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Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 
năm nông thôn mới 
Sáng 19/10, tại Nam Định, Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 
năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020 được tổ chức 
dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước chủ trì hội nghị. 

Tham dự hội nghị có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh 
Hùng, nguyên Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương CTMTQG xây 
dựng nông thôn mới; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban 
Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ 
tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương 
các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016- 2021; 
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao 
Phạm Bình Minh; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch 
nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; 
các đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo của các Ủy ban của Quốc 

hội; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND của 63 tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương; các nhà khoa học; các điển hình 
tiên tiến trong xây dựng NTM... 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
cho biết hiện số dân sống ở nông thôn rất lớn, phải làm tốt 
chương trình xây dựng NTM vì người hưởng lợi rất đông, 
người khó khăn, người nghèo, gia đình chính sách cũng chủ 
yếu ở nông thôn, miền núi. Vì thế, Hội nghị Trung ương 7 
khóa X đã ban hành Nghị quyết mang tính lịch sử, Nghị 
quyết 26 về tam nông. 
Nhìn lại kết quả sau hơn 9 năm triển khai Chương trình xây 
dựng nông thôn mới, Thủ tướng đánh giá, chúng ta có thể 
phấn khởi và tự hào khi Nghị quyết của Đảng, Chương trình 
của Chính phủ rất đúng, trúng, đi vào lòng người, huy động 
được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, kết hợp sức mạnh 
của từng người dân, tạo nên sức mạnh to lớn, toàn diện, 
lịch sử. Trước hết thể hiện ở sự chuyển biến về nhận thức 
một cách sâu sắc của đảng viên và toàn xã hội về nông 
nghiệp, nông dân và nông thôn. 
Tính đến tháng 10/2019, cả nước có 4.665 xã (52,4%) được 
công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 35,3% so với cuối năm 
2015 (thời điểm tổng kết giai đoạn 1), vượt 2,4% so với mục 
tiêu 10 năm (2010 – 2020) của Đảng, Quốc hội và Chính phủ 
giao. 
Cả nước có 109 đơn vị cấp huyện của 41 tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công 
nhận đạt chuẩn NTM. Trong đó, 4 huyện Hải Hậu (Nam 
Định), Nam Đàn (Nghệ An), Đơn Dương (Lâm Đồng) và Xuân 
Lộc (Đồng Nai) được Ban Chỉ đạo Trung ương lựa chọn thí 
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điểm xây dựng NTM để tổng kết, đánh giá phục vụ xây 
dựng tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu giai đoạn sau năm 2020. 
Đặc biệt, 2 tỉnh Nam Định và Đồng Nai có 100% xã và 100% 
đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
NTM 
Về phương hướng trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu 
cần phát huy những kết quả đạt được trong 10 năm qua với 
tinh thần quyết liệt hơn, khẩn trương hơn trong bối cảnh 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; những nguy cơ, 
thách thức của biến đổi khí hậu... Thủ tướng nêu ra phương 
châm: Phải tận dụng tối đa các cơ hội phát triển, hạn chế 
thấp nhất các nhân tố bất lợi, biến nguy cơ thành cơ hội. 
Nhấn mạnh phải tiếp tục coi nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn là thế mạnh, còn nhiều dư địa, là lợi thế trong tiến 
trình phát triển và hội nhập, Thủ tướng cho rằng, phải 
mạnh dạn, quyết tâm đặt mục tiêu cao hơn. Các địa 
phương phải đi tiên phong trong phát triển nền nông 
nghiệp hiện đại, xây dựng vùng nông thôn xanh, sạch, đẹp 
và giữ gìn bản sắc. 
Nhắc lại quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm 
đầu, không có điểm kết thúc, Thủ tướng yêu cầu: “Trong 5 
năm tới, nhóm đã hoàn thành 19 chỉ tiêu giai đoạn 2010-
2020 cần phải có mục tiêu cao hơn cả về sản xuất, cả về đời 
sống, môi trường, đặc biệt là hoàn thiện hạ tầng. Còn nhóm 
gần 50% số xã chưa đạt 19 tiêu chí thì phải dồn sức để hoàn 
thành tích cực hơn”. Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý phải tập 
trung lo văn hóa, chống tệ nạn xã hội, xây dựng văn hóa 
nông thôn. 

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 
75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 
20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, kiểu mẫu; 50% số 
huyện, thị xã đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới, trong đó có 10% được công nhận 
huyện, thị xã nông thôn kiểu mẫu; có ít nhất 9 tỉnh được 
công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 
đặc biệt chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được 
nâng cao, thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,8 lần so với 
năm 2020. 
Về một số giải pháp lớn, Thủ tướng nêu rõ phải tiếp tục 
hoàn thiện, đảm bảo thống nhất các cấp để có được đội 
ngũ cán bộ chuyên tập trung cho sự tham mưu, chỉ đạo; 
hoàn thiện bộ tiêu chí theo hướng tạo khung khổ định 
hướng để các địa phương phát huy tính chủ động, sáng tạo 
cao nhất, để đạt kết quả tốt nhất. 
Bên cạnh đó là tổng huy động nguồn lực đầu tư bằng cơ 
chế, hình thức hợp tác công tư, xã hội hóa, riêng ngân sách 
tập trung cần được tăng cường bằng 2 nhóm nguồn chính. 
Đó là đầu tư trung hạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu 
quốc gia 2021-2025, đặc biệt đầu tư xã hội và vai trò hợp 
tác xã… trong nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và 
nông thôn. Thủ tướng yêu cầu các địa phương, các ngành 
hưởng ứng phong trào thi đua được phát động ngày 18/10, 
đó là “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2021-2025”./. 

(Làm Báo online) 
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Huy động sức dân bằng công nghệ 4.0 
Trong thời đại công nghệ thông tin 4.0, mạng xã hội đã 
trở thành công cụ để thông tin, liên lạc, kết nối cộng đồng. 
Nắm bắt lợi thế của mạng facebook, xã Tân Thủy, huyện Lệ 
Thủy (Quảng Bình) đã biến nó thành công cụ hữu ích trong 
việc huy động sự đóng góp từ con em xa quê, biến “thế giới 
ảo” thành những hành động thật để xây dựng quê hương. 
Thời gian gần đây, ngoài công tác chuyên môn, chị Dương 
Thị Cúc, cán bộ văn hóa thông tin xã Tân Thủy có thêm 
nhiệm vụ hàng ngày “chếch” tin nhắn, comment trên trang 
facebook “Tân Thủy – miền quê cách mạng”. Chị còn viết 
bài kêu gọi sự hợp sức của người dân, nhất là con em xa 
quê hương để thu hút nguồn lực, thực hiện các nhiệm vụ 
kinh tế, xã hội của địa phương. 
 Hình thành từ tháng 8/2018, trang facebook đã trở thành 
cầu nối giữa chính quyền, mặt trận, các đoàn thể với người 
dân, tạo bước chuyển biến mới trong công tác tuyên 
truyền, vận động xây dựng NTM.  Ông Lê Thanh Bình, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho biết: “Chúng tôi viết thư 
kêu gọi, thông qua các cuộc họp dân, các hội đồng hương 
con em Tân Thủy khắp mọi miền Tổ quốc và thông qua 
trang facebook để chung sức, đóng góp, hợp lực xây dựng 
quê hương”. 
Cuộc vận động lớn đầu tiên được xã Tân Thủy phát động 
trên facebook là công tác khuyến học, khuyến tài. Chỉ trong 
thời gian ngắn, nhiều phần quà, sự đóng góp từ khắp nơi 
gửi về, trong đó có nhiều con em đang làm ăn sinh sống ở 
nước ngoài. Trong đêm Liên hoan Tiếng hát khuyến học, xã 

đã nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ 193 triệu đồng, 15 suất học 
bổng và 5 chiếc xe đạp. 
Sau khi ra đời, trang facebook đã có gần 1.000 thành viên. 
Nhiều bài viết, video, hình ảnh về quá trình xây dựng quê 
hương nhanh chóng được lan truyền, cùng với đó là thư 
ngỏ, lời kêu gọi, vận động vốn xã hội hóa thực hiện một số 
công trình phần việc cụ thể, được các thành viên, nhất là 
người ở xa phấn khởi đón nhận. 
Bằng cách này, xã đã huy động được 1,5 tỷ đồng, trong đó 
con em xa quê đóng góp gần 1 tỷ đồng để xây dựng 15 cổng 
chào, 3 sân bóng chuyền, 1 sân bóng đá mini, tu sửa, nâng 
cấp, xây dựng được 3 nhà văn hóa thôn. Diện mạo của một 
“miền quê đáng sống” đang từng bước được hoàn thiện. 
Toàn bộ quá trình kêu gọi, tổng hợp, sử dụng nguồn vốn 
đóng góp đều được minh bạch, công khai trên facebook để 
người dân có thể giám sát. Từ đó, người dân thêm tin 
tưởng, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương. 

An Phương  
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
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Xây dựng nông thôn mới cần gắn liền với giá trị 
truyền thống 
Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã chia 
sẻ như vậy tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10 năm 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai 
đoạn 2010 - 2020. 

 
Theo ông Cường, chỉ khi xây dựng NTM gắn liền với giá trị 
truyền thống mới có thể hình thành các sản phẩm du lịch 
nông thôn, du lịch cộng đồng mang bản sắc văn hóa dân tộc 
của từng vùng miền. Có như vậy mới thu hút được khách 
du lịch quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. 
Theo ông Cường, cần sớm xây dựng bộ tiêu chí du lịch NTM 
để các địa phương triển khai hiệu quả hơn. Tỉnh phấn đấu 
đến năm 2020, có 119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 
58,3% tổng số xã. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực 
nông thôn sẽ đạt hơn 42 triệu đồng/năm; hoàn thành xây 
dựng 133 khu dân cư nông thôn mới kiểu mới. 

Minh Phúc - Đình Tùng - Kế Toại  
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

Cần Đước duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu 
chí xây dựng nông thôn mới 
Hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) đã khó, giữ 
vững và nâng cao chất lượng các TC càng khó hơn. Vì vậy, 
huyện Cần Đước, tỉnh Long An chủ động xây dựng các giải 
pháp, quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí 
ngay sau khi được công nhận xã NTM. 

 
Tranh thủ nguồn lực 
Tính từ năm 2016 đến nay, huyện Cần Đước huy động 
nguồn vốn, đầu tư ngân sách trên 274 tỉ đồng thực hiện 
Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, trong đó 
nguồn vốn ngân sách nhà nước 260 tỉ đồng, nguồn vốn huy 
động từ nhân dân trên 14 tỉ đồng. Chủ tịch UBND huyện - 
Huỳnh Văn Quang Hùng cho biết: “Ngoài nguồn lực đầu tư 
từ nguồn vốn ngân sách, các doanh nghiệp, chính quyền địa 
phương còn tuyên truyền, vận động để người dân hiểu 
mình là chủ thể; đồng thời, cũng là người thụ hưởng thành 
quả, từ đó tích cực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ và 
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vật chất cho phong trào xây dựng NTM tại địa phương. 
Năm 2019, huyện tập trung nguồn lực cho các xã trong lộ 
trình hoàn thành các TC yếu kém trong xây dựng NTM và 
tiếp tục nâng chất các TC cho 8 xã NTM đã được công nhận 
trước đây; đồng thời, củng cố ban chỉ đạo xây dựng NTM từ 
ấp đến xã, huyện”. 
Tập trung thực hiện 
Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng 
NTM, ông Huỳnh Văn Quang Hùng cho biết: “Là địa phương 
đang trong quá trình phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, 
Cần Đước phải quan tâm giữ gìn, phát huy các giá trị văn 
hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương; bảo tồn, tôn tạo 
và nâng cao giá trị văn hóa, lịch sử; quan tâm chăm lo đời 
sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ gìn và phát huy 
nét đẹp trong văn hóa ứng xử; thực hiện tốt chính sách bảo 
đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. 
Trong đó, huyện chú trọng thực hiện các giải pháp hiệu quả 
đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định 
hướng; tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình liên kết 
với các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, đổi mới công 
nghệ; tích cực chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng 
ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; xây dựng chuỗi liên 
kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản; xây dựng 
thương hiệu sản phẩm nông nghiệp theo hướng bền vững, 
bảo đảm an toàn thực phẩm; quan tâm đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng, các công trình y tế, giáo dục, các thiết chế văn 
hóa, kết nối hạ tầng giữa đô thị và nông thôn, bảo đảm phù 
hợp xu thế phát triển của địa phương đang trong quá trình 
đô thị hóa, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế 

của huyện nhanh và bền vững; làm tốt công tác quản lý nhà 
nước về quy hoạch đất đai, xây dựng, giao thông... 
Đặc biệt, huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Toàn 
dân chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; giữ gìn vệ sinh môi 
trường, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn 
xã hội, bảo đảm tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa 
bàn;... 
Mặt khác, huyện phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây 
dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy 
dân chủ ở cơ sở và vai trò giám sát, phản biện xã hội của 
MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến xã trong 
thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương”. Huyện Cần 
Đước hiện có 8/16 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới, các xã còn lại đạt bình quân 15,88 tiêu chí. Mục 
tiêu đến năm 2020, huyện phấn đấu có thêm 4 xã được 
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.Đặc biệt, năm 2019, 
huyện đầu tư nguồn vốn trên 17 tỉ đồng cho xã Long Định 
hoàn thành các tiêu chí về trường học và giao thông. 

 
Huỳnh Phong - Kim Thoa 

(Báo Long An online) 
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Tuyên Quang 'chuyển mình' sau 10 năm xây dựng 

nông thôn mới 
Tuyên Quang là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, xuất 
phát điểm xây dựng nông thôn mới ở các xã trên địa bàn 
tỉnh ở mức thấp (năm 2011, bình quân đạt 2,8 tiêu chí/xã), 
địa hình đồi núi chia cắt, nguồn thu từ ngân sách hàng 
năm thấp, nguồn lực trong dân hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo 
cao… 

 
Đường liên xóm xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn được bê tông hóa. 

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu 
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh 
đến cơ sở, đặc biệt là sự ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp 
nhân dân, sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, 
đến nay, tỉnh Tuyên Quang có 30/129 xã được công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 13,4 tiêu chí/xã. 
Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới đã 
góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn toàn tỉnh Tuyên 
Quang. Đời sống của người dân từng bước được nâng cao, 

góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng và 
Nhà nước... 
Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai 
đoạn 2011-2019 là trên 14.729 tỷ đồng, trong đó nhân dân 
đóng góp gần 1.300 tỷ đồng, chiếm trên 8,6%. 
Cùng với đó, gia đình cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải 
gương mẫu thực hiện trước, chủ động trong thực hiện các 
tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới, đặc biệt là việc thực 
hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Việc huy 
động nguồn lực của cộng đồng, người dân trong xây dựng 
nông thôn mới phải đảm bảo công bằng, công khai, dân 
chủ, tự nguyện, phù hợp với khả năng đóng góp của nhân 
dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng 
nông thôn mới tại các địa phương… 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới, tỉnh 
Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân 
trong toàn tỉnh về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh đẩy mạnh 
thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ để hoàn thành các 
mục tiêu: Kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa 
gắn với sân thể thao thôn; khuyến khích phát triển kinh tế 
trang trại, hợp tác xã; hỗ trợ sản xuất hàng hóa…; thực hiện 
các giải pháp giảm nghèo gắn với Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững. 

Vũ Quang Đán  
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 Hợp tác xã nông nghiệp: Nhân tố tích cực trong 
xây dựng nông thôn mới 
Với việc đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, các 

hợp tác xã, đặc biệt là hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực 

nông nghiệp đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng 

nông thôn mới ở các địa phương. Trong đó, nhiều hợp tác 

xã đã trở thành những điển hình tiên tiến về phát triển 

kinh tế tập thể. 

 
 

Mô hình trồng hoa lan tại Hợp tác xã Đan Hoài (Đan Phượng) cho 

hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân làm giàu. 

Hạt nhân trong phát triển kinh tế 

Về hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn, 

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội Lê Văn Thư 

cho biết, tính đến hết năm 2018, toàn thành phố có 1.072 

hợp tác xã nông nghiệp, chiếm 57,42% tổng số hợp tác xã. 

Nguồn vốn hoạt động bình quân của mỗi hợp tác xã là 1,48 

tỷ đồng. Từ năm 2010 đến nay, Liên minh Hợp tác xã thành 

phố đã chủ động phối hợp với các huyện, thị xã tổ chức 

triển khai tư vấn hỗ trợ 313 hợp tác xã tại 313 xã xây dựng 

nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Các hợp tác xã 

đang từng bước trở thành nhân tố mới, có nhiều đóng góp 

tích cực trong xây dựng phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô, 

đặc biệt là trong quá trình xây dựng nông thôn mới. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động 

Thời gian vừa qua, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội 

cũng đã tập trung đẩy mạnh tư vấn, hướng dẫn các xã thực 

hiện Đề án củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các 

hợp tác xã. Trong đó, trọng tâm là tư vấn, hướng dẫn các 

hợp tác xã thực hiện mở rộng ngành nghề kinh doanh, dịch 

vụ và liên doanh, liên kết để phát triển sản xuất gắn với 

chuỗi giá trị nông sản…  

“Phấn đấu đến năm 2020, Liên minh Hợp tác xã thành phố 

hỗ trợ 50 hợp tác xã tại 50 xã xây dựng nông thôn mới và 

nông thôn mới nâng cao, góp phần hoàn thành mục tiêu 

đến năm 2020 công nhận được hơn 90% số xã đạt chuẩn 

nông thôn mới theo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành 

ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn 

mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” - 

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội Lê Văn Thư 

cho biết. 
Đỗ Minh 

(Báo Hà Nội mới) 

 

 
 

http://hanoimoi.com.vn/ban-in/Nong-nghiep/948742/hop-tac-xa-nong-nghiep-nhan-to-tich-cuc-trong-xay-dung-nong-thon-moi

