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Tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 
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Tri ân nông dân, nông thôn 

'Chương trình xây dựng nông thôn 

mới đã củng cố lòng tin của người dân 

vào Đảng. Ở đâu đó còn lộn xộn, nhưng 

về nông thôn thì chúng ta thấy rất yên 

tâm' 

Sáng nay (21/4), diễn ra Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc triển khai thực hiện 
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới và Chương trình Mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững, do Phó 
Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh 
chủ trì. Nhân sự kiện này, Báo Nông 
nghiệp Việt Nam đã phỏng vấn ông Hồ 
Xuân Hùng - nguyên Thứ trưởng Bộ NN-
PTNT, người đã gắn bó với Chương trình 
Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới từ những ngày đầu tiên. 

 
Ông Hồ Xuân Hùng - nguyên Thứ trưởng 

Bộ NN-PTNT chia sẻ với Báo Nông nghiệp 

Việt Nam về những kết quả to lớn của 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới. Ảnh: Nhật Quang. 
Hơn 10 năm trước, chúng ta khởi đầu 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới trong bối cảnh hết sức khó khăn. Khi 
ấy theo rà soát, bình quân mỗi xã chỉ đạt 4 
tiêu chí. Ông có tưởng tượng được rằng 
đến ngày hôm nay, hơn 69% số xã trên cả 
nước đã đạt chuẩn nông thôn mới? 

Năm 2010, khi Thủ tướng Chính phủ ký 
Quyết định 800 phê duyệt Chương trình 
mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2010 - 2020, chúng ta chỉ 
dám đặt mục tiêu đến năm 2015 có 20% 
số xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến 
năm 2020 đạt 50% số xã đạt chuẩn. 

Lúc đó, chúng ta mới chỉ làm thí điểm một 
vài mô hình thôn mới do Bộ NN-PTNT và 
Ban Kinh tế Trung ương thực hiện, chứ 
chưa hình dung ra xã nông thôn mới là gì. 

Bởi vậy, khi có Nghị quyết Trung ương 7 
khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn, Ban Bí thư quyết định thành lập Ban 
Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm xã nông 
thôn mới do Thường trực Ban Bí thư 
Trương Tấn Sang làm Trưởng Ban Chỉ 
đạo. Tôi có may mắn được phân công làm 
Tổ trưởng Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo. 

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là tìm lời giải 
cho hàng loạt câu hỏi: Xây dựng nông 
thôn mới là như thế nào, bắt đầu từ đâu, 
ai làm, ai thụ hưởng và tiền đâu để làm? 
Đồng thời, phải xây dựng bộ tiêu chí cụ 
thể làm thước đo gì để đánh giá được thế 
nào là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết 
quả là, lần đầu tiên chúng ta có bộ tiêu chí 
xây dựng nông thôn mới, đó là việc trước 
nay chưa từng có. 

Và, trong quá trình xây dựng mô hình 
điểm, chúng ta đã tìm ra được chìa khóa 
thành công. Thứ nhất là người dân làm, 
Nhà nước hỗ trợ. Thứ hai, đồng hành với 
người dân là các doanh nghiệp, các tổ 
chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức chính trị 
và đứng đầu là Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam. 

Nếu không tìm ra những phương pháp đó 
thì chúng ta không thể trả lời cho câu hỏi: 
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Tiền đâu để xây dựng nông thôn mới? 
Bởi, tiền của Nhà nước thì chỉ có mức độ 
thôi. Bởi vậy, trong cơ cấu vốn xây dựng 
nông thôn mới, chúng ta xác định ngân 
sách Trung ương và địa phương chỉ 
chiếm khoảng 40% và 5 năm sau tăng gấp 
2 lần. 

Lúc đầu chúng ta đưa ra khẩu hiệu: “Dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và 
sau này, khẩu hiệu ấy có thêm ba chữ 
“dân thụ hưởng”. Và từ những quyết sách 
hợp lòng dân của Đảng, cả xã hội đã cùng 
vào cuộc. 

Cùng với đó, Chính phủ đã rà soát, sửa 
đổi, bổ sung một loạt các quy định, thậm 
chí trình Quốc hội sửa đổi một số Luật và 
quy định để huy động nguồn lực, nhất là 
nguồn lực từ các doanh nghiệp. Bởi vậy, 
chúng ta mới huy động một nguồn lực 
khổng lồ để thực hiện Chương trình. Nhìn 
lại cả quá trình ấy, tôi khó có thể tưởng 
tượng được rằng đến nay, chúng ta đã có 
69% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây 
là con số cực kỳ ấn tượng. 

Sức dân, lòng dân 

Vậy theo ông, đâu là những quyết sách 
quan trọng nhất giúp chúng ta huy động 
nguồn lực của toàn xã hội để xây dựng 
nông thôn mới? 
Vấn đề quan trọng nhất là chúng ta định 
hình rõ ai làm việc gì và lấy nguồn ở đâu. 
Cụ thể, đầu tư xây dựng hạ tầng nông 
thôn cơ bản thì phải khẳng định được vai 
trò chủ đạo của Nhà nước, nhưng không 
thể bỏ qua vai trò của người dân. 

Ví dụ khi làm đường giao thông nông 
thôn, Nhà nước hỗ trợ vật liệu cơ bản như 
xi măng, gạch, đá; người dân hiến đất, góp 
sức làm đường, vì làm đường cho chính 

người dân hưởng thụ. Các tổ chức chính 
trị xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp 
cũng phải cùng xắn tay hỗ trợ. 

 
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ các 

diêm dân trên cánh đồng muối xã Phước 

Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận ngày 16/4/2022. Ảnh: Dương 

Giang. 
Vậy theo ông đâu là những khó khăn lớn 
nhất trong xây dựng nông thôn mới xét về 
cả yếu tố vật chất và phi vật chất? 
Khó khăn đầu tiên là phải tạo được sự 
đồng lòng chung của toàn Đảng, toàn dân. 
Mặc dù lúc đầu công tác tuyên truyền rất 
tốt, nhưng khi triển khai thực tế ở địa 
phương, cơ sở lại động chạm rất nhiều 
chuyện. 

Ví dụ, khi chúng ta thay đổi nhà văn hóa, 
thay đổi một hủ tục để xây dựng nếp sống 
văn hóa mới; tổ chức lại trường học hay 
tổ chức lại chợ nông thôn,… lĩnh vực nào 
cũng đụng chạm từ lợi ích riêng nho nhỏ 
của cá nhân, hộ gia đình đến lợi ích không 
hề nhỏ của một làng, một xóm… Tất cả 
những vấn đề đó đều là khó khăn. Ở một 
số nơi, việc giải phóng mặt bằng làm giao 
thông nông thôn vô cùng khó, lúc đầu 
không dễ gì người dân đồng tình, chia sẻ. 

Bên cạnh đó, không ít địa phương làm 
phong trào theo kiểu bề nổi, làm thấy 
được, xét đạt chuẩn nông thôn mới mà 
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cho nợ rất nhiều tiêu chí, thậm chí tiêu chí 
rất cơ bản là quy hoạch còn cho nợ, bệnh 
xá thì cho nợ bác sĩ, trường học cho nợ 
giáo viên. Những tồn tại, hạn chế đó khiến 
người dân hoang mang trong giai đoạn 
đầu. 

Vậy nếu nói về những thành quả to lớn của 
Chương trình xây dựng nông thôn mới 
trong hơn 10 năm qua, ông sẽ chia sẻ điều 
gì? 
45 triệu m2 đất mà người dân đã hiến để 
làm đường, các công trình phúc lợi công 
cộng (mở rộng trường, mở rộng bệnh xá) 
là con số khiến tôi cực kỳ ấn tượng. Chúng 
tôi rất trân trọng những tấm lòng đó, bởi 
người dân đã hy sinh vì cộng đồng, vì 
quốc gia và cũng vì lợi ích của chính họ. 
Điều này thể hiện tình yêu quê hương của 
họ ngày càng sâu đậm hơn. 

Thứ hai, Chương trình xây dựng nông 
thôn mới đã củng cố lòng tin của người 
dân vào Đảng. Ở đâu đó còn lộn xộn, 
nhưng về nông thôn thì chúng ta thấy rất 
yên tâm. Họ rất tin tưởng vào đường lối 
của Đảng và Nhà nước. Khi chúng ta đưa 
ra chủ trương hợp lòng dân, chính sách 
hợp lòng dân thì bao giờ cũng đạt được 
sự ủng hộ to lớn. 

 

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã 

củng cố lòng tin trong nhân dân. 

Ảnh: Thanh Nga. 
Thứ ba, chúng ta thấy rõ sự thay đổi rất 
cơ bản bộ mặt của nông thôn, đời sống 
của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ 
nghèo giảm nhanh. Những kết quả đó 
không chỉ cư dân nông thôn phấn khởi 
mà hầu hết cư dân đô thị đều phấn khởi. 

Anh Nguyễn Sinh Hùng khi còn ở cương 
vị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 
từng nói: “Chúng ta đều là con em từ bờ 
tre gốc rạ mà ra cả, hãy làm cái gì đó cho 
quê hương để tri ân với nông dân”. Và 
thông qua Chương trình xây dựng nông 
thôn mới, chúng ta đã khẳng định được 
điều này. 

Cho nên, thành quả của Chương trình xây 
dựng nông thôn mới không chỉ cho cư 
dân nông thôn mà còn cho cả người dân 
trong và ngoài nước. Tôi gặp khá nhiều 
kiều bào nước ngoài và họ đều cảm nhận 
rát rõ sự thay da đổi thịt của hạ tầng và 
cảnh sắc nông thôn. 

Bên cạnh việc nâng cao đời sống vật chất, 
chúng ta vẫn giữ được bản sắc văn hóa 
của nông thôn. Mà văn hóa nông thôn 
chính là văn hóa của dân tộc, của quốc gia. 
Quốc gia nào cũng vậy, văn hóa bắt đầu từ 
nông thôn vì nông thôn có trước đô thị. 
Đồng thời, chúng ta tiếp cận được văn 
hóa hội nhập, phát triển du lịch gắn với 
nông nghiệp, nông thôn; thu hút công 
nghiệp về với nông thôn, thu hút doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, đó là 
những bước tiến rất lớn, tạo ra thế và lực 
để phát triển trong tương lai. 

Xin cảm ơn ông! 
Minh Phúc 
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80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới 

vào năm 2025 

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 phấn đấu thu nhập bình quân 

người dân nông thôn tăng ít nhất thêm 

1,5 lần so với năm 2020. 

Sáng nay (21/4), diễn ra Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc triển khai thực 
hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới và Chương trình 
Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 
do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm 
Bình Minh chủ trì. 
Sau hơn 10 năm triển 
khai thực hiện, đến hết 
năm 2020, Chương 
trình Mục tiêu Quốc 
gia xây dựng nông 
thôn mới đã vượt 
12,4% số xã đạt chuẩn 
so với mục tiêu giai 
đoạn 2016 - 2020. 

Cụ thể, tính đến tháng 
4/2022, cả nước có 5.706/8.227 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới, trong đó 663 xã đạt 
chuẩn nâng cao và 71 xã đạt chuẩn kiểu 
mẫu. 225 đơn vị cấp huyện thuộc 55 tỉnh, 
thành phố đã được Thủ tướng công nhận 
hoàn thành nhiệm vụ, 16 tỉnh, thành phố 
có 100% số xã đạt chuẩn, trong đó có 5 
tỉnh gồm Nam Định, Đồng Nai, Hưng Yên, 
Hà Nam, Hải Dương được Thủ tướng 
công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới. 

Trong giai đoạn này cả nước đã có 
63/63  tỉnh, thành phố đánh giá, phân 
hạng sản phẩm OCOP. Đã có 7.463 sản 
phẩm OCOP của 4.061 chủ thể OCOP đạt 

từ 3 sao trở lên, 20 sản phẩm được công 
nhận sản phẩm 5 sao cấp quốc gia. Sản 
phẩm OCOP đang từng bước khẳng định 
được giá trị và chất lượng trên thị trường 
và được người dân tín nhiệm. Các sản 
phẩm OCOP 5 sao đã được các lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước tin tưởng, lựa chọn làm 
quà tặng trong các hội nghị quan trọng và 
các chuyến công tác nước ngoài. 
Cũng theo Bộ NN-PTNT, mục tiêu đến 
năm 2025 phấn đấu cả nước có ít nhất 
80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 
trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn 
nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn 
kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu 
chí. Ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh đạt chuẩn, 
hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn 
mới, trong đó, ít nhất 
20% số huyện đạt 
chuẩn được công nhận 
là huyện nông thôn 
mới nâng cao, huyện 
nông thôn mới kiểu 
mẫu. 

17 - 19 tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương được Thủ tướng 
công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới, 60% số thôn, bản, ấp 
thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực 
biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven 
biển và hải đảo được công nhận đạt 
chuẩn theo các tiêu chí do UBND cấp tỉnh 
quy định. Đặc biệt, phấn đấu thu nhập 
bình quân của người dân nông thôn tăng 
ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. 

Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên, 
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tiếp 
tục thực hiện 11 nội dung thành phần bao 
gồm 54 chỉ tiêu cụ thể. Tập trung triển 

https://nongnghiep.vn/chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-tag109960/
https://nongnghiep.vn/chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-tag109960/
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khai 6 chương trình chuyên đề, gồm: 
Chương trình khoa học và công nghệ 
phục vụ xây dựng nông thôn mới; 
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP); Tăng cường bảo vệ môi trường, 
an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông 
thôn trong xây dựng nông thôn mới; Phát 
triển du lịch nông thôn trong xây dựng 
nông thôn mới; Chuyển đổi số trong xây 
dựng nông thôn mới, hướng tới NTM 
thông minh; Nâng cao chất lượng, hiệu 
quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự 
trong xây dựng nông thôn mới. 

Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước bố 
trí tối thiểu là 196.332 tỷ đồng, trong đó 
nguồn ngân sách Trung ương 39.632 tỷ 
đồng, ngân sách địa phương khoảng 
156.700 tỷ đồng. 

Nhằm tập trung thực hiện và phấn đấu 
hoàn thành các mục tiêu đã được phê 
duyệt, Bộ NN-PTNT đề nghị các bộ, ngành 
Trung ương sớm xây dựng kế hoạch hành 
động và tổ chức triển khai ngay. Chủ trì, 
phối hợp với Bộ NN-PTNT, cơ quan có 
liên quan và địa phương khẩn trương 
hoàn thành xây dựng, ban hành theo 
thẩm quyền các văn bản hướng dẫn các 
địa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

phương triển khai các nội dung thành 
phần và các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí 
quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 
- 2025. Hoàn thiện phương án giao chỉ 
tiêu, nhiệm vụ phấn đấu 5 năm 2021 - 
2025 và hằng năm báo cáo Thủ tướng 
xem xét, giao các địa phương thực hiện. 
Các cơ quan Ủy ban Dân tộc, Bộ LĐ-
TB&XH nghiên cứu, ban hành kế hoạch 
chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lồng 
ghép vốn bố trí thực hiện các dự án thành 
phần của 2 Chương trình Mục tiêu quốc 
gia còn lại để hỗ trợ các xã đặc biệt khó 
khăn, huyện nghèo phấn đấu hoàn thành 
các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã 
được phê duyệt theo các quy định của Bộ 
tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai 
đoạn 2021 - 2025, nhất là mục tiêu không 
còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. 

Hoàng Anh 

TTXVN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nongnghiep.vn/bo-nn-ptnt-tag36042/
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Du lịch nông thôn: 

Làm ngay kẻo muộn! 
Sau khi tham vấn các Bộ, ban, ngành, Bộ 

NN-PTNT vừa gửi Tờ trình lên Thủ 

tướng, kiến nghị phê duyệt Chương trình 

Phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 

2021-2025. 

Trong những năm qua, nhiều điểm đến 

du lịch nông thôn được hình thành trên 

cơ sở khai thác giá trị đặc sắc, mang đậm 

dấu ấn của văn hóa, sinh thái vùng miền. 

Nhiều sản phẩm du lịch mang đặc trưng 

văn hóa sinh thái nông nghiệp độc đáo, 

chất lượng đã được khai thác đáp ứng 

nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du 

khách.  

Tại vùng Trung du Miền núi phía Bắc 

(MNPB), đây là vùng đất đa văn hóa, với 

nhiều đặc trưng, sắc thái của 32 dân tộc 

cư trú xen kẽ, trong đó các dân tộc tiêu 

biểu, chiếm số lượng lớn là Thái, Mường, 

Mông, Dao, Tày, Nùng… 

MNPB đã hình thành một số loại hình du 

lịch như: Du lịch cộng đồng gắn với tham 

quan, trải nghiệm các bản làng dân tộc 

thiểu số; Du lịch cộng đồng gắn với trải 

nghiệm văn hóa của các dân tộc vùng cao; 

Du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm các 

lễ hội và văn hóa dân gian. Tuy nhiên, do 

phát triển tự phát, nhiều bản làng không 

chú trọng giữ gìn cảnh quan, môi trường, 

quy hoạch xây dựng dẫn tới phá vỡ cảnh 

quan. Một số điểm tập trung khách quá 

đông dẫn tới tình trạng quá tải, hoặc cung 

ứng các dịch vụ trải nghiệm giống nhau 

dẫn tới sự giảm sút về khách thời gian 

qua. 

Tại vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), 

11 tỉnh, thành phố trong khu vực có nhiều 

thuận lợi trong phát triển du lịch nông 

thôn nhờ kết nối với trung tâm gửi khách 

Hà Nội. Đây là nơi gắn liền với các giá trị 

văn hóa, lúa nước, văn hóa làng xã Bắc Bộ 

với “Cây đa, bến nước, sân đình”, nhiều 

làng cổ, làng nông nghiệp truyền thống, 

với không gian làng xã sinh động và các 

cảnh quan đồng quê đẹp trữ tình. 

ĐBSH đã hình thành một số loại hình du 

lịch như: Du lịch nông thôn gắn với làng 

nghề truyền thống; Du lịch nông thôn gắn 

với cảnh quan vùng nông thôn; Du lịch 

nông nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết địa 

phương chưa khai thác được thế mạnh từ 

vùng canh tác cây ăn quả, lúa đặc sản lớn 

để phát triển du lịch. Nhiều điểm du lịch 

nông thôn trong vùng chỉ được khai thác 

khi kết hợp những tài nguyên du lịch nổi 

trội khác thu hút khách. 

Tại vùng Bắc Trung Bộ (BTB), khu vực có 

đặc trưng dải bờ biển dài và nền văn hóa 

đặc sắc, nhiều cửa khẩu giáp với Lào. Đây 

là vị trí đặc biệt quan trọng trong phát 

triển du lịch Việt Nam cũng như phát 

triển kinh tế và du lịch trên hành lang 

Đông - Tây với các nước trong khu vực. 

Là vùng đất địa linh nhân kiệt, BTB sớm 

hình thành các loại hình như du lịch sinh 

thái; du lịch văn hóa, lịch sử; du lịch làng 

nghề thủ công truyền thống… Dù vậy, có 

một thực tế là phần lớn các sản phẩm du 

lịch nông thôn ở khu vực BTB chưa thực 

sự hấp dẫn khách du lịch do tiếp cận giao 

thông chưa thuận tiện và chưa có nhiều 

dịch vụ trải nghiệm cho du khách. 

Tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ (NTB), 

đây là vùng có đường bờ biển dài nhất 
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Việt Nam (hơn 1.300 km), và có thế mạnh 

về du lịch biển, đảo và du lịch sinh thái. 

Nét độc đáo về tài nguyên biển đảo của 

vùng NTB thuận lợi cho việc khai thác các 

loại hình du lịch như khu bảo tồn thiên 

nhiên, cồn cát, ghềnh đá ven biển… 

NTB đã khai thác khá tốt du lịch cộng 

đồng khai thác đặc trưng văn hóa địa 

phương, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, lối 

sống, lễ hội của cộng đồng, thăm quan, 

trải nghiệm ở các làng quê, làng nghề 

nông thôn. Các hoạt động trải nghiệm 

cuộc sống, thực tế sản xuất của người 

nông dân, du khách được trực tiếp cày 

bừa, cuốc đất, trồng rau, gánh nước tưới 

cây, được thưởng thức ẩm thực truyền 

thống, được chèo thuyền, đánh bắt cá 

như những ngư dân, được nghỉ dưỡng 

trong các cơ sở lưu trú chất lượng cao tại 

vùng nông thôn… 

Tại vùng Tây Nguyên, đây là vùng có khi ́

ha ̣u mát mẻ quanh năm và ta ̣p trung 

nhiều danh lam tháng cảnh hùng vi ̃với he ̣  

thóng sông, suói, hò, thác nước. Bên cạnh 

đó, Tây Nguyên có khoảng 32 loài động 

vật quí hiếm và nổi tiếng với các cao 

nguyên, trang trại cà phê, ca cao, hồ tiêu, 

và các loài hoa, các loại dược liệu. 

Là nơi sinh sống của 47 dân tộc anh em, 

mỗi dân tộc Tây Nguyên đều có bản sắc 

văn hóa độc đáo, đặc sắc riêng giúp hình 

thành các loại hình như: Du lịch cộng 

đồng trên cơ sở khai thác các giá trị văn 

hóa độc đáo của các buôn làng dân tộc 

thiểu số, không gian văn hóa cồng chiêng; 

Du lịch gắn với hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, tham quan các trang trại cà phê, 

rau trái cây, chè đặc trưng. Tuy nhiên, 

trong 5 tỉnh Tây Nguyên, mới có Lâm 

Đồng có khả năng thu hút khách nhờ sự 

phong phú đa dạng về sản phẩm du lịch 

và đồng bộ về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật 

chất kỹ thuật du lịch. 

Tại vùng Đông Nam Bộ (ĐNB), đây là nơi 

có nhiều tiềm năng đề phát triển du lịch 

sinh thái nhờ các bãi biển đẹp; hệ sinh 

thái đất ngập mặn; cũng như du lịch sinh 

thái gắn liền với Vườn Quốc gia, khu dự 

trữ sinh quyển, khu bảo tồn. 

Với lợi thế của trung tâm gửi khách lớn 

nhất của cả nước là TP.HCM, ĐNB có 

những loại hình du lịch nông thôn như: 

Du lịch sinh thái cộng đồng trải nghiệm 

tại các nông trại miệt vườn với các vườn 

cây ăn trái đặc sản; Du lịch trải nghiệm 

nông nghiệp công nghệ cao trồng rau hữu 

cơ, phong lan, cây cảnh, trang trại điều, cà 

phê, cao su. Hiện có nhiều chương trình 

du lịch sinh thái, nông nghiệp nhưng hầu 

hết hình thành ở TP.HCM. 

Tại vùng đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL), nhờ hệ thống tài nguyên du lịch 

mang tính đặc thù, độc đáo, gắn liền với 

sông nước, miệt vườn, chợ nổi, làng 

nghề… ĐBSCL có thể khai thác lợi thế du 

lịch nông thôn gắn với hệ thống kênh 

rạch chằng chịt và các vườn cây trái 

quanh năm. 

Các sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan 

sông nước, du lịch gắn với các làng nghề 

truyền thống từ lâu đã được hình thành ở 

ĐBSCL. Nhiều địa phương trong khu vực 

đã quy hoạch và đầu tư xây dựng hàng 

trăm tuyến, điểm du lịch. Dù vậy, so sánh 

trong tổng thể phát triển du lịch chung 

của cả nước, tốc độ phát triển du lịch khu 

vực ĐBSCL về tăng trưởng khách, doanh 

thu, mức đầu tư, tính chuyên nghiệp chưa 
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thực sự có bước đột phá, tốc độ tăng 

tưởng còn thấp hơn so với các vùng khác. 

Lượng khách đến khu vực có sự tăng 

trưởng nhưng lượng khách lưu trú tại 

khu vực nông thôn rất thấp (khoảng 20-

30%), hầu hết là các tour kết nối từ thành 

phố Hồ Chí Minh (chiếm 80%) và đi tour 

ngắn ngày. 

Hiện cả nước có trên 1.300 khu, điểm du 

lịch thuộc các địa phương quản lý, trong 

đó khoảng 70% là các điểm du lịch thuộc 

khu vực nông thôn. 

Một chính sách tổng thể 

Khu vực nông thôn Việt Nam sở hữu 

nguồn tài nguyên đa dạng và có nhiều dư 

địa để phát triển du lịch nông thôn. Phát 

triển du lịch nông thôn góp phần tích cực 

trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ 

môi trường và phát huy bản sắc văn hóa 

truyền thống khu vực nông thôn, đồng 

thời gắn bó mật thiết với hoạt động sản 

xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế 

nông thôn 

Bên cạnh việc mở rộng không gian du 

lịch, phát triển du lịch nông thôn góp 

phần tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng có 

lợi thế cạnh tranh, hấp dẫn khách du lịch, 

phát huy lợi thế, giá trị khác biệt của nông 

nghiệp, nông thôn và nông dân. Đây cũng 

là giải pháp giúp nâng cao thu nhập cho 

người dân nông thôn trong bối cảnh diện 

tích đất nông nghiệp tiếp tục bị thu hẹp, 

cũng là theo đúng định hướng chuyển từ 

sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông 

thôn theo hướng tích hợp đa ngành, đa 

giá trị. 

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 

16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát 

triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn, Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 

10/7/2017 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, 

nhiều chính sách và giải pháp phát triển 

ngành du lịch được ban hành và triển 

khai thực hiện. Mục tiêu nhằm thúc đẩy 

xây dựng nông thôn mới bền vững; tạo ra 

giá trị nền tảng, hỗ trợ cho sự phát triển 

đa dạng, bền vững của du lịch nông thôn. 

Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 đã được Quốc hội phê duyệt chủ 

trương đầu tư tại Nghị quyết 2 số 

25/2021/QH15 ngày 28/7/2021, trong 

đó phát triển kinh tế và cải thiện đời sống 

nhân dân là một trong những mục tiêu 

quan trọng. Tuy nhiên, hiện chưa có 

chính sách tổng thể cho phát triển du lịch 

nông thôn ở cấp quốc gia, nhằm giải 

quyết một cách gốc rễ tình trạng tự phát, 

quy mô nhỏ như hiện nay. 

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng giao 

tại Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam 

đến năm 2030, Bộ NN-PTNT đã phối hợp 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lồng ghép 

các nội dung phát triển du lịch vào 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới; xây dựng các sản 

phẩm nông nghiệp, các mô hình phát 

triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công 

nghệ cao gắn với phát triển du lịch. Bộ 

NN-PTNT cũng phối hợp Bộ Tài nguyên 

và Môi trường nghiên cứu xây dựng cơ 

chế, chính sách phát triển du lịch sinh 

thái, du lịch cộng đồng tại các vườn quốc 

gia và khu bảo tồn thiên nhiên. 
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Thực tế cho thấy, phát triển du lịch nông 

thôn gắn với Chương trình OCOP là một 

hướng đi hiệu quả cũng là nhiệm vụ cần 

thiết, nhằm xác định những nhiệm vụ, 

giải pháp, cơ chế chính sách đặc thù tạo 

ra động lực phát triển cho du lịch nông 

thôn giai đoạn 2021-2025, vừa phát huy 

lợi thế của nông nghiệp, nông thôn, vừa 

xây dựng chuỗi giá trị du lịch nông thôn, 

góp phần xây dựng nông thôn mới bền 

vững. 

100% điểm du lịch nông thôn được giới 

thiệu, quảng bá 

Phát triển du lịch nông thôn là một trong 

những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của 

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trên 

cơ sở thay đổi tư duy từ sản xuất nông 

nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn, 

góp phần hỗ trợ các địa phương thực hiện 

hiệu quả, bền vững các tiêu chí nông thôn 

mới. 

Trong giai đoạn mới, phát triển du lịch 

nông thôn sẽ hướng bền vững, bao trùm 

và đa giá trị, phù hợp với nhu cầu thị 

trường trên cơ sở sử dụng hiệu quả, bảo 

tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống, làng nghề, sản phẩm OCOP, các 

hoạt động nông nghiệp và môi trường 

sinh thái đặc trưng vùng miền, gắn với 

chuyển đổi số và đổi mới, sáng tạo. 

 

 

 

 

 

Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn 

được giới thiệu, quảng bá; 50% điểm du 

lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch 

điện tử trong hoạt động du lịch; Phấn đấu 

mỗi huyện nông thôn mới có tiềm năng 

du lịch xây dựng ít nhất 1 mô hình chuỗi 

liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn 

đặc thù; Ít nhất 70% chủ cơ sở du lịch 

nông thôn được đào tạo, tập huấn về 

nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động 

du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập 

huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng 

phục vụ khách du lịch, trong đó ít nhất 

50% là lao động nữ; mỗi điểm du lịch có 

ít nhất 1 nhân viên thành thạo ngoại ngữ. 

Tiến tới, bản đồ số các điểm du lịch nông 

thôn trên toàn quốc sẽ được xây dựng. 

Bảo Thắng 

Báo Nông nghiệp Việt Nam 
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Thành quả lớn từ 
chuyển đổi cây trồng ở 
huyện nông thôn mới 
Đạ Tẻh là huyện phía nam của tỉnh Lâm 
Đồng với diện tích tự nhiên ở vào khoảng 
526km2. Trong giai đoạn 2010 - 2020, 
huyện này ưu tiên chuyển đổi sang 
trồng cây có hiệu quả kinh tế cao, thích 
ứng với biến đổi khí hậu, tập trung vào 
nhóm cây trồng chủ lực như dâu tằm, lúa 
chất lượng cao, tre tầm vông, cao su, cây 
ăn quả… Từ đó kinh tế nông nghiệp ở 
nông thôn có chuyển biến nhanh. 
Ông Tống Giang Nam, Chủ tịch UBND 
huyện Đạ Tẻh, cho hay, huyện Đạ Tẻh 
từng có trên 4.000ha cây trồng có giá trị 
thu hoạch dưới 50 triệu đồng/ha. Trong 
đó đất nông nghiệp trồng điều là 3.500ha, 
đất lúa chưa chủ động được nguồn nước 
và đất vườn tạp khoảng 400ha. Trong 
quá khứ, cây điều là cây trồng chiếm hơn 
40% diện tích đất canh tác của huyện 
nhưng hiệu quả kinh tế thấp, bình quân 
đạt từ 40 – 50 triệu đồng/ha/năm. 

 
Trong giai đoạn 2010-2020, huyện Đạ 

Tẻh đã thực hiện chuyển đổi cây trồng 

hiệu quả thấp qua các loại cây ăn trái, dâu 

tằm... có giá trị kinh tế cao. Ảnh: T.H. 
Do vậy, trong những năm qua, huyện này 
đã ưu tiên chuyển đổi cây điều hiệu quả 

thấp sang trồng cây có hiệu quả kinh tế 
cao, thích ứng với biến đổi khí hậu theo 
thứ tự ưu tiên như dâu tằm, mía, cao su, 
tre tầm vông, tràm lấy gỗ, cây ăn trái. Đến 
cuối năm 2019, huyện Đạ Tẻh đã thực 
hiện chuyển đổi trên 2.000ha cây điều 
hiệu quả thấp sang trồng dâu tằm, cao su 
tre tầm vông, tràm lấy gỗ và cây ăn trái. 

Việc chuyển đổi cây trồng thời gian qua 
đã mang lại hiệu quả thiết thực, giá trị sản 
phẩm thu hoạch trên đơn vị diện tích tăng 
lên hàng năm. Theo đó, năm 2010 giá trị 
sản phẩm trung bình chỉ đạt 33 triệu 
đồng/ha thì đến năm 2015 đạt 67,3 triệu 
đồng, năm 2018 đạt 85 triệu đồng và đến 
năm 2020 thì tăng lên 97 triệu đồng/ha. 

Cùng với việc chuyển đổi cây trồng, 
huyện Đạ Tẻh cũng xây dựng các vùng 
sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô 
khá. Đến nay, địa phương này đã xây 
dựng được vùng trồng dâu nuôi tằm với 
quy mô 1.500ha trên địa bàn 8/10 xã của 
huyện và đạt doanh thu bình quân 220 
triệu đồng/ha. Vùng cây ăn trái khoảng 
1.200ha bao gồm quýt, sầu riêng, bưởi da 
xanh… ở xã Đạ Lây, Mỹ Đức, Quốc Oai, 
Quảng Trị và nhiều mô hình trong số này 
đạt doanh thu từ 700 triệu đến 1 tỷ 
đồng/ha. 
Cũng trong giai đoạn 2010 đến 2020, 
huyện Đạ Tẻh đã thực hiện triển khai xây 
dựng mô hình phát triển kinh tế cho đồng 
bào dân tộc Tây Nguyên. Tại xã Mỹ Đức, 
xã Quốc Oai, huyện này xây dựng mô hình 
trồng cao su tập trung với tổng diện tích 
185ha, phát triển mô hình trồng tre tầm 
vông tại xã An Nhơn.  

"Từ các mô hình sản xuất tập trung trên, 
người dân đã từng bước thay đổi tập 
quán sản xuất canh tác. Các mô hình cũng 
giúp hộ dân tiếp cận và nâng cao kỹ thuật, 

https://nongnghiep.vn/lam-dong-chuyen-doi-hon-10-nghin-ha-cay-trong-kem-hieu-qua-d318254.html
https://nongnghiep.vn/chuyen-manh-lua-ngo-kem-hieu-qua-sang-dau-tam-d306599.html
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tổ chức liên kết sản xuất đến tiêu thụ sản 
phẩm. Đồng thời phát huy tinh thần cộng 
đồng tham gia sản xuất cùng phát triển, 
đảm bảo nguồn thu nhập ổn định, bền 
vững", ông Tống Giang Nam cho biết. 
Về cơ sở hạ tầng, trước năm 2010, huyện 
Đạ Tẻh là một trong những địa phương có 
cơ sở hạ tầng nông thôn thiếu đồng bộ 
gây khó khăn trong phát triển kinh tế, xã 
hội. Đến nay, vấn đề này đã được thực 
hiện đầu tư, mở rộng, nâng cấp. 

Theo đó, toàn huyện có khoảng 341km 
đường được nhựa hóa, bê tông hóa và 
277km đường được cứng hóa. Đối với 
công trình thủy lợi, trong 10 năm qua, 
huyện Đạ Tẻh đã đầu tư và đưa vào sử 
dụng nhiều công trình quan trọng. Trong 
đó phải kể đến như các hồ đảm bảo nước 
tưới, nước sinh hoạt cho các xã khó khăn 
như Hồ thôn 10 ở xã Đạ Kho, Hồ thôn 5 xã 
Quốc Oai, Hồ Con Ó xã Mỹ Đức; Hồ Hương 
Thanh - Hương Sơn xã Đạ Lây… 

Đến nay, hệ thống thủy lợi trên địa bàn 
huyện Đạ Tẻh có 8 hồ chứa nước thủy lợi 
với dung tích hữu ích 30,34 triệu m3, 1 
trạm bơm và 1 đập dâng; tổng chiều dài 
kênh 229km đáp ứng nhiệm vụ tưới, tiêu 
cho 9,8 nghìn ha gieo trồng. 

 
Về vấn đề nâng cao thu nhập cho người 
dân cũng được huyện Đạ Tẻh chú tâm 

thực hiện. Theo đó, trong 10 năm qua, các 
chương trình, dự án, chính sách giảm 
nghèo đã được huyện này triển khai, lồng 
ghép đồng bộ và mang lại hiệu quả. Đời 
sống kinh tế, xã hội của người dân, nhất 
là vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các 
xã nghèo được cải thiện. 

"Các hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số được hưởng các chính sách 
hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước, góp phần ổn 
định sản xuất, nâng cao thu nhập ", ông 
Tống Giang Nam nói và cho biết thêm, 
năm 2010, thu nhập bình quân đầu người 
chỉ đạt 10,7 triệu đồng thì đến 2020 tăng 
lên 46,38 triệu đồng. Tỉ lệ hộ nghèo ở địa 
phương cũng được kéo giảm khi năm 
2010 là 21,4% và đến 2020 tỉ lệ này còn 
1,3%. 

Hiện nay, sau khi huyện Đạ Tẻh được 
công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn 
mới, địa phương này tiếp tục xây dựng và 
đặt ra mục tiêu huyện đạt chuẩn nông 
thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Để đạt 
được mục tiêu này, huyện Đạ Tẻh sẽ bổ 
sung quy hoạch xây dựng chi tiết khu 
chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất, xây 
dựng cụm công nghiệp, nâng cấp và bảo 
trì các công trình thủy lợi, xây dựng hệ 
thống giao thông theo hướng đảm bảo kết 
nối liên xã, liên vùng và giữa các vùng 
nguyên liệu tập trung. 

Minh Hậu 

Dân Việt  

 

 

 

 

 

https://nongnghiep.vn/giai-phap-phat-trien-ben-vung-nghe-dau-tam-d275492.html
https://nongnghiep.vn/dai-tu-do-thi-xanh-vung-kinh-te-du-lich-nong-nghiep-hang-dau-thai-nguyen-d319081.html
https://nongnghiep.vn/dai-tu-do-thi-xanh-vung-kinh-te-du-lich-nong-nghiep-hang-dau-thai-nguyen-d319081.html
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Nông thôn mới kiểu mẫu thay đổi 

diện mạo vùng đất anh hùng 

HẢI PHÒNG Từ một xã thuộc vùng sâu 

vùng xa, khó khăn đủ bề nhưng được 

đầu tư xây dựng nông thôn mới (NTM) 

kiểu mẫu, xã Liên Khê, đã thực sự “lột 

xác”. 
Xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên (Hải 
Phòng) là vùng đất giàu truyền thống lịch 
sử văn hóa, vừa mới phát lộ bãi cọc Cao 
Quỳ, là một trong những dấu tích còn 
trong cuộc chiến tranh chống quân xâm 
lược Nguyên Mông gần 1 nghìn năm 
trước. 

Ngoài di tích này, trên địa bàn xã còn 
hàng loạt di tích lịch sử cấp Quốc gia như: 
Chùa Thiểm Khê, chùa mai động, đền Thụ 
Khê,… tất cả đều gắn với những dấu tích 
lịch sử chói lọi của dân tộc trong công 
cuộc dựng nước và giữ nước. 

 
Người dân xã Liên Khê gia cố lại tường 

rào sau khi hiến đất làm đường. 

Ảnh: Đinh Mười. 
Dù vậy, do nằm xa trung tâm, giao thông 
khó khăn, đất canh tác chủ yếu là đồi núi, 
nên nhiều năm liền, Liên Khê được xem 
là một trong những xã khó khăn nhất của 
huyện Thuỷ Nguyên, người dân gắn bó 
với nghề trồng trọt nhưng hiệu quả kinh 
tế không cao, đời sống người dân bấp 
bênh. 

Thậm chí, nhiều năm trước đây, khi Liên 
Khê còn gặp nhiều khó khăn trong phát 
triển kinh tế - xã hội, nhiều người còn 
đánh giá đây là một vùng trũng về phát 
triển kinh tế của đất cảng Hải Phòng. 

Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch UBND 
xã Liên Khê đã không ngần ngại “Dù là 
vùng đất có bề dày về truyền thống lịch 
sử văn hóa nhưng nhiều năm trước đây, 
do điều kiện địa lý, xa trung tâm nên kinh 
tế xã hội người dân còn nhiều khó khăn 
so với các địa phương khác tại Hải 
Phòng”. 

Trên thực tế, câu chuyện xã Liên Khê là 
vùng đất “khó”, là vùng trũng phát triển 
kinh tế - xã hội có lẽ sẽ còn kéo dài nếu 
không có chương trình xây dựng NTM và 
phát lộ bãi cọc Cao Quỳ. 

Với chương trình xây dựng NTM, ngay từ 
thời điểm ban đầu, địa phương đã chú 
trọng thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng trên vùng trồng lúa kém hiệu quả 
theo hướng hàng hoá. 

Mặt khác, tranh thủ sự hỗ trợ của thành 
phố, huyện, địa phương kiên cố hoá các 
tuyến đường thôn xóm, nội đồng, xây 
dựng vùng sản xuất tập trung… hỗ trợ 
người dân phát triển sản xuất. 

Do đó, xã Liên Khê thành công trong việc 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trở thành 
một trong các vùng sản xuất chuyên canh 
hiệu quả kinh tế cao của huyện Thủy 
Nguyên với 334 ha trồng cây ăn quả các 
loại với giá trị bình quân đạt từ 200-270 
triệu đồng/ha. 

https://nongnghiep.vn/dan-lien-khe-trong-na-bo-thu-hoach-suot-6-thang-d270534.html


 

14 
 

 
Na Liên Khê đem lại giá trị kinh tế cao. 

Ảnh: Đinh Mười. 

Liên Khê đã hoàn thành xây dựng NTM 
sớm 2 năm so với chỉ tiêu của huyện Thủy 
Nguyên với 100% tuyến đường được xây 
dựng kiên cố, khang trang, thu nhập bình 
quân đạt gần 60 triệu đồng/người/năm. 

Bên cạnh đó, Liên Kê thực hiện tốt công 
tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá 
gắn liền với di tích lịch sử trên địa bàn. 
Cuối năm 2019, khi bãi cọc Cao Quỳ phát 
lộ, nhân dân đã đồng thuận bàn giao mặt 
bằng để thi công dự án tuyến đường vào 
khu bảo tồn bãi cọc. 

Kéo theo đó, TP Hải Phòng đã đầu tư lớn 
cho cơ sở hạ tầng cho Liên Khê khiến bộ 
mặt nông thôn vùng đất trũng bỗng dưng 
bừng sáng. 

Dấu ấn NTM kiểu mẫu 
Theo ông Hùng, trước khi bắt tay vào xây 
dựng NTM kiểu mẫu, các tuyến đường 
trên địa bàn xã đã được chỉnh trang, xây 
dựng mới, tuy nhiên chưa đảm bảo về 
chiều rộng mặt đường, lề đường, trồng 
hoa, cây cảnh, biển báo chỉ số nhà, một số 
tuyến chưa có hệ thống rãnh thoát nước 
và hệ thống điện đèn chiếu sáng. 

Cơ sở vật chất về trường học đã xuống 
cấp, còn thiếu, diện tích không đảm bảo 
theo chuẩn quốc gia cấp độ 2, 3, cùng với 
đó các nhà văn hóa xây dựng từ những 

năm 2005 cũng đã xuống cấp, không còn 
đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân 
dân. 

Mặt khác, với 5 công trình thủy lợi trên 
địa  bàn cũng chỉ có 80% đảm bảo hoạt 
động và năng lực thiết kế, đảm bảo phục 
vụ tưới tiêu trên 85% diện tích sản xuất 
nông nghiệp, cần tiếp tục thực hiện việc 
cứng hóa kênh mương, nâng cấp, xây mới 
trạm bơm đảm bảo 100 diện tích sản xuất 
nông nghiệp được tưới tiêu chủ động. 

 
Bãi cọc Cao Qùy. Ảnh: Đinh Mười. 
Về sản xuất, trên địa bàn xã có vùng sản 
xuất hàng hoá tập trung đối với các sản 
phẩm chủ lực địa phương như Na, chuối 
VietGAP nhưng mới có 1 HTX hoạt động 
theo luật HTX năm 2012, cần Xây dựng 
thêm 01 HTX bao tiêu sản phẩm nông 
nghiệp cho người dân trên địa bàn xã và 
các xã lân cận. 

Các năm 2019, 2020, 2021, đo điều kiện 
dịch bệnh Covid-19, dịch tả châu Phi dẫn 
tới nguồn thu nhập của người dân làm 
việc trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 
,các ngành dịch vụ, công nghiệp, sản xuất 
kinh doanh, thương mại bị ảnh hưởng, 
cần hỗ trợ các nguồn vốn vay để đầu tư 
tái sản xuất, phục hồi các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh. 

Tuy nhiên, những vấn đề bất cập này đã 
được giải quyết từ khi Liên Khê được lựa 
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chọn xây dựng NTM kiểu mẫu với mức 
đầu tư hơn 100 tỷ đồng. 

 
Một số hộ dân còn 'thoáng tính' hiến đất 

nhiều hơn yêu cầu để làm đường giao 

thông. Ảnh: Đinh Mười. 
Cũng theo ông Hùng, xã Liên Khê có 
285/11.000 hộ dân thuộc diện phải giải 
phóng mặt bằng và vật kiến trúc để mở 
rộng đường giao thông, xây dựng NTM 
kiểu mẫu với tổng cộng 2.000m2 đất thổ 
cư, 2.100m2 đất nông nghiệp. 

Thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, địa 
phương được đầu từ 120 tỷ đồng, với tiêu 
chí giao thông, toàn xã có 2,4km đường 
rộng 9m, đường rộng 7m là 1,2km, đường 
rộng 5m là 5km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vấn đề lo ngại nhất khi thực hiện nhiệm 
vụ là giải phóng mặt bằng do giá đất tại 
huyện Thủy Nguyên nói chung trong thời 
gian qua rất đắt đỏ, tuy nhiên điều bất 
ngờ là khi vận động, nhân dân rất đồng 
thuận giúp công việc diễn ra thuận lợi. 

Được biết, theo thiết kế chung, các tuyến 
đường NTM kiểu mẫu có vỉa hè thì tối 
thiểu là 1,5m nhưng tại xã Liên Khê, có 
chỗ người dân đã hiến sâu vào đến tận 
2,5m để phục vụ thi công làm đường. 
Thậm chí, khi nhà thầu thi công chỉ lát 
gạch trên vỉa hè được hơn 2m thì người 
dân còn muốn được mở rộng thêm. 

“Giá đất ở xã Liên Khê hiện tại trung bình 
khoảng 10 triệu đồng/1m2, rất đắt đỏ 
nhưng khi được vận động, các hộ dân đều 
vui vẻ hiến đất để làm đường. Nói chung 
chúng tôi rất phấn khởi”, anh Ngô Văn 
Giang, một người dân xã Liên Khê phấn 
khởi chia sẻ. 

Đinh Mười  

Báo Nông nghiệp Việt Nam 

 

 

 

 

 


