng cho từng thành viên tham gia chuỗi. Doanh nghiệp cũng là nhân tố quan trọng trong 
quá trình cung cấp và đảm bảo yếu tố đầu vào cũng như bao tiêu sản phẩm đầu ra của hộ 
và các tác nhân khác trong chuỗi. Vùng ĐBSH có 260 xã đã có doanh nghiệp hoặc chi nhánh 
của doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và muối, chiếm 15,6% tổng số xã có DN, chi 
nhánh DN chế biến nông lâm, thủy sản của cả nước.

Bảng 10: Số xã có doanh nghiệp/chi nhánh doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản 
và muối

Số xã (xã) Tỷ lệ (%)

Cả nước 1.670 18,6

Đồng bằng sông Hồng 260 13,68

Nguồn: GSO, 2018
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3.4 . Liên kết trong cung cấp yếu tố đầu vào

Bên cạnh liên kết đầu ra với các doanh nghiệp, cơ sở chế biến hoặc hợp tác xã, việc 
liên kết với các cơ sở cung cấp yếu tố đầu vào cũng đảm bảo về chất lượng, số lượng và tính 
ổn định cho quá trình sản xuất của các hộ. Tính đến 2016, cả nước có 4459 xã có điểm/cửa 
hàng cùng cấp giống cây trồng, vùng ĐBSH có 1333 điểm/cửa hàng, chiếm tỷ lệ gần 30% 
cả nước. Tương tự, cả nước có 1767 xã có điểm/cửa hàng cung cấp giống vật nuôi thì tại 
vùng ĐBSH có tới 613 điểm, chiếm tỷ lệ 34,7%. Con số tương ứng của cả nước là 1151 điểm/
cửa hàng cung cấp giống thủy sản thì vùng ĐBSH có 303 điểm/cửa hàng, tương ứng 26,3%.

Bảng 11:  Số lượng và tỷ lệ xã có điểm/cửa hàng phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và 
thủy sản

Xã có điểm/cửa 
hang cung cấp 
giống cây trồng

Xã có điểm/cửa hàng 
cung cấp giống vật 

nuôi

Xã có điểm/cửa 
hàng cung cấp 
giống thủy sản

Số xã (xã) Tỷ lệ (%) Số xã (xã) Tỷ lệ (%) Số xã (xã) Tỷ lệ (%)

Cả nước 4.459 49,67 1.767 19,68 1.051 11,71

Đồng bằng sông 
Hồng

1.333 70,12 613 32,25 303 15,94

Nguồn: GSO, 2018

Số xã có các điểm/cửa hàng cung cấp vật tư, nguyên liệu cho sản xuất nông, lâm, thủy 
sản của vùng ĐBSH đạt 1699 xã, đạt tỷ lệ 89,37%, cao hơn tỷ lệ chung của cả nước là 74,08%. 
Số điểm/cửa hàng thu mua sản phẩm nông, lâm, thủy sản của vùng ĐBSH đạt 922 xã, tương 
đương tỷ lệ của cả nước.

Bảng 12 : Số lượng và tỷ lệ xã có điểm/cửa hàng phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và 
thủy sản

Xã có điểm/cửa hàng cung cấp vật 
tư cho sản xuất nông, lâm, thủy sản

Xã có điểm/ cửa hàng thu mua 
sản phẩm nông, lâm, thủy sản

Số xã (xã) Tỷ lệ (%) Số xã (xã) Tỷ lệ (%)

Cả nước 6.651 74,08 4.394 48,94

Đồng bằng 
sông Hồng

1.699 89,37 922 48,50

Nguồn: GSO, 2018
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4. HIỆU QUẢ LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG NTM Ở 
KHU VỰC ĐBSH

4.1 Cơ cấu lại hình thức tổ chức sản xuất theo hướng đa dạng hóa, liên kết theo 
chuỗi giá trị 

Bảng 13 :  Số đơn vị nông, lâm nghiệp và thủy sản

Số đơn vị (đơn vị) Năm 2016 so với 2011

2011 2016 Số đơn vị (đơn vị) Tỷ lệ (%)

Đồng bằng sông Hồng 2.003.022 1.550.027 -452.995 77,38

DN 359 671 312 186,91

HTX 3.141 3.145 4 100,13

Hộ 1.999.522 1.546.211 -453.311 77,33

Nguồn: GSO, 2018

Xu hướng cơ cấu lại hình thức tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị trong thời gian qua 
đã diễn ra trong toàn ngành nông nghiệp, ngành lâm nghiệp và ngành thuỷ sản. Kết quả là 
số doanh nghiệp và số hợp tác xã tăng nhanh, số hộ ngày càng giảm mạnh. Số hộ nông dân 
đã giảm 453.311 hộ từ gần 2 triệu hộ năm 2011 xuống còn 1.546 triệu hộ năm 2016, tương 
ứng 77,33%. Trong những năm 2006-2011, số hợp tác xã nông, lâm nghiệp và thủy sản 
giảm mạnh nhưng trong giai đoạn 2011-2016, hoạt động của hợp tác xã nông, lâm nghiệp 
và thủy sản từng bước được khôi phục. Năm 2016, vùng Đồng bằng sông Hồng có số hợp 
tác xã nhiều nhất cả nước là: 3.145 hợp tác xã, chiếm 45,3% tổng số hợp tác xã nông, lâm 
nghiệp và thủy sản cả nước. Số trang trại của vùng ĐBSH cũng tăng nhanh, đạt 9946 trang 
trại năm 2016 và chiếm tỷ lệ 29,71% tổng số trang trại của cả nước.

Năm 2016, Vùng Đồng bằng sông Hồng có 671 doanh nghiệp, chiếm 17,4% tổng số 
doanh nghiệp trong lĩnh vực nông lâm thủy sản và ngư nghiệp và gấp gần 1,9 lần so với 
năm 2011. 

Xu hướng cơ cấu lại hình thức tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị cũng diễn ra trong 
nội bộ từng ngành nông nghiệp, ngành lâm nghiệp và ngành thuỷ sản. Tại thời điểm điều 
tra, ngành nông nghiệp. Ví dụ, số doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tăng nhiều 
nhất, từ 228 doanh nghiệp năm 2011 lên 443 doanh nghiệp năm 2016, tăng 194,3%. Tuy 
nhiên xét về tốc độ, các doanh nghiệp lâm nghiệp có tốc độ tăng cao nhất với 245,83% từ 
48 doanh nghiệp năm 2011 lên 118 doanh nghiệp năm 2016. Số doanh nghiệp thủy sản 
tăng 132,53% từ 83 doanh nghiệp lên 110 doanh nghiệp trong cùng giai đoạn.
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Bảng 14 : Số doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, thủy sản

Số doanh nghiệp 
(doanh nghiệp)

Tăng, giảm tỷ trọng 2015 so với 2010

2010 2015 Số doanh nghiệp (DN) Tỷ lệ (%)

Đồng bằng sông Hồng 359 671 312 186,91

Nông nghiệp 228 443 215 194,3

Lâm nghiệp 48 118 70 245,83

Thủy sản 83 110 27 132,53

Nguồn: GSO, 2018

Việc cơ cấu lại hình thức tổ chức sản xuất từ nông hộ sang liên kết nông hộ với HTX 
và doanh nghiệp đã tạo điều kiện thúc đẩy việc phát triển chuỗi giá trị cả theo chiều dọc và 
chiều ngang, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho các tác nhân tham gia chuỗi.

Các địa phương đều có sự chuyển dịch hình thức tổ chức sản xuất tương đối rõ, đặc 
biệt là chuyển dịch theo hướng tăng số doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và thủy sản và 
giảm số hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản. Chẳng hạn, năm 2016, số doanh nghiệp nông, 
lâm nghiệp và thủy sản của Hà Nội bằng 272% năm 2011 (tăng 227 doanh nghiệp); số hộ 
bằng 83% (giảm gần 58 nghìn hộ). Tương tự, số doanh nghiệp của Hưng Yên gấp 2,0 lần 
(tăng 18 doanh nghiệp); số hộ bằng 74,8% (giảm gần 39,8 nghìn hộ). 

4.2 Cơ cấu lại quy mô sản xuất theo hướng tăng cường quy mô hàng hóa theo chuỗi 
giá trị

Cùng với cơ cấu lại hình thức tổ chức sản xuất và ngành, lĩnh vực sản xuất, quá trình cơ 
cấu lại sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản còn được tiến hành theo hướng tăng cường 
quy mô lớn, gắn với chuỗi giá trị. Kết quả là, năm 2016, có tới 5438 đơn vị sản xuất nông, 
lâm nghiệp và thủy sản có quy mô từ 5 đến 10 ha, và 3373 đơn vị có quy mô trên 10 ha, tập 
trung chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp với số đơn vị tương ứng là 5394 và 2656 đơn vị, 
chiếm tỷ trọng 99,2% và 66% của cả vùng. Trong số đó, số hộ có quy mô lớn từ 5 ha trở lên 
là 8050 hộ. Việc các hộ phát triển theo xu hướng kinh tế hàng hóa với quy mô lớn đã thúc 
đẩy việc gắn kết với các hợp tác xã, với doanh nghiệp thành một chuỗi hoàn chỉnh trong 
quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

4.3 Ruộng đất được tích tụ thông qua khâu đột phá là dồn điền đổi thửa và xây 
dựng cánh đồng lớn để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị
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Xuất phát từ yêu cầu tích tụ ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cơ giới hóa sản xuất, đẩy mạnh thâm canh, nâng cao hiệu quả sản xuất và 
đặc biệt là tạo ra ngày càng nhiều vùng sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn, chất lượng 
cao nên trong giai đoạn 2011-2016, các địa phương đã triển khai mạnh mẽ chủ trương dồn 
điền đổi thửa và xây dựng cánh đồng lớn. Theo đó, ruộng đất đang từng bước được tích tụ. 

Vùng ĐBSH đi đầu trong phong trào, với tỷ lệ các xã tham gia dồn điền đổi thửa là 
69,1% so với tỷ lệ chung của cả nước là 25,6%, đạt tỷ lệ cao nhất cả nước. Năm 2016, vùng 
có tới 1314 xã tham gia dồn điền đổi thửa chiếm 57,27% tổng số xã tham gia dồn điền đổi 
thửa của toàn quốc. Tổng diện tích đất tham gia dồn diền đổi thửa của vùng là 419.468,2 
ha, đạt tỷ lệ 52,5% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, và chiếm 60,49% tổng diện tích dồn 
điền đổi thửa của toàn quốc.

Bảng 15 : Số xã và diện tích dồn điền đổi thửa

Xã thực hiện dồn 
điền đổi thửa

Diện tích thực hiện dồn điền đổi 
thửa

Tổng số 
xã (xã)

Tỷ lệ (%) Tổng diện 
tích thực 

hiện

Tỷ lệ so với diện tích đất 
sản xuất nông nghiệp 

(%)

Cả nước 2.294 25,6 693.468,2 6,02

Đồng bằng sông Hồng 1.314 69,1 419.468,2 52,5

Nguồn: GSO, 2018

Những địa phương triển khai và thực hiện tốt việc dồn điền, đổi thửa đất sản xuất 
nông nghiệp là: Thái Bình có 262 xã thực hiện, chiếm 98,1% số xã với diện tích dồn điền, đổi 
thửa 84,2 nghìn ha, chiếm 89,8% diện tích đất nông nghiệp của tỉnh. Các chỉ tiêu về dồn 
điền, đổi thửa tương ứng của Nam Định lần lượt là 184 xã, chiếm 94,9% và 76,7 nghìn ha, 
chiếm 83,9%; Hà Nam 90 xã, chiếm 91,8% và 34,9 nghìn ha, chiếm 81,9%; Ninh Bình 102 xã, 
chiếm 84,3% và 38,6 nghìn ha, chiếm 62,7%; Hải Dương 176 xã, chiếm 77,5% và 48,0 nghìn 
ha, chiếm 55,6%; Hà Nội 292 xã, chiếm 75,7% và 79,3 nghìn ha, chiếm 50,5%; Hưng Yên 97 
xã, chiếm 66,9% và 29,7 nghìn ha, chiếm 54,8%.

Nhờ dồn điền đổi thửa, diện tích bình quân một thửa đất sản xuất nông nghiệp của 
toàn vùng đã tăng 115,4 m2 từ 489 m2 năm 2011 lên 604,4 m2 năm 2016. Diện tích bình 
quân một thửa đất sản xuất nông nghiệp năm 2016 so với năm 2011 của một số địa phương 
đã tăng lên đáng kể: Hà Nội tăng 44,4%; Hưng Yên tăng 35,9%; Ninh Bình tăng 31,0%; Thái 
Bình tăng 23,7%. 
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Bảng 16 : Số thửa và diện tích bình quân một thửa đất sản xuất nông nghiệp

Đơn vị 
tính

2011 2016 Năm 2016 so với 2011

Số lượng Tỷ lệ (%)

Số thửa đất sản xuất nông nghiệp 
bình quân một hộ

thửa 3,4 2,6 -0,8 76,47

Diện tích bình quân một thửa đất 
sản xuất nông nghiệp

m2 489 604,4 115,4 123,6

Số thửa đất trồng lúa bình quân 
một hộ

thửa 3,6 2,6 -1,0 72,1

Diện tích bình quân một thửa đất 
trồng lúa

m2 496,3 647,6 151,3 130,48

Nguồn: GSO, 2018

Diện tích bình quân một thửa tăng nên số thửa bình quân một hộ có sử dụng đất 
sản xuất nông nghiệp đã giảm xuống. Đất sản xuất nông nghiệp bớt nhỏ lẻ, manh mún. 
Kết quả là, số thửa đất sản xuất nông nghiệp bình quân một hộ của toàn vùng đã giảm 0,8 
thửa/hộ từ 3,4 thửa năm 2011 xuống còn 2,6 thửa năm 2016.

Số thửa bình quân một hộ sử dụng đất sản xuất nông nghiệp giảm ở hầu hết các địa 
phương trong cả vùng. Năm 2016, Hà Nội có số thửa bình quân một hộ sử dụng đất sản 
xuất nông nghiệp là 2,6 thửa, giảm 1,5 thửa so với năm 2011; Hải Dương 2,1 thửa, giảm 1,0 
thửa; Bắc Giang 3,5 thửa, giảm 0,7 thửa.

Dồn điền, đổi thửa được tiến hành mạnh mẽ đối với đất trồng lúa nên diện tích bình 
quân một thửa đất trồng lúa tăng lên. Diện tích bình quân một thửa tăng nên số thửa đất 
trồng lúa bình quân một hộ giảm giảm 1,0 thửa/hộ, từ 3,6 thửa/hộ năm 2011 xuống còn 2,6 
thửa/hộ năm 2016. 

Mô hình cánh đồng lớn xuất hiện và ngày càng được nhân rộng ở nhiều địa phương. 
Tính đến 01/7/2016, cả nước đã xây dựng được 2.262 cánh đồng lớn. Trong đó, 1.661 cánh 
đồng lúa; 162 cánh đồng rau; 95 cánh đồng mía; 50 cánh đồng ngô; 38 cánh đồng chè búp 
và 256 cánh đồng lớn trồng các loại cây khác. Trong đó, Đồng bằng sông Hồng với 705 cánh 
đồng, chiếm 31,2% tổng số cánh đồng lớn của cả nước. Tổng diện tích gieo trồng trong 12 
tháng trước thời điểm 01/7/2016 của tất cả cánh đồng lớn trong vùng Đồng bằng sông 
Hồng 67,9 nghìn ha, chiếm 11,7%. 

Đồng bằng sông Hồng có 125 cánh đồng lớn trồng rau, chiếm 17,7% tổng số cánh 
đồng lớn của vùng và chiếm 77,2%  tổng số cánh đồng lớn trồng rau của cả nước.

Tại thời điểm 01/7/2016, những địa phương đạt được kết quả nổi bật về xây dựng 
cánh đồng lớn là: Nam Định 188 cánh đồng với diện tích gieo trồng 15,1 nghìn ha. Thái Bình 
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142 cánh đồng lớn với diện tích gieo trồng 11,3 nghìn ha. Hà Nội 141 cánh đồng lớn với 
diện tích gieo trồng 25,4 nghìn ha.

Bảng 17 : Một số chỉ tiêu về cánh đồng lớn

Số cánh đồng
(Cánh đồng)

Diện tích gieo trồng
(ha)

Đồng bằng sông Hồng 705 67.556

Trồng lúa 487 44.038

Trồng ngô 19 1.143

Trồng mía 1 110

Trồng rau 125 15.992

Trồng chè búp 18 3.563

Cây trồng khác 5 142

Nguồn: GSO, 2018

4.4 . Ứng dụng khoa học công nghệ trong liên kết theo chuỗi giá trị có bước phát 
triển mới

Những năm vừa qua, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp và 
thủy sản đã được nhiều địa phương triển khai tích cực với những hoạt động thiết thực, hiệu 
quả, trong đó có việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP); sử 
dụng nhà lưới, nhà kính trong trồng trọt và việc xác lập liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị 
nông, lâm, thủy sản.

Bảng 18 : Số đơn vị được cấp chứng nhận VietGAP và tương đương

Tổng số 
(đơn vị)

Chia ra
Hộ cá thể Nhóm liên kết Hợp tác xã DN Khác

Cả nước 1.495 540 551 199 200 5

Đồng bằng sông 
Hồng

124 14 32 50 24 4

Nguồn: GSO, 2018

Tại thời điểm 01/7/2016, vùng ĐBSH có 124 đơn vị được cấp chứng nhận  VietGAP và 
tương ương, trong đó số HTX được cấp chứng nhận VietGAP và tương đương lớn nhất là  50 
hợp tác xã, chiếm 40%; tiếp đến nhóm liên kết đạt 32 chứng nhận, chiếm 25,8%. Có 14 đơn 
vị là hộ cá thể, chiếm 11,3% tổng số đơn vị được cấp chứng nhận; 24 doanh nghiệp, chiếm 
19,4% và 4 đơn vị thuộc loại hình khác, chiếm 3%. 

Tuy số lượng đơn vị được cấp chứng nhận VietGAP và tương đương của vùng ĐBSH 
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chiếm tỷ trọng nhỏ so với cả nước, chỉ đạt 8,3% về số đơn vị, nhưng mức độ liên kết giữa các 
đơn vị này với các hộ trong hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản lại đạt mức 
10287 hộ so với 25.279 hộ của toàn quốc, chiếm tỷ trọng cao nhất cả nước là 40,7%. Trong 
đó, có 112 đơn vị trong lĩnh vực trồng trọt, chiếm 90,3% tổng số đơn vị được cấp chứng 
nhận của vùng; chăn nuôi 11 đơn vị, chiếm 8,9%; thủy sản 1 đơn vị, chiếm 0,8%. Hà Nội là 
một trong những địa phương có nhiều đơn vị được cấp chứng nhận nhất cả nước.

Bảng 19  : Số đơn vị được cấp chứng nhận, số hộ tham gia VietGAP và tương đương

Tổng số 
(đơn vị)

Trong đó Số hộ tham 
gia (hộ)Trồng trọt Chăn nuôi Thủy sản

Cả nước 1.495 1.200 101 194 25.279

Đồng bằng 
sông Hồng

124 112 11 1 10.287

Nguồn: GSO, 2018

4.5 Cơ giới háa sản xuất được đẩy mạnh, thúc đẩy quá trình liên kết chuỗi

Cùng với việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, trong những năm vừa qua, 
sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản còn đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất, góp phần quan 
trọng thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông, lâm nghiệp và thủy sản. Khắp nơi trong vùng, 
máy móc, thiết bị được sử dụng tương đối đa dạng với số lượng tăng đáng kể. Nhiều loại 
máy móc, thiết bị chuyên dụng được đầu tư mua sắm thay thế sức người và góp phần tăng 
năng suất lao động như máy kéo, máy gieo sạ, máy gặt đập liên hợp, máy gặt cầm tay, máy 
gặt xếp hàng và máy gặt khác, máy tuốt lúa có động cơ, máy sấy sản phẩm nông, lâm, thủy 
sản, máy chế biến lương thực, máy chế biến thức ăn gia súc, máy chế biến thức ăn thủy sản, 
máy sục khí ao hồ nuôi trồng thủy sản, máy đảo nước nuôi trồng thủy sản, máy bơm nước, 
máy vắt sữa; máy ấp trứng gia cầm, tàu thuyền vận tải có động cơ.

Bên cạnh đó, các công cụ, dụng cụ lao động và hỗ trợ cơ khí hóa cũng được quan tâm 
và đầu tư mua sắm như bình phun thuốc trừ sâu có động cơ, v.v.

5. MỘT SỐ MÔ HÌNH THÀNH CÔNG TRONG LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP 
TRONG XÂY DỰNG NTM Ở ĐBSH TRONG THỜI GIAN QUA

5.1 .Mô hình liên kết chuỗi giá trị sữa bò tươi tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

- Điều kiện tự nhiên

Lý Nhân là một huyện thuộc tỉnh Hà Nam, được phù sa bồi đắp bởi sông Hồng và sông 
Châu Giang nên đất nơi đây rất màu mỡ, cây cối tốt tươi. Đặc biệt huyện cũng nằm gần nhà máy 
sữa Dutch Lady Việt Nam đây là điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm sữa trên địa bàn, 
mà sản phẩm chính là sữa bò của ngành chăn nuôi bò sữa.
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Chăn nuôi bò sữa được phát triển và đưa vào huyện hơn 10 năm theo quy hoạch của tỉnh, 
song trong những năm đầu thì chăn nuôi bò sữa chỉ phát triển theo hình thức tự phát, chưa có sự 
chỉ đạo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông và lãnh đạo tỉnh, cho đến những năm gần đây mới 
có dự án thúc đẩy chăn nuôi bò sữa trở thành phong trào mạnh.

- Vị trí địa lý

Huyện Lý Nhân nằm ở phía đông của tỉnh Hà Nam ở hữu ngạn sông Hồng, gồm có 22 xã và 
1 thị trấn với diện tích đất tự nhiên là 167,8 km². Ranh giới địa bàn huyện có vị trí:

Phía Bắc giáp thành phố Hưng Yên, phía Đông Bắc giáp với huyện Tiên Lữ thuộc tỉnh 
Hưng Yên có ranh giới tự nhiên là sông Hồng.

Phía Tây và Tây Bắc giáp với huyện Duy Tiên, có sông Châu Giang làm ranh giới.

Phía Tây Nam tiếp giáp với huyện Bình Lục và phía Nam giáp với huyện Mỹ Lộc tỉnh 
Nam Định.

Phía Đông đối diện với các huyện Vũ Thư và Hưng Hà thuộc tỉnh Thái Bình nằm bên tả 
ngạn sông Hồng.

Kinh tế chủ yếu của toàn huyện là chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp. Với điều kiện 
giao thông thuận tiện đã tạo nên thuận lợi cho phát triển kinh tế của toàn huyện.

- Địa hình, khí hậu, thủy văn

Địa hình của huyện tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đất phù sa của sông Hồng và 
sông Châu Giang bồi đắp, đất có thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến trung bình, thích hợp 
với nhiều loại cây trồng.

Khí hậu: Lý Nhân có khí hậu đặc trưng của miền Bắc mà tiêu biểu là vùng đồng bằng 
sông Hồng với kiểu khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Trong năm có 4 mùa rõ rệt: Mùa hạ khí 
hậu nóng ẩm, mưa nhiều, thuộc tiểu vùng khí hậu đồng bằng Bắc Bộ, chịu ảnh hưởng của 
hướng gió chủ yếu là gió Đông Nam về mùa hè, hướng gió Đông Bắc vào mùa Đông. Mùa 
Xuân và mùa thu là mùa chuyển tiếp của hai mùa khí hậu đông và hạ, thời tiết mát mẻ se 
lạnh, có mưa phùn vào mùa xuân và hanh khô vào mùa thu. Nhiệt độ trung bình năm là 
23,5ºC – 24ºC. Tháng nóng nhất vào tháng 7, nhiệt độ trung bình là 31ºC, nhiệt độ cao nhất 
là 36ºC – 38ºC, về mùa Đông nhiệt độ trung bình là 19ºC. Tháng lạnh nhất vào cuối tháng 1, 
nhiệt độ lạnh nhất là 6ºC – 8ºC. Huyện Lý Nhân chia thành 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa 
khô với 2 hướng gió chính là gió Đông Nam thổi vào mùa hè và Đông Bắc thổi vào mùa 
Đông thuận lợi cho việc phát triển cây trồng vật nuôi. 

Thủy văn: Huyện Lý Nhân nằm trong khu vực của hệ thống sông Hồng và sông Châu 
Giang với tổng chiều dài gần 78 km, với diện tích lưu vực khoảng 1.084 ha. Đây là mạng 
lưới sông quan trọng cung cấp nguồn nước và tiêu nước phục vụ cho ngành sản xuất và 
sinh hoạt của người dân trong huyện. Ngoài ra còn có sông Long Xuyên, kênh Như Trác là 
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các kênh tiêu chính đóng vai trò quan trọng cho việc tiêu nước của các xã vùng trũng trong 
huyện.

- Tình hình phát triển chăn nuôi bò sữa của huyện

Nghề chăn nuôi bò sữa ở huyện Lý Nhân được bắt đầu vào những năm 2007-2008. 
Song vì đây là ngành chăn nuôi hoàn toàn mới trong khi chi phí đầu vào khá cao cho nên 
quy mô chăn nuôi của các hộ còn nhỏ lẻ, chưa chú trọng đến chăn nuôi thâm canh để chăn 
nuôi bò sữa có năng suất và sản lượng cao. Các hộ cũng đã đầu tư chăn nuôi con giống 
ngoại nhập nhưng do thiếu kinh nghiệm, chăm sóc không đúng kỹ thuật, nuôi theo kinh 
nghiệm nuôi bò thịt cho nên năng suất còn thấp, hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao. Hiện 
nay nhu cầu về sữa ngày càng tăng ở nội vùng, trao đổi hàng hóa giao thông thuận tiện. 
Đồng thời huyện Lý Nhân lại nằm gần nhà máy sữa lớn là Dutch lady, còn nằm trong vùng 
quy hoạch nuôi bò sữa của tỉnh đã tạo thuận lợi cho huyện phát triển nghề chăn nuôi bò 
sữa và mở ra một hướng đi mới cho kinh tế của huyện. Với mục tiêu mở rộng quy mô chăn 
nuôi, huyện đã thực hiện quy hoạch khu chăn nuôi bò sữa tập trung; mở rộng diện tích 
trồng cỏ từ đất chưa sử dụng và đất trồng lúa kém hiệu quả; khuyến khích chuyển đổi một 
số chăn nuôi hiệu quả kinh tế thấp sang chăn nuôi bò sữa.

Trong những năm qua có nhiều khó khăn, thử thách do giá cả thị trường không ổn 
định nhưng nghề chăn nuôi bò sữa vẫn tồn tại và đã và đang mang lại thu nhập cao, ổn 
định. Tuy nhiên hiện nay một số hộ đã bỏ nuôi do chi phí đắt đỏ, sản lượng sữa thấp, hiệu 
quả kinh tế không cao. Tình hình biến động số lượng và sản lượng chăn nuôi bò sữa qua 3 
năm của huyện được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 20 : Số lượng và sản lượng chăn nuôi bò sữa của huyện Lý Nhân

Chỉ tiêu ĐVT 2014 2015 2016

So sánh

2015/2014 2016/2015 Bình 
quân

Số lượng bò Con 212 424 567 200 133,73 166,87

Sản lượng 
sữa/ ngày

tấn/
ngày 2,2 2,3 2,5 104,54 108,69 106,62

(Nguồn: Báo cáo kết quả phát triển chăn nuôi bò sữa huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam năm 2016)

Số lượng bò và sản lượng sữa/ngày của huyện tăng qua 3 năm: Năm 2014 số lượng bò 
là 212 con, năm 2015 tăng lên 212 con với mức tăng 100%. Năm 2016 số lượng bò là 567 
con, hơn 143 con so với năm 2015, mức tăng là 33,73%. Bên cạnh đó thì sản lượng sữa/ngày 
cũng tăng lên một cách đáng kể. Năm 2014 sản lượng sữa trên ngày là 2,2 tấn/ngày, năm 
2015 là 2,3 tấn/ngày; như vậy năm 2015 cao hơn năm 2014 là 0,1 tấn/ngày với 4,54%. Năm 
2016 cũng tăng so với năm 2015 là 0,2 tấn/ngày với mức tăng là 8,69%.
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Chuỗi sữa tại Lý Nhân, Hà Nam bao gồm các chức năng cơ bản là cung cấp đầu vào, 
sản xuất sữa, thu gom, chế biến và phân phối sữa đến tay người tiêu dùng. Các chức năng 
này được thực hiện bởi các tác nhân chính: các nhà phân phối, người chăn nuôi bò sữa, 
người thu mua sữa, nhà máy sữa và các nhà phân phối sữa. Các tác nhân trong chuỗi 
nằm trong vòng tròn bắt đầu từ người cung ứng đầu vào đến đại lý/siêu thị/showroom 
và người bán lẻ là những người trực tiếp tạo ra giá trị và hưởng lợi từ chuỗi. Tại địa điểm 
nghiên cứu, mỗi tác nhân có một vai trò cụ thể trong chuỗi và họ liên kết với nhau khá tốt 
để thành một chuỗi hoàn chỉnh. Những người hỗ trợ cho sự phát triển của chuỗi là các tổ 
chức, dự án phát triển, các dịch vụ thú y, khung pháp lý của Nhà nước... tạo điều kiện và 
thúc đẩy chuỗi phát triển.

Có nhiều nhà cung cấp cung cấp đầu vào cho sản xuất sữa như: nhà cung cấp thức 
ăn tinh, nhà cung cấp giống, nhà cung cấp máy móc thiết bị vv, tại địa điểm nghiên cứu. 
Không có nhà cung cấp chủ đạo về các yếu tố đầu vào (giống bò, thức ăn chăn nuôi, 
protein, vv) cho người chăn nuôi bò sữa trong khu vực. Kết quả này hoàn toàn khác so với 
nghiên cứu trước đây của chúng tôi ở tỉnh Sơn La (Bùi Thị Nga, Trần Hữu Cường và Philippe 
Lebailly, 2011).

Tính đến cuối tháng 2 năm 2017 khi chúng tôi bắt đầu tiến hành điều tra thử thì chỉ 
có 19 hộ chăn nuôi bò sữa ở huyện Lý Nhân. Họ được coi là những nhân tố chính trong 
chuỗi. Họ đóng vai trò quan trọng nhất trong chuỗi sữa. Tất cả các tác nhân  khác phụ 
thuộc vào hoạt động của họ. Người thu gom là người thu mua sữa từ hộ nông dân chăn 
nuôi bò sữa, làm mát, bảo quản và giao cho nhà chế biến sữa, nhà phân phối sữa hoặc 
khách hàng. Chỉ có một nhà thu gom sữa ở khu vực này (gọi là trạm/trung tâm thu mua) 
của hộ ông Thắng. Hộ thu gom sữa làm việc độc lập mà không có quyền lực với các thành 
viên khác trong chuỗi.

Tại huyện Lý Nhân, sữa sau khi được tập trung tại nhà thu gom thì được một đơn vị 
duy nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn Friesland Campina (thuộc hãng sữa Cô Gái Hà Lan) 
thu mua và chế biến chủ yếu dưới dạng sữa tươi. Có khá nhiều nhà phân phối các sản phẩm 
sữa nói chung, bao gồm cả sữa của nhà máy sữa Friesland campina trên địa bàn nghiên cứu. 
Họ thực hiện  chức năng trung gian là đưa sản phẩm từ nhà máy sữa đến tay người tiêu 
dùng cuối cùng.

Kênh phân phối sữa 

Theo kết quả nghiên cứu, phần lớn sữa sản xuất ra tại các hộ gia đình được chuyển 
đến trạm thu mua sữa (98%). Tại đây, sữa được chuyển đến nhà máy sữa để chế biến và 
đóng gói, sau đó được vận chuyển đến các cửa hàng đại lý, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, 
siêu thị. Phần lớn số sữa này sẽ được chuyển qua các đại lý cấp dưới và người bán lẻ trước 
khi đến tay người tiêu dùng. Phần còn lại được chuyển trực tiếp đến tay người tiêu dùng. 
Đây là kênh chính thống của nhà máy sữa. 
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Hình 5 : Kênh phân phối và chức năng của các tác nhân trong chuỗi sữa

Nguồn: Kết quả phỏng vấn và Thảo luận nhóm, năm 2017

Kết quả thực hiện phát triển đàn bò sữa năm 2016 của toàn tỉnh Hà Nam

Kế hoạch phát triển đàn bò của tỉnh trong năm 2016 là 5.000 con, cụ thể: Của dân là 2.630 con, 
trong đó: Huyện Duy Tiên 1.690 con, Lý Nhân 550 con, Kim Bảng 320 con, Thanh Liêm 70 con; đàn 
bò tại các Công ty là 2.370 con. 

Tính đến ngày 20/12/2016 toàn tỉnh có 194 trang trại chăn nuôi 2.470 con bò và bê 
(đạt 49,4% kế hoạch), cụ thể: Của dân là 2.233 con (đạt 85% KH); của doanh nghiệp 237 con 
(đạt 10%); Sản lượng sữa hiện tại là 20 tấn/ngày (bán cho 02 nhà máy 18 tấn/ngày, tiêu thụ 
ngoài 2 tấn/ngày); Tổng lượng sữa năm 2016 đạt 6.434 tấn sữa/năm, giá trị kinh tế đạt 86 tỷ 
đồng/năm;  Trong đó: huyện Duy Tiên có 109 hộ nuôi 1.406 con (đạt 83,2% KH), sản lượng sữa 
(SLS) bán cho nhà máy 11,8 tấn/ngày; huyện Lý Nhân 23 hộ nuôi 567 con (đạt 103,1% KH), 
SLS bán 2,5 tấn/ngày; huyện Kim Bảng 57 hộ nuôi 240 con (đạt 75% KH), SLS bán 02 tấn/ngày; 
huyện Thanh Liêm 01 hộ nuôi 08 con (đạt 11,4% KH); Các công ty nuôi 237 con (đạt 10% KH): 
(Cty Cp phát triển bò sữa nuôi 88 con; 02 trại của Công ty Friesland Campina nuôi 149 con,SLS 
1,7 tấn/ngày). Số bò mua mới là 180 con (đạt 6,7% KH); số bê cái sinh ra 387 con (đạt 78%); bê 
đực sinh ra 562 con; số bò và bê loại thải là 168 con (loại thải 6,8 %).

Kết quả xây dựng hạ tầng khu chăn nuôi bò sữa. 

Hiện nay tỉnh có 9/15 khu quy hoạch đang xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, 
đường điện, nước sạch (đạt 60%), cụ thể: 02 khu chăn nuôi bò sữa tập trung đã đầu tư hoàn 
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chỉnh cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước (xã Nhân Bình và  khu 1  xã Mộc Bắc); 07 khu 
chăn nuôi tập trung đã đầu tư một phần cơ sở hạ tầng (gồm khu 2 và khu 3 xã Mộc Bắc, 
xã Chuyên Ngoại, Trác Văn, Nguyên Lý, Liêm Túc, Tượng Lĩnh) còn lại 06 khu chưa được xây 
dựng (gồm xã Chân Lý, Nhân Đạo, Hòa Hậu, Xuân Khê, Khả Phong, Thanh Nghị).

Kết quả quy hoạch đất trồng cây thức ăn cho bò

Toàn tỉnh có 03 xã tại 2 huyện Duy Tiên, Thanh Liêm đã chuyển đổi và quy hoạch được 
76,8 ha đất để trồng cây thức ăn cho bò, cụ thể: Xã Mộc Bắc quy hoạch 03 vị trí với tổng 
diện tích 64,7 ha; đã có 29,7 ha đang trồng cỏ, ngô cho bò; xã Liêm Túc quy hoạch 8,11ha và 
đang trồng cỏ, ngô là 6,2 ha; xã Trác Văn 04 ha;

Do các địa phương chưa bố trí quy hoạch, chuyển đổi diện tích đất trồng cỏ phục vụ 
phát triển bò sữa, vì vậy các hộ chăn nuôi phải tự chủ động thuê hoặc mua đất cho trồng 
cỏ, đồng thời mua cây ngô của các hộ khác để dự trữ ủ chua cung cấp thức ăn thô xanh ổn 
định cho bò vào mùa đông, do vậy dẫn đến việc các hộ đang chăn nuôi tại các khu chăn 
nuôi bò sữa tập trung khó phát triển tăng quy mô đàn.   

Vốn đầu tư phát triển bò sữa

Các hộ chăn nuôi của tỉnh chủ động huy động nguồn vốn tự có của gia đình và vay 
Ngân hàng Nông nghiệp để xây dựng hạ tầng, chuồng trại và mua bò giống. Tính đến ngày 
30/10/2016 Ngân hàng NN& PTNT chi nhánh Hà Nam đã cho 111 hộ chăn nuôi vay để mua 
bò với số tiền là 35,1 tỷ đồng, cụ thể: Huyện Duy Tiên có 75 hộ vay 21,38 tỷ đồng; huyện Lý 
Nhân có 19 hộ vay 12,933 tỷ đồng; huyện Kim Bảng có 17 hộ vay 0,815 tỷ đồng.

Công tác quản lý và nhân giống bò sữa

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo mạng lưới dẫn tinh viên cơ 
sở, thường xuyên kiểm tra, thực hiện phối giống giúp các hộ chăn nuôi; đến hết tháng 
11/2016 cung cấp, hỗ trợ cho người chăn nuôi bò sữa 4.540 liều tinh, ni tơ bảo quản 
và vật tư kèm theo thông qua dẫn tinh viên để phối giống cho đàn bò; kết quả số bò 
có chửa là 1.419 con (đạt 91,5%); trên đàn bò Úc nhập khẩu số bò được phối giống là 175 
con (cụ thể: Số bò có chửa 87 con đạt 49,7%, có 56 con đã phối giống qua kỳ đạt 32%, có 32 
con chưa có chửa đạt 18,3%).

Đào tạo tập huấn cho nông dân:

Năm 2016, tỉnh đã tổ chức 04 lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho 200 lượt người 
chăn nuôi bò sữa tại 04 huyện Duy Tiên, Lý Nhân, Kim Bảng và Thanh Liêm với các nội 
dung: Quy trình vắt sữa; Kỹ thuật ủ chua, bảo quản và kế hoạch phát triển đồng cỏ; 
phòng bệnh cho bò sữa…

Công tác tiêm phòng, chống dịch cho đàn bò sữa

Để chủ động đối phó với dịch bệnh giúp người chăn nuôi yên tâm tăng đàn, Chi cục 
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Chăn nuôi và Thú y của tỉnh đã phân công cán bộ chuyên môn, 04 Trạm Chăn nuôi và Thú y 
huyện, cán bộ Thú y cơ sở tại các xã có chăn nuôi bò sữa thường xuyên tổ chức tiêm phòng, tư 
vấn, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn bò. Kết chức tiêm phòng được 
2.616 liều vắc xin LMLM và 1.949 liều vắc xin Tụ huyết trùng cho đàn bò; ngoài ra Chi cục còn 
hướng dẫn phác đồ điều trị, tư vấn chế độ chăm sóc nuôi dưỡng đối và giám sát tiêm dự phòng 
bệnh ký sinh trùng đường máu (Theileria orientalis subtype Ideka) của Công ty Cổ phần phát 
triển bò sữa Hà Nam nhập về từ Australia bước đầu đạt hiệu quả cao.Kết quả tiêu thụ sữa

Trên địa bàn tỉnh có 2 công ty trực tiếp ký hợp đồng thu mua toàn bộ 100% lượng 
sữa tươi cho nông dân, cụ thể: Công ty sữa Vinamink có 03 trạm thu mua tại các xã Mộc 
Bắc, Chuyên Ngoại huyện Duy Tiên và thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng; hợp đồng thu mua 
cho 135 hộ, sản lượng 10,3 tấn sữa/ngày (bằng 51,5 %); giá mua 14.000 đồng/kg; Công ty 
Friesland Campina Hà Nam có 02 trạm thu mua tại xã Mộc Bắc và xã Nhân Bình, hợp đồng 
thu mua cho 55 hộ, sản lượng 7,7 tấn sữa/ngày (bằng 38,5 %) giá mua 12.300 đồng/kg. Sữa 
sử dụng cho bê và bán ra ngoài là khoảng: 2 tấn/ngày (bằng 10 %).

Kết quả thực hiện hỗ trợ cho nông dân năm 2016

Tỉnh đã hỗ trợ lãi suất mua bò là 127 con với số tiền 601,383 triệu đồng (huyện Lý Nhân 06 
hộ, mua 83 con, số tiền hỗ trợ 415 triệu đồng; huyện Duy Tiên 08 hộ, mua 44 con, số tiền 186,383 
triệu đồng); Hỗ trợ mua máy thái cỏ cho 40 hộ là 120 triệu đồng (huyện Duy tiên 34 hộ/ số 
tiền 102 triệu đồng, huyện Lý nhân 06 hộ/ số tiền 18 triệu đồng); Hỗ trợ lắp đặt đường ống 
nước sạch cho 03 khu: 2.231,649 triệu đồng (gồm Mộc Bắc, Nguyên Lý , Liêm Túc); Hỗ trợ 
tiêm phòng bệnh LMLM cho 100% số bò sữa tại các kỳ tiêm phòng; (theo Kế hoạch  phòng 
dịch bệnh gia súc, gia cầm được phê duyệt hàng năm); Hỗ trợ rủi ro cho 09 con bò sữa mua 
từ Úc: 360 triệu đồng (Nhà nước 225 triệu, Công ty 135 triệu); Tổ chức nghiệm thu và đã hỗ 
trợ cho 03 trạm thu mua sữa nâng cấp mới thiết bị bồn Cif bảo quản sữa khép kín với tổng 
số tiền hỗ trợ là 1.346,4 triệu đồng (Huyện Duy Tiên 02 trạm với số tiền là 968 triệu đồng, 
Kim Bảng 01 trạm với số tiền là 378,4 triệu đồng). 

UBND tỉnh có QĐ số 2070/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 quyết định hỗ trợ kinh phí cho 
45 hộ chăn nuôi trong khu quy hoạch tại 2 huyện Duy Tiên và Lý Nhân xây dựng hầm 
Biogaz, với số tiền 436,74 triệu đồng (Duy Tiên 29 hộ, 276,74 triệu đồng; Lý Nhân 16 hộ, 160 
triệu đồng);

5.2 Mô hình chuỗi giá trị lợn thịt tại Chương Mỹ, Hà Nội

Chức năng của chuỗi bao gồm các khâu từ cung ứng đến phân phối thực hiện cách 
hoạt động trong chuỗi. Các tác nhân trong chuỗi nằm trong vòng tròn bắt đầu từ người 
cung ứng đầu vào đến đại lý/siêu thị/showroom và người bán lẻ là những người trực tiếp 
tạo ra giá trị và hưởng lợi từ chuỗi. Những người hỗ trợ cho sự phát triển của chuỗi là các tổ 
chức, dự án phát triển, các dịch vụ thú y… Khung pháp lý của Nhà nước tạo điều kiện cho 
chuỗi phát triển. 
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Kênh phân phối sản phẩm thịt lợn của chuỗi

Theo nghiên cứu, có 78,4% lượng thịt hơi xuất chuồng được tiêu thụ trong huyện, 
trong đó có 62,6% lượng thịt được tiêu thụ ở dạng thịt tươi được người tiêu dùng mua về 
để chế biến trong các bữa ăn hằng ngày. Có 15,8% lượng thịt được bán cho các hộ chế biến 
để dùng vào chế biến giò, chả, ruốc, thịt muối chủ yếu là các phần thịt ngon như thịt mông, 
thịt thăn có giá trị dinh dưỡng cao. Lượng thịt còn lại được tiêu thụ tại các thị trường ngoài 
huyện. Tỉ lệ này khá thấp đối với một huyện gần các trung tâm thương mại lớn như Hà Nội, 
Hà Đông, Sơn Tây. 

Hình 6  : Kênh phân phối và chức năng của các tác nhân trong chuỗi thịt lợn

Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu điều tra

Điều kiện kinh doanh và mối quan hệ của các tác nhân là cơ chế để hình thành giá. 
Qua nghiên cứu chuỗi giá trị lợn thịt, chúng tôi lựa chọn 4 kênh cung ứng chính trong toàn 
bộ chuỗi giá trị ngành hàng. Mục tiêu phân tích theo kênh là giúp nhìn nhận chính xác hơn sự 
phân chia lợi nhuận giữa các tác nhân trong chuỗi. 

Giá bán lợn hơi của người chăn nuôi trong các kênh có sự khác nhau. Sản phẩm trong 
kênh 1 chủ yếu là lợn lai, nuôi trong các hộ gia đình, qui mô chăn nuôi nhỏ, chất lượng lợn 
không cao và đồng đều bằng lợn nuôi trong trại nên giá lợn hơi trong kênh 1 thấp hơn hai 
kênh còn lại. Các trang trại nuôi qui mô lớn, đầu tư chuồng trại hiện đại có khả năng nuôi 
lợn ngoại, chất lượng lợn cao và đồng đều, số lượng lớn, có mối làm ăn lâu dài với những 
người mua buôn hoặc người thu gom, nên có thể bán được giá cao hơn người nuôi nhỏ lẻ.

Trong phạm vi không gian nhỏ thì giá bán lẻ thịt lợn cũng là giá chung cho cả nhóm 
người bán lẻ. Do vậy, mua thịt của người chuyên bán lẻ hay người giết mổ tham gia bán lẻ 
thì giá người tiêu dùng phải trả là như nhau. 
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Hình 7   : Phân phối trên chuỗi giá trị thịt lợn (tính trên 100 kg thịt lợn hơi)

 Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu điều tra

 Kênh I là kênh ngắn nhất, sản phẩm từ người chăn nuôi qua hoạt động của hộ giết 
mổ kiêm bán lẻ đến tay người tiêu dùng. Tại kênh này người giết mổ đồng thời là người 
bán lẻ nên lợi nhuận của họ gồm lợi nhuận của hoạt động giết mổ và của hoạt động bán 
lẻ. Kênh này chiếm khoảng 20% sản lượng của ngành hàng. Tổng giá trị gia tăng được tạo 
ra trong kênh 1 (tính bình quân cho 100 kg lợn hơi) cũng là thấp nhất (495,36 nghìn đồng), 
giá trị gia tăng của người chăn nuôi (201,95 nghìn đồng) thấp hơn ở hai kênh còn lại (226,03 
nghìn đồng).

Kênh II bao gồm 3 tác nhân tham gia chuỗi cung ứng gồm người sản xuất, người giết 
mổ bán buôn và người bán lẻ. Đây là kênh cung ứng chính, chiếm đa số sản lượng thịt tiêu 
thụ trong chuỗi. Tổng giá trị gia tăng được tạo ra (tính bình quân cho 100 kg lợn hơi) trong 
kênh 2 là 518,09 nghìn đồng. 
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Kênh III có sự tham gia của người chế biến, làm cho tổng giá trị gia tăng của chuỗi 
tăng lên (671,55 nghìn đồng), cao nhất trong các kênh nghiên cứu.   

Ta thấy có sự thay đổi về giá bán cuối cùng của thịt lợn qua từng kênh hàng. Tại kênh 
1, kênh tiêu thụ có ít tác nhân tham gia nhất, giá bán cuối cùng mà người tiêu dùng phải 
trả là 2.986,26 nghìn đồng, chi phí trung gian là 2.490,9 nghìn đồng và tạo ra 495,36 nghìn 
đồng giá trị gia tăng. Xét theo góc độ của người tiêu dùng thì chi phí mua hàng ở kênh 1 là 
thấp nhất, nên kênh 1 có hiệu quả về chi phí.

Tại kênh 2, có đông tác nhân tham gia, hoạt động được chuyên môn hóa cao hơn, quy 
mô hoạt động lớn hơn, khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng tốt hơn, và người 
tiêu dùng có thể mua được sản phẩm chất lượng cao hơn từ kênh này, chi phí phải trả là cao 
hơn. Kênh 2 có hiệu quả phân phối.

Tại kênh 3, sản phẩm có sự thay đổi về chất khi một phần thịt được chế biến thành giò 
trả, làm cho tổng giá trị của chuỗi tăng lên, giá trị gia tăng của chuỗi theo kênh này là lớn 
nhất. Sản phẩm của kênh 3 đã tiến gần hơn đến bữa ăn của người tiêu dùng. Tuy hiện nay 
lượng sản phẩm tiêu thụ qua kênh này còn ít, nhưng kênh 3 rất giàu tiềm năng phát triển 
trong tương lai.

5.3 Mô hình liên kết chuỗi giá trị gạo sạch tại huyện Ý Yên, tỉnh Hà Nam

Nghiên cứu điển hình

Hiệu quả từ mô hình theo chuỗi liên kết sản xuất gạo sạch của công ty TNHH 
Toản Xuân trên địa bàn huyện Ý Yên

Cập nhật lúc 16:0, ngày 28/12/2018 (GMT+7)

Công ty TNHH Toản Xuân xã Yên Lương huyện Ý Yên là một trong những doanh 
nghiệp đầu tiên của tỉnh Nam Định đầu tư xây dựng thành công mô hình liên kết 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo an toàn. Ông Trần Quốc Toản - Chủ tịch HĐQT 
kiêm Giám đốc công ty TNHH Toản Xuân cho biết, ông luôn khao khát có được sản 
phẩm nông nghiệp sạch để giới thiệu đến người tiêu dùng. Được sự hỗ trợ của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định, công ty đã đàm phán và ký hợp 
đồng xây dựng chuỗi liên kết với gần 15 HTX và 1.000 hộ nông dân trên địa bàn tỉnh 
tập trung ở các huyện Nam Trực, Ý Yên, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy với diện tích 
trên 1.000ha lúa chất lượng cao. Tại Ý Yên, công ty đã ký kết hợp đồng liên kết với 8 xã 
là Yên Lộc, Yên Minh, Yên Dương, Yên Thắng, Yên Đồng, Yên Cường, Yên Ninh và Yên 
Trung. Các cơ sở được ký kết cùng sản xuất một giống lúa chất lượng là Bắc thơm số 
7. Để xây dựng sản xuất theo chuỗi giá trị, Hội Nông dân các xã đã phối hợp với Ban 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động các 
hộ nông nghiệp tham gia. Công ty cử cán bộ về tư vấn với cam kết đầu tư toàn bộ từ 
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khâu chọn giống, vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm. Các thành viên chỉ thêm 
công chăm sóc theo đúng quy trình, hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật do công ty cử 
về cùng bám đồng, bám ruộng với hội viên nông dân. Như vậy, nông dân có ruộng 
yên tâm vì sản phẩm đầu ra đã có Công ty chịu trách nhiệm; giá trị sản phẩm lại cao 
hơn với giá thị trường từ 5 - 7%. Ngoài ra, Công ty thường xuyên phối hợp với Hội 
Nông dân tổ chức nhiều buổi tọa đàm giữa doanh nghiệp và nông dân. Tại đây, nông 
dân được nghe các chuyên gia nông nghiệp hướng dẫn cách giám sát quá trình sinh 
trưởng của cây lúa. Thông qua những buổi tọa đàm, người nông dân có cơ hội chia sẻ 
những kinh nghiệm thực tiễn.

 
Quy trình sản xuất lúa gạo sạch công ty TNHH Toản Xuân

Sự kết hợp giữa công ty TNHH Toản Xuân với nông dân giúp chuyên nghiệp 
hóa quy trình sản xuất, tới giai đoạn thu hoạch, đảm bảo sản phẩm đầu ra có chất 
lượng tốt nhất. Công ty hỗ trợ hoàn toàn về nguyên liệu đầu vào như hạt giống, phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật... Trên cơ sở hướng dẫn và theo dõi kiểm tra của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, công ty xây dựng quy trình sản xuất lúa sạch theo 
từng giai đoạn. Hạt giống chất lượng do Trung tâm Giống cây trồng Nam Định cung 
cấp. Phân bón và thuốc trừ sâu do công ty lựa chọn, ưu tiên sử dụng các loại phân 
bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Trong quá trình gieo trồng và chăm sóc 
cây lúa, các chuyên gia, kỹ sư nông nghiệp của công ty trực tiếp xuống địa phương để 
hướng dẫn. Hộ nông dân tổ chức thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp, vừa giảm 
được chi phí gặt thủ công, vừa hạn chế được việc rơi vãi thóc. Sau khi thu hoạch, công 
ty đến tận ruộng để thu mua thóc tươi và trong vòng 3-5 giờ, thóc phải đưa vào lò sấy 
để vitamin trong hạt lúa không bị phân hủy. Trên cơ sở xây dựng chuỗi liên kết, Công 
ty TNHH Toản Xuân đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho hàng khép kín, đảm bảo tiêu 
chuẩn gạo sạch để bảo quản sản phẩm. Hiện công ty đã đầu tư và đưa vào vận hành 
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lò sấy công suất lớn, cùng dây chuyền xay xát gạo công nghệ hiện đại. Gạo sản xuất 
đến đâu sẽ đóng gói tới đó theo đơn đặt hàng.

Trên mỗi bao bì đều in đầy đủ ngày sản xuất và hạn sử dụng. Đặc biệt, bên góc 
trái túi gạo được Công ty in sẵn tem QRC màu xanh, đây là tem truy xuất nguồn gốc 
bằng điện thoại  thông minh để người tiêu dùng có đầy đủ thông tin khi mua sản 
phẩm, tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Hiện sản phẩm gạo sạch của 
Công ty TNHH Toản Xuân đang được tiêu thụ tại Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng, Hải 
Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Nam... được người tiêu dùng đón nhận 
và tin cậy. Năm 2017, Công ty tiêu thụ được hơn 3.000 tấn gạo sạch. Ngoài ra, sản 
phẩm sau sản xuất hạt gạo như cám gạo, công ty còn được công ty Sanwa Yushi (Nhật 
Bản) hỗ trợ khoa học kỹ thuật, công nghệ chế biến và tiêu thụ.

Có thể nói, mô hình liên kết sản xuất gạo sạch của công ty Toản Xuân trên địa 
bàn huyện đã thu được những thành công đáng kể. Đặc biệt, qua mô hình này đã 
từng bước thay đổi nhận thức của người nông dân từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, 
manh mún sang hàng hóa gắn với thị trường; từ đó, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 
Mô hình từng bước thu hút hội viên tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất, giải quyết 
việc làm cũng như thu nhập ổn định cho các hộ nông dân, tạo lòng tin cho người dân 
yên tâm sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vũ Thị Kim Oanh - Hội Nông dân huyện Ý Yên

6. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN CẢN TRỞ TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU 
QUẢ LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP Ở KHU VỰC ĐBSH TRONG 

6.1 Sản xuất nhỏ vẫn phổ biến, sản xuất hàng hóa chưa được chuyên môn hóa cao

Trong những năm vừa qua, mặc dù sản xuất được cơ cấu lại theo hướng mở rộng quy 
mô, nhưng sản xuất nhỏ vẫn phổ biến. Số doanh nghiệp và hợp tác xã tăng và số hộ liên 
tục giảm, nhưng đến nay hộ vẫn là đơn vị sản xuất cơ bản, chiếm tỷ trọng lớn. Số hộ vẫn 
chiếm tỷ trọng lớn trong số các đơn vị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Trong tổng 
số hộ sử dụng đất nông nghiệp thì số hộ sử dụng dưới 0,2 ha là chủ yếu. Mặc dù công tác 
dồn điền đổi thửa được coi là khá thành công, diện tích đất sản xuất nông nghiệp bình quân 
một hộ còn ít. Vùng Đồng bằng sông Hồng là vùng có diện tích sản xuất nông nghiệp bình 
quân hộ thấp nhất cả nước, chỉ đạt 1.852 m2/hộ. Trong đó, hộ trồng cây hằng năm 1.775 m2/
hộ; hộ trồng lúa 1.692 m2/hộ; hộ trồng cây lâu năm 690 m2/hộ. Sản xuất nông, lâm nghiệp 
và thủy sản theo mô hình kinh tế trang trại phát triển khá, tuy nhiên số trang trại so với tổng 
số hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn chiếm tỷ lệ khiêm tốn. Phần lớn các trang trại vẫn sản 
xuất nhỏ, theo quy mô gia đình là chủ yếu, chưa thực sự thu hút và giải quyết nhiều việc làm 
cho khu vực nông thôn. Số doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và thủy sản trong những năm 
gần đây tăng, nhưng chỉ mới chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số đơn vị sản xuất nông, lâm nghiệp 



TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ BẮC TRUNG BỘ

272

và thủy sản. Mặt khác, phần lớn các doanh nghiệp hiện có là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. 
Nhiều doanh nghiệp có quy mô sản xuất chỉ tương đương với đơn vị hộ gia đình và nhỏ hơn 
cả quy mô sản xuất của trang trại. Số doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động chiếm gần một 
nửa; số doanh nghiệp có vốn kinh doanh dưới 10 tỷ chiếm trên một nửa; 

6.2. Vai trò của Hợp tác xã trong tăng cường và thúc đẩy liên kết còn hạn chế

Số hợp tác xã nông, lâm nghiệp và thủy sản ở nhiều nơi hoạt động chưa thực sự hiệu 
quả trong việc gắn kết các hộ dân vào chuỗi. Số hợp tác xã nông, lâm nghiệp và thủy sản 
ít; mặt khác, hoạt động chủ yếu vẫn dừng ở việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất 
nông, lâm nghiệp và thủy sản. Hợp tác xã chưa thực sự phát huy vai trò tập hợp, vận động, 
thay đổi cách nghĩ, cách làm và liên doanh, liên kết, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân. 
Doanh thu hoạt động của nhiều hợp tác xã chỉ tương đương với doanh thu của một hộ gia 
đình. Số hợp tác xã có doanh thu thuần bình quân 1 năm dưới 1 tỷ đồng chiếm tỷ trọng lớn 
(hai phần ba tổng số hợp tác xã).

6.3. Ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa sản xuất còn hạn chế

Theo kết quả Tổng điều tra năm 2016, trong 12 tháng trước thời điểm điều tra, diện 
tích lúa được gieo sạ, cấy bằng máy vẫn còn hạn chế. Sản lượng sản phẩm sản xuất theo 
Quy trình VietGAP và tương đương trong 12 tháng trước thời điểm 01/7/2016 chiếm tỷ 
trọng rất nhỏ. Hình thức sử dụng nhà lưới, nhà kính, nhà màng nuôi trồng cây con còn ít.

6.4. Hiệu quả sản xuất chưa cao

Hiệu quả sản xuất của các hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản không ổn định. Tình trạng 
được mùa mất giá liên tục xảy ra. Trong những năm vừa qua, sản xuất nông nghiệp thường 
phải triển khai các chiến dịch giải cứu thanh long, dưa hấu, vải, thịt lợn và các loại nông sản 
hàng hóa khác. Nhiều hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản phải treo chuồng, treo ao do bán 
sản phẩm dưới giá thành. Thu nhập của hộ sản xuất lúa hàng hóa của cả nước nói chung và 
ĐBSH nói riêng sau khi trừ chi phí không còn được 30% như mục tiêu đề ra. Giá trị sản phẩm 
các hộ lâm sinh thu được từ các hoạt động trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng, khoanh 
nuôi tái sinh rừng không cao. Hiệu quả sản xuất của hộ thấp do nhiều nguyên nhân, một 
mặt do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và thiên tai, dịch bệnh; mặt khác, còn do giá 
đầu vào tăng, giá bán sản phẩm giảm và thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa bấp bênh.

7. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HIỆU QUẢ LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở ĐBSH TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

Để thúc đẩy hiệu quả liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp, rất cần sự vào cuộc và nỗ lực 
của nhiều bên liên quan đến chuỗi từ xuất phát điểm của chuỗi đó là từ phía chính những 
người sản xuất, cho đến các tác nhân tham gia trong chuỗi như những cơ sở thu gom, chế 
biến, từ các doanh nghiệp, các hợp tác xã và ngay cả các tác nhân có tác động đến chuỗi 
như các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật, chính quyền địa phương và trung ương.
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7.1 Giải pháp từ phía các hộ sản xuất

 Để thúc đẩy hiệu quả liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp, đảm bảo tốt vệ sinh an toàn 
thực phẩm, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, tạo lòng tin cho người tiêu dùng ngay 
từ khâu sản xuất là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, phần lớn các hộ dân sản xuất nông, 
lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn vùng ĐBSH gặp vấn đề về giá thành cao, rủi ro về dịch 
bệnh, rủi ro thị trường, làm cho thu nhập từ hoạt động sản xuất thấp và bấp bênh, và một 
vấn đề nữa đó là nhiễm môi trường. Đó là những vấn đề nan giải, để giải quyết phần nào 
các vấn đề đó, chúng tôi đề xuất các giải pháp sau:

 - Không ngừng học hỏi và áp dụng các kỹ thuật sản xuất tiên tiến, chọn các yếu tố 
đầu vào như con giống, hạt giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi… phù hợp, và thực hiện 
tốt công tác phòng trừ dịch bệnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá 
thành và giảm rủi ro từ dịch bệnh.

 - Các hộ, trang trại, cơ sở sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản cần chủ 
động liên kết, giữ uy tín để liên kết được chặt chẽ với những đối tác khác trong chuỗi như 
với doanh nghiệp, với hợp tác xã, với các tổ hợp tác, và ngay cả với các cơ sở chế biến nông, 
lâm, thủy sản. Tăng cường liên kết với các đối tác này để được đầu tư đầu vào và bao tiêu 
sản phẩm, đặc biệt là cố gắng tham gia các liên kết chính thức bằng các hợp đồng nông 
nghiệp. Liên kết giúp giảm bớt các rủi ro thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định 
hơn cho hộ chăn nuôi. 

- Các hộ sản xuất cũng có thể tự liên kết với nhau để thành lập các hợp tác xã, từ đó 
HTX đứng ra tìm kiếm và hợp tác với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm, đầu tư vốn, 
kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng. Như vậy sẽ tạo ra một 
kênh sản xuất, tiêu thụ thịt nông, lâm, thủy sản hiệu quả hơn. 

- Các hộ dân cũng cần học hỏi, chủ động tìm kiếm thông tin, nâng cao trình độ về 
nhiều mặt và áp dụng công nghệ thông tin trong sản xuất để đảm bảo truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm, tạo lòng tin lâu dài cho người tiêu dùng, tăng cường cơ hội liên kết chuỗi bền 
vững với các doanh nghiệp, tổ chức chế biến.

- Các hộ dân cũng cần chủ động giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và 
giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do sản xuất gây ra như bón phân, phun thuốc trừ 
sâu, sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi đúng, đủ liều lượng... Các hộ sản xuất cũng cần 
có ý thức xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh, xây hầm biogas và chế phẩm sinh học E.M 
((Effective microorganisms) để xử lý chất thải chăn nuôi, học hỏi và tham gia sản xuất mang 
tính hữu cơ nhiều hơn.

7.2 Giải pháp từ phía các tác nhân tham gia chuỗi: cơ sở thu gom, chế biến, phân 
phối 

Các tác nhân tham gia chuỗi thực hiện các chức năng sở thu gom, chế biến, phân 
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phối như hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã và các doanh nghiệp muốn đảm bảo lợi nhuận, tính bền 
vững trong quá trình sản xuất cần phải áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong khâu chế 
biến, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường marketing sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. 

Các doanh nghiệp nông nghiệp cần chủ động liên hệ với chính quyền địa phương 
trong việc phát triển bền vững vùng nguyên liệu, cam kết và hỗ trợ chính quyền địa phương 
trong quy hoạch phát triển kinh tế đối với ngành nông, lâm, ngư nghiệp ở địa phương. 
Doanh nghiệp cũng cần chủ động đàm phán, thỏa thuận và ký kết các hợp đồng chính thức 
với các hộ sản xuất để thắt chặt, đảm bảo tính bền vững mối quan hệ với họ và dễ dàng giải 
quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác. 

Các tác nhân này cũng cần cung cấp thông tin thị trường cho các hộ kinh doanh giúp 
họ nắm bắt nhu cầu thị trường tốt hơn, tránh tình trạng sản xuất theo phong trào.

7.3 Giải pháp từ phía chính quyền 

Việc tuyên truyền và tăng cường cấp giấy chứng nhận đảm bảo tiêu chuẩn VietGAP 
và tương đương của chính quyền địa phương sẽ thúc đẩy chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản 
phát triển nhanh và bền vững hơn. Với người sản xuất, các giấy chứng nhận có thể được coi 
như một giấy thông hành giúp họ dễ dàng tiếp cận thị trường, ký kết các hợp đồng sản xuất 
và bao tiêu sản phẩm trong chuỗi giá trị hơn.

Chính quyền cũng cần tuyên truyền cho các hộ kinh doanh hiểu biết và tuân thủ các 
quy định về sản xuất an toàn, đảm bảo sản xuất sạch, đặc biệt là sản xuất hữu cơ, từ đó thúc 
đẩy họ và làm tăng cơ hội cho họ vào việc tham gia các chuỗi giá trị nông sản. 

Chính quyền địa phương cần có chiến lược quy hoạch vùng nguyên liệu hợp lý, tránh 
tình trạng bỏ trống đất gây lãng phí nguồn lực; có chính sách hỗ trợ, thúc đẩy mối quan hệ 
hợp tác giữa doanh nghiệp với người sản xuất. Chính quyền địa phương cũng cần đứng ra 
như một bên thứ ba tham gia giám sát và đảm bảo cho mối quan hệ giữa doanh nghiệp và 
người sản xuất được bền chặt.

Chính quyền cũng cần có quản lý chặt chẽ dịch bệnh, quản lý chặt chẽ thị trường: cả 
thị trường đầu ra và thị trường đầu vào để đảm bảo thị trường thông suốt, cạnh tranh lành 
mạnh, giảm thiểu tính độc quyền hoặc cấu kết trên thị trường. Quản lý và giám sát chặt chẽ 
việc tuân thủ các quy định của Nhà nước về sản xuất, tiêu thụ, vận chuyển và tiêu dùng các 
sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Cần xây dựng cơ chế phối kết hợp giữa các đơn vị chức năng 
trong việc quản lý, giám sát việc thực hiện sản xuất, kinh doanh trong ngành nông, lâm, 
thủy sản đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh theo 
đúng quy định của Nhà nước.

Căn cứ điều kiện và diễn biến của từng giai đoạn của dịch bệnh nguy hiểm mà có 
những chính sách phù hợp, kịp thời để bảo vệ ngành trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ sản xuất 
trong nước và khống chế dịch bệnh.
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7.4 Giải pháp từ phía các tổ chức kỹ thuật, các cơ sở đào tạo và tổ chức tín dụng

 Các tổ chức tài chính cần giúp các hộ/cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm thủy sản 
tiếp cận dễ hơn các nguồn vốn ưu đãi cho xây dựng chuồng trại, tăng cường trang thiết bị 
phục vụ sản xuất, bố trí sản xuất khoa học. 

Các cơ sở đào tạo cần hỗ trợ thông qua tập huấn các hộ/cơ sở nông, lâm thủy sản về 
kỹ thuật sản xuất sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ khâu đầu trong chuỗi 
giá trị.

Các tổ chức quốc tế, các cơ sở đào tạo, các tổ chức khuyến nông nên hỗ trợ người dân 
trong việc nâng cao hiểu biết về lợi ích lâu dài của việc liên kết nối với doanh nghiệp và các 
cơ sở chế biến trong chuỗi giá trị cũng như hiểu biết về kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật xử lý các 
vấn đề trong quá trình sản xuất và kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

8. KẾT LUẬN

Đồng bằng sông Hồng là một vùng nằm quanh khu vực hạ lưu sông Hồng, với điều 
kiện tự nhiên và xã hội phù hợp cho sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Trong quá 
trình xây dựng nông thôn mới, vùng ĐBSH đã có nhiều xã đạt tiêu chuẩn NTM, hệ thống 
điện cung cấp phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất khá đầy đủ, chất lượng hệ thống giao 
thông phục vụ giao thương được nâng cấp, cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông được tăng 
cường, hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu trong quá trình sản xuất sản phẩm hàng 
hóa được bổ sung và hoàn thiện.

Bên cạnh đó, hệ thống tín dụng, ngân hàng từng bước được mở rộng mạng lưới hoạt 
động, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ sản xuất, chế biến tiếp cận tín dụng. Hệ thống chợ 
phục vụ giao lưu hàng hóa được nâng cấp, đổi mới; các dịch vụ hỗ trợ ngày càng đa dạng 
và kinh tế chuyển dịch theo chiều hướng tích cực hơn.

Trong liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông, lâm thủy sản ở khu vực ĐBSH các tác nhân 
chính bao gồm người sản xuất là các hộ, các cơ sở và hợp tác xã; người thu gom, chế biến và 
phân phối chủ yếu là các hộ, cơ sở chế biến, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp. Điểm 
nổi bật trong vùng là các hộ liên kết trong xây dựng cánh đồng mẫu lớn, phục vụ chuyên 
môn hóa sâu trong sản xuất sản phẩm hàng hóa. Mối liên kết được thực hiện bằng hai hình 
thức là ký kết hợp đồng cung cấp nguyên liệu, đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra; và hợp 
đồng miệng. Số lượng các hộ, cơ sở và doanh nghiệp chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy 
sản tăng nhanh theo thời gian.

Hiệu quả của liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp trong xây dựng NTM ở khu vực ĐBSH 
được thể hiện qua việc cơ cấu lại hình thức tổ chức theo hướng đa dạng hóa, liên kết theo 
chuỗi giá trị, cơ cấu lại quy mô sản xuất theo hướng tăng cường quy mô hàng hóa, ruộng 
đất được tích tụ thông qua khâu đột phá là dồn điền đổi thửa và xây dựng được nhiều cánh 
đồng mẫu lớn để phục vụ sản xuất hàng hóa chuyên canh theo chuỗi giá trị, tạo điều kiện 
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cơ giới hóa và ứng dụng khoa học công nghệ thuận lợi hơn, nâng cao năng suất, chất lượng 
và giá trị của sản phẩm. Chuyên đề cũng giới thiệu 3 mô hình liên kết chuỗi giá trị thành 
công trên địa bàn đó là mô hình liên kết chuỗi giá trị sữa bò tươi tại huyện Lý Nhân, mô hình 
liên kết sản xuất gạo sạch tại huyện Ý Yên, tỉnh Hà Nam và mô hình liên kết chuỗi giá trị thịt 
lợn tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Từ thực trạng, chuyên đề chỉ ra một số hạn chế và nguyên 
nhân cản trở việc nâng cao hiệu quả liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp trên địa bàn khu vực 
ĐBSH đó là sản xuất nhỏ vẫn phổ biến, sản xuất hàng hóa chưa được chuyên môn hóa cao; 
vai trò của HTX trong tăng cường và thúc liên kết chuỗi chưa thực sự hiệu quả ở nhiều nơi, 
việc ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa vẫn còn hạn chế dẫn đến hiệu quả sản 
xuất nói chung còn chưa cao.

Để thúc đẩy hiệu quả liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp, rất cần sự vào cuộc và nỗ lực 
của nhiều bên liên quan đến chuỗi. Chuyên đề đã đề xuất bốn nhóm giải pháp, bắt đầu từ 
xuất phát điểm của chuỗi đó là giải pháp từ phía chính những người sản xuất, cho đến các 
tác nhân tham gia trong chuỗi như những cơ sở thu gom, chế biến, từ các doanh nghiệp, 
các hợp tác xã và ngay cả các tác nhân có tác động đến chuỗi như các tổ chức hỗ trợ kỹ 
thuật, chính quyền địa phương và trung ương.
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Phụ lục: Một số hình ảnh sản phẩm sản xuất theo chuỗi giá trị tại ĐBSH được bán 
tại siêu thị
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XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN NÔNG THÔN QUY MÔ 
 CẤP HUYỆN VÀ LIÊN HUYỆN - GIẢI PHÁP THIẾT THỰC GÓP PHẦN 

 XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI BỀN VỮNG

TS. NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG, 
Tập đoàn T- Tech

I. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống của con người, đối với mọi 
sinh vật trên trái đất, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mọi đất nước, 
mọi dân tộc và toàn nhân loại. Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững hiện đang là vấn 
đề cấp bách trên toàn thế giới, đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam 
chúng ta. Tăng trưởng về kinh tế, ổn định chính trị xã hội và giữ môi trường trong sạch bền 
vững là 3 trong những mục tiêu chính của tất cả các quốc gia trên thế giới.
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Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển 
kinh tế xã hội của đất nước, Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng công tác bảo vệ môi 
trường. Luật bảo vệ môi trường đã được Quốc hội thông qua vào năm 1993, đã và đang 
từng bước đi vào cuộc sống. Nhiều văn bản dưới Luật cũng được ban hành và thực thi.

Song, vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường vẫn còn nhiều bất cập, gây nhiều bức xúc 
trong dư luận xã hội, vấn nạn ô nhiễm môi trường vẫn còn tràn lan trên cả nước, kể cả các 
tỉnh có nền kinh tế phát triển và ngân sách dôi dư như TP. Hà Nội và TP. Hồ Chi Minh. Nguyên 
nhân là do các phương pháp xử lý ô nhiễm chất thải rắn và nước thải vẫn còn nhiều lúng 
túng, bất cập, chưa hiệu quả, chưa tối ưu và chưa phù hợp.

Trong vấn đề xử lý chất thải rắn (rác), đặt biệt là rác thải sinh hoạt, trong nhiều năm 
qua đất nước chúng ta đã đầu tư nhiều Nhà máy, nhiều cơ sở xử lý rác thải, bằng nguồn 
ngân sách nhà nước cũng có, đầu tư trong nước cũng có, đầu tư nước ngoài cũng có, 
đặc biệt là nguồn vốn vay ODA rất nhiều cho các dự án xử lý rác thải nhưng vẫn không 
thành công.

Theo đánh giá của Chuyên gia Tập đoàn Công nghệ T-TECH Việt Nam, lý do dẫn đến 
sự không thành công, thậm chí có thể gọi là thất bại của các Dự án đầu tư xử lý rác trong 
thời gian qua là do:  

1) Công nghệ chưa phù hợp với rác thải chưa được phân loại từ đầu nguồn như ở Việt 
Nam chúng ta; 

2) Năng lực quản trị điều hành của Nhà đầu tư còn yếu kém; 

3) Khả năng đầu tư đồng bộ và quyết liệt chưa đủ, chưa tới tầm; 

4) Sự đồng hành, đồng thuận hỗ trợ của Nhà nước, của Nhà doanh nghiệp và người 
dân còn thiếu.

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT HIỆN NAY: 

Trong nhiều năm qua, Việt Nam chúng ta đã đầu tư, thực hiện nhiều biện pháp, 
phương pháp, đã áp dụng nhiều công nghệ để xử lý rác,…  Chúng tôi xin sơ lược những ưu 
điểm và nhược điểm của một số công nghệ như sau:

1. Công nghệ chôn lấp:

- Ưu điểm: Dễ thực hiện, giá rẻ.

- Nhược điểm: Tốn nhiều diện tích đất, khó kiểm soát ô nhiễm. Thực tế cho thấy ô 
nhiễm thứ cấp rất tệ hại, rất nguy hiểm đến sức khỏe con người và môi trường sinh thái. 
Nhiều bãi chôn lấp chúng ta phải xử lý hậu quả còn tốn kém hơn rất nhiều nếu chúng ta 
xử lý triệt để ngay từ đầu. Do vậy, tưởng tiết kiệm được chi phí xử lý nhưng thực chất cũng 
không tiết kiệm được, có khi còn tốn kém hơn. Bên cạnh đó, còn mất rất nhiều diện tích đất 
để chôn lấp.
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2. Công nghệ sản xuất phân vi sinh:

- Ưu điểm: Về lý thuyết, tận dụng được nguồn nguyên liệu để sản xuất phân vi sinh, 
tái sử dụng, không phải chôn lấp hay đốt tiêu hủy,... nhưng thực chất vẫn chưa hiệu quả.

- Nhược điểm: Do rác thải sinh hoạt của chúng ta chưa được phân loại từ đầu nguồn, 
nên quá trình phân tách sàng lọc thành phần hữu cơ vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói 
là luôn thất bại. Hiện nay hầu hết các dự án sản xuất phân hữu cơ đều dùng hệ thống sàng 
lồng để phân loại, hoặc tách trọng lực, tách thành phần hữu cơ để sản xuất phân,... nhưng 
thực chất quá trình này không hiệu quả, trên sàng cũng là rác, dưới sàng cũng là rác, chỉ là 
rác có kích thước nhỏ hơn hoặc lớn hơn. Chưa kể đến giá thành cạnh tranh phân bón làm 
ra từ rác so với các loại phân khác rất khó.  Do vậy, có thể nói 100% các Dự án sản xuất phân 
hữu cơ từ rác điều thất bại, thất bại do giá thành, thất bại do chất lượng phân bón không 
đảm bảo, thất bại do khó phân loại.

3. Công nghệ xử lý rác phát điện bằng khí Syngas tổng hợp:

- Ưu điểm: Về lý thuyết, công nghệ này được giới thiệu là công nghệ không khói, sản 
phẩm ra là điện năng và viên đốt. Nhưng thực tế chưa đạt kết quả như mong đợi.

- Nhược điểm: Thực tế cho thấy, chưa có một dự án nào thành công mặc dù đã có 
nhiều dự án đầu tư chính thức và thí điểm. Theo cách nhìn nhận của Chuyên gia Tập đoàn 
Công nghệ T-TECH Việt Nam thì: Công nghệ này còn nhiều bất cập, chưa hoàn thiện, chưa 
tối ưu, chưa phù hợp với rác thải hổ lốn của Việt Nam. Khí Syngas tổng hợp chưa đảm bảo 
chất lượng, do nhiều tạp chất, đồng thời lượng khí tạo ra cũng không đủ như tính toán lý 
thuyết, dẫn đến thất bại. Ngoài ra, chất lượng viên nén đốt có đảm bảo môi trường khi sử 
dụng hay không thì cũng chưa thể chắc chắn, không có người tiêu thụ, do đó công nghệ 
này cũng đang gặp nhiều khó khăn.

4. Công nghệ đốt rác phát điện – dựa theo nguyên lý Công nghệ Martin (Đức), 
sản xuất tại Trung Quốc.

- Ưu điểm: Về nguyên tắc thì đây là công nghệ hiện đại, đồng thời sản xuất tại Trung 
Quốc có giá thành rẻ hơn sản xuất tại Đức.

- Nhược điểm: Thực tế cho thấy, chưa có một dự án nào thành công, thậm chí có dự án 
tại Hà Nội đang áp dụng vẫn còn nhiều bất cập (theo thông tin báo chí đưa tin). Theo đánh 
giá của Chuyên gia T-Tech, do công nghệ này được du nhập vào Trung Quốc, sản xuất và áp 
dụng cải biên chưa đúng, dẫn đến quá trình đốt và xử lý khí còn nhiều bất cập, chưa hiệu 
quả, thường xuyên tắc hệ thống khí, đốt chưa đạt công suất theo thiết kế, chỉ đạt khoảng 
50% thiết kế. Điều này dẫn đến ùn ứ rác, gây ô nhiễm mùi hôi, gây bức xúc dư luận, gây ô 
nhiễm môi trường.
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5. Công nghệ đốt rác phát điện bằng Plasma:

- Ưu điểm: Về nguyên lý công nghệ thì rất tối ưu về xử lý rác, xử lý triệt để ô nhiễm rác 
thải. Trên thực tế thì chưa thành công, và bản chất áp dụng chưa đúng.

- Nhược điểm: Tốn kém rất nhiều điện năng nếu làm đạt yêu cầu, đây là công nghệ khí 
hóa rác thải bằng nguồn năng lượng Plasma. Thực tế tại Việt Nam cho thấy, chưa có một dự 
án nào thành công, thậm chí có dự án đang áp dụng vẫn còn nhiều bất cập, và có lẽ thất 
bại. Nguyên nhân là do Nhà sản xuất áp dụng nguyên lý không đúng, công nghệ xây lò và 
dây chuyền không đạt, không hiểu rác, dẫn đến khả năng đốt kém, nhiệt độ đốt rất kém so 
với tính toán và kỳ vọng, dẫn đến dự án thất bại, không thành công.

III. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT HIỆU QUẢ NHẤT HIỆN NAY

Theo ý kiến của Chuyên gia Tập đoàn Công nghệ T-TECH Việt Nam, để xử lý rác thải 
sinh hoạt thành công và hiệu quả thì cần đầy đủ các yếu tố sau:

1. Yếu tố thứ 1: Bản đồ quy hoạch Điểm xử lý rác thải phải phù hợp và tối ưu: Quy 
hoạch phải đảm bảo tối ưu trong quá trình thu gom, vận chuyển, trong vấn đề phòng ngừa 
sự số môi trường thiên tai, phải lưu ý đến các nguồn nước và môi sinh xung quanh. Vấn đề 
quy hoạch phải được xem xét kỹ lưỡng, nhất quán, hạn chế thay đổi trong thời gian ngắn 
10 năm hay 20 năm, cố gắng phải đạt sự ổn định trong vòng 30 năm và lâu hơn nữa.

2. Yếu tố thứ 2: Lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp:  Qua số liệu khảo sát đánh giá ở 
trên, đồng thời nhìn thực trạng rác thải không được phân loại đầu nguồn như ở Việt Nam 
chúng ta, thành phần rác hổ lốn và phức tạp, ... có lẽ chúng ta nên lựa chọn 2 giải pháp tối 
ưu và hiệu quả liên quan đến công suất xử lý như sau:

- Giải pháp thứ 1:  Dành cho Điểm xử lý rác có công suất dưới 200 tấn/ngày:  Nên dùng 
công nghệ đốt tiêu hủy, tận dụng nhiệt để đốt rác; Kèm theo phân loại và sản xuất hạt 
nhựa; Sản xuất gạch không nung, gạch tự chèn; Bán phế liệu như sắt thép,.... (Không nên 
sản xuất phân hữu cơ từ rác).

- Giải pháp thứ 2:  Dành cho Điểm xử lý rác có công suất trên 200 tấn/ngày:  Nên dùng 
công nghệ đốt rác phát điện, tận dụng nhiệt để phát điện; Sản xuất gạch không nung, gạch 
tự chèn; Bán phế liệu như sắt thép,.... (Không nên sản xuất phân hữu cơ từ rác).

3. Yếu tố thứ 3: Lựa chọn Nhà đầu tư: Một trong những yếu tố đem lại sự thành công 
cho Nhà máy rác là lựa chọn Nhà đầu tư, Nhà quản trị điều hành. Nếu Nhà đầu tư không 
có khả năng quản trị điều hành thì công nghệ có tốt đến đâu cũng thất bại. Chúng ta cần 
chọn một Nhà đầu tư đủ năng lực, đủ tâm huyết, đủ trách nhiệm thì mới có thể thành công.

4. Yếu tố thứ 4: Sự đồng hành, đồng thuận của các bên liên quan: Vấn đề xử lý rác thải 
là một vấn đề lớn, phức tạp và khó, liên quan đến nhiều thành phần, liên quan đến an sinh 
xã hội, môi trường và ổn định chính trị. Do vậy, để một Nhà máy xử lý rác thải thành công 
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rất cần đến sự đồng bộ chung tay của Nhà nước, Người dân và Doanh nghiệp, các bên đều 
phải hiểu mức độ khó khăn và cùng đồng hành, hỗ trợ nhau thì mới có thể thành công.

IV. MỘT SỐ HÌNH ẢNH, QUY HOẠCH VÀ SẢN PHẨM LÒ ĐỐT RÁC

1. Nhà máy xử lý rác T-Tech tại huyện Nghĩa Đàn – tỉnh Nghệ An

2. Lò đốt rác công nghệ cao do T-Tech nghiên cứu và chế tạo
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3. Sơ đồ quy hoạch Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của T-Tech
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“TAM NÔNG LÀ CHIẾN LƯỢC, 
NÔNG THÔN MỚI LÀ CĂN BẢN, 

TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP LÀ THEN CHỐT, 
NGƯỜI NÔNG DÂN LÀ CHỦ THỂ.”




