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Thứ  trứở ng Le  Quo c Doanh đa nh gia  cao sứ  ho  trở  cu a Nga n 
ha ng the  giở i đo i vở i nga nh no ng nghie  p Vie  t Nam  
 

hứ trưởng Lê Quốc Doanh đánh 
giá cao sự hỗ trợ của Ngân 
hàng thế giới đối với ngành 

nông nghiệp Việt Nam. Thứ trưởng 
cho biết ngành nông nghiệp đóng vai 
trò quan trọng đối với Việt Nam. 
Những năm vừa qua, nông nghiệp 
Việt Nam đạt được nhiều thành tựu 
lớn, tăng trưởng nhanh và bền vững. 
Năm 2018, ngành nông nghiệp trải 
qua nhiều rủi ro như thiên tai, biến 
đổi khí hậu, những khó khăn trong 
quá trình hội nhập quốc tế nhưng 
ngành vẫn đạt được nhiều thành tựu 
trên mọi lĩnh vực. Ngành đã đạt mức 
tăng trưởng cao nhất trong 7 năm 
qua. Xây dựng Nông thôn mới vượt 
chỉ tiêu Chính phủ giao với 42% số xã 
đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Kim 
ngạch xuất khẩu nông sản vượt 40 tỷ 
USD, đạt kỷ lục từ trước đến nay với 
nông sản được xuất khẩu sang hơn 
180 nước và vùng lãnh thổ. 

 

Tuy nhiên, Thứ trưởng Lê Quốc 
Doanh cũng chỉ ra ngành nông nghiệp 
Việt Nam còn nhiều vấn đề cần giải 
quyết mới có thể tăng trưởng bền 
vững, hiệu quả hơn. Từ năm 2013, 
Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Đề 
án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp 
theo hướng tăng giá trị gia tăng và 
phát triển bền vững. Ngoài việc tăng 
năng suất, sản lượng, ngành nông 
nghiệp đã chú { tăng chất lượng nông 
sản và giá trị gia tăng cho sản phẩm 
nông sản, đặc biệt trong 5 năm vừa 
qua, ngành nông nghiệp đặc biệt tập 

trung vào lĩnh vực đảm bảo vệ sinh 
an toàn thực phẩm. 

Đại diện của WB cho biết WB đang có 
{ tưởng xây dựng Dự án tăng cường 
chất lượng và đẩy mạnh xuất khẩu 
mặt hàng trái cây của Việt Nam. WB 
hiện đang thực hiện một nghiên cứu 
đánh giá về thị trường và thị hiếu đối 
với một số loại trái cây của Việt Nam 
để lựa chọn loại trái cây tiến hành dự 
án thí điểm. 
 
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh ủng hộ ý 
tưởng hỗ trợ của WB. Thứ trưởng 
nhấn mạnh trái cây là một trong 
những mặt hàng nông sản xuất khẩu 
chủ lực của Việt Nam. Để đẩy mạnh 
xuất khẩu, trái cây Việt Nam cần có 
chất lượng tốt, tăng giá trị gia tăng 
thông qua chế biến sâu và tạo dựng 
được thương hiệu. 

   HNN (mard.gov.vn) 
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Bứớc chuyển vứợt bậc của chứởng trình xây dựng NTM 
 

ăm 2018, tròn 10 năm thực 
hiện Nghị quyết số 26-
NQ/TW ngày 5/8/2008 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn”, Quyết định số 800/QĐ-
TTg ngày 4/6/2010 và Quyết định số 
1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 
Chương trình MTQG Xây dựng Nông 
thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 
2020. 

 
Nếu như năm 2010, cả nước chưa có 
xã nào đạt chuẩn NTM thì đến năm 
2015, có 17,4% số xã, 15 huyện đạt 
chuẩn NTM; năm 2018 có 42,4% (với 

3.787 xã), 61 huyện đạt chuẩn NTM. 
Đây là những con số hết sức ấn 
tượng, là một thành quả to lớn, cho 
thấy xây dựng NTM là một chủ 
trương đúng đắn, hợp lòng dân, đã 
thực sự trở thành một phong trào 
cách mạng mạnh mẽ, rộng khắp, 
được cả hệ thống chính trị và đông 
đảo nhân dân cả nước nhiệt tình 
hưởng ứng, tích cực tham gia. Dự 
kiến đến cuối năm 2019, cả nước sẽ 
có khoảng 50% số xã đạt chuẩn NTM, 
tức sẽ hoàn thành sớm hơn 1 năm so 
với mục tiêu Quốc hội đặt ra. 
 
Kết quả xây dựng NTM cho thấy, 
không chỉ đạt được mục tiêu về số 
lượng, mà chất lượng các tiêu chí 
NTM cũng được nâng lên rất rõ rệt. 
Nếu như ở giai đoạn 2010 - 2015, hầu 
hết các xã tập trung vào việc xây 
dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ 
tầng, thì sang giai đoạn 2016 - 2020, 

xây dựng NTM đã được các địa 
phương chú trọng chỉ đạo đi vào 
chiều sâu, với 4 trọng tâm cốt lõi là: 
Phát triển SX, nâng cao thu nhập; 
nâng cao chất lượng hoạt động văn 
hóa cơ sở; bảo vệ môi trường và xây 
dựng cảnh quan nông thôn; giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội. Đặc biệt, tương ứng với mỗi nội 
dung cốt lõi, Thủ tướng Chính phủ 
đều chỉ đạo xây dựng từng Đề án cụ 
thể để có cơ chế hỗ trợ riêng. Vì vậy, 
có thể khẳng định, ở hầu hết các xã, 
huyện đã được công nhận đạt chuẩn 
NTM, đời sống vật chất và tinh thần 
của người dân nông thôn đều được 
nâng lên nhiều. Đây chính là thước đo 
quan trọng nhất để khẳng định chất 
lượng, giá trị thực sự của kết quả xây 
dựng NTM. 

Cổng thông tin điện tử Bộ NN&PTNT

 

 

N 
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Thứ trưởng Trần Thanh Nam: Cần xác định rõ vai trò của 

chương trình KHCN trong xây dựng nông thôn mới 
 

au gần 9 năm thực hiện (tính 
đến hết tháng 11/2018) Chương 
trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới, cả nước đã có 3.687 xã 
(41,32%) được công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới; bình quân đạt 14,3 
tiêu chí/xã; còn 47 xã dưới 5 tiêu chí 
(dự kiến đến tháng 6/2019 không còn 
xã nào dưới 5 tiêu chí); có 59 đơn vị 
cấp huyện thuộc 30 tỉnh, thành phố 
đã được Thủ tướng Chính phủ công 
nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn 
nông thôn mới. Với tiến độ như hiện 
nay, dự kiến đến năm 2019 có khả 
năng Chương trình sẽ hoàn thành 
sớm mục tiêu phấn đầu giai đoạn 
2016 – 2020 được Quốc hội và Chính 
phủ giao.   

Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (NN&PTNT) Trần Thanh Nam 
khẳng định, trước hết, báo cáo tổng 

kết phải khái quát được giá trị khoa 
học về chương trình nông thôn mới 
trong 10 năm qua. Có thể nói từ sau 
khi thực hiện chương trình đổi mới, 
với sự đồng lòng của cả hệ thống 
chính trị, chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới đã huy động 
được sức dân rất lớn. Chương trình 
này đã làm chuyển biến đáng kể bộ 
mặt nông thôn. Đối với các nhà khoa 
học, chương trình KH&CN phục vụ 
xây dựng nông thôn mới đã góp phần 
định hướng về mặt chính sách, tuy 
chưa nhiều nhưng đã có dấu ấn, các 
mô hình định hướng được áp dụng 
rộng rãi, huy động doanh nghiệp và 

địa phương tham gia vào chương 
trình.  

Thứ trưởng Trần Thanh Nam nêu rõ, 
khó nhất là những thách thức đặt ra 
cho chương trình KH&CN giai đoạn 
tiếp theo. Báo cáo tổng kết Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2011 – 2019, định hướng 
mô hình nông thôn giai đoạn sau năm 
2020 phải xác định được sự phát 
triển bền vững của nông thôn Việt 
Nam giai đoạn đến năm 2020, thậm 
chí 2030 sẽ bị tác động bởi những gì, 
từ truyền thống văn hóa, hội nhập 
kinh tế, hội nhập văn hóa. Từ những 
vấn đề đặt ra có sự mâu thuẫn thì ắt 
có phát triển, đòi hỏi nhiệm vụ khoa 
học đặt ra là gì. Đây là nhiệm vụ lớn 
và cấp bách đối với chương trình 
KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn 
mới. 

NLA (Mard.gov.vn)

  

S 
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Hà Giang: Phát triển du lịch nông nghiệp góp phần thúc đẩy 

quá trình xây dựng nông thôn mới 
 

rong những năm qua, loại hình 

du lịch nông nghiệp (DLNN) 

của Hà Giang đã được hình 

thành và phát triển. Việc tham gia của 

du khách cùng với người dân địa 

phương trong việc làm đất, gieo 

trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến và 

thưởng thức các sản phẩm nông 

nghiệp của Hà Giang hiện đang trở 

thành trào lưu thu hút đối với du 

khách. Đây là một loại hình du lịch 

được đánh giá là có tính đặc thù, dễ 

khai thác nhưng mang lại hiệu quả 

cao vì tính độc đáo trong canh tác 

nông nghiệp của riêng đồng bào các 

dân tộc của Hà Giang (hiện Hà Giang 

có 19 dân tộc cùng sinh sống). Trong 

những năm qua, loại hình DLNN đã 

góp phần quan trọng thúc đẩy quá 

trình xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn của Hà Giang. 

Cũng do đẩy mạnh phát triển du lịch, 

trong đó có loại hình DLNN đã hình 

thành nên các dịch vụ nhà nghỉ 

homestay của người nông dân tại 

nhiều vùng nông thôn trong tỉnh. Đây 

là một hình thức trải nghiệm thú vị 

đối với du khách khi được cùng sinh 

hoạt, khám phá bản sắc văn hóa, 

cùng tham gia trải nghiệm canh tác và 

thưởng thức các sản phẩm nông 

nghiệp với người dân địa phương. 

Hình thức dịch vụ nhà nghỉ homestay 

không những giúp người dân nâng 

cao thu nhập mà còn góp phần nâng 

cao dân trí cho người dân nông thôn 

trong quá trình giao tiếp với khách du 

lịch. Đây chính là nền tảng quan trọng 

nhằm nâng cao trình độ khoa học kỹ 

thuật và trình độ dân trí của người 

nông dân tạo điều kiện giúp Hà Giang 

đẩy nhanh quá trình triển khai xây 

dựng nông thôn mới. 

Để tạo nguồn sinh kế, giúp người dân 

nâng cao thu nhập và thúc đẩy quá 

trình xây dựng nông thôn mới tại 

vùng đồng bào các dân tộc từ chính 

những phương thức canh tác độc đáo 

trong nông nghiệp cũng như các sản 

phẩm nông nghiệp đặc thù do họ làm 

ra, đồng thời hướng đến loại hình du 

lịch “xanh”, góp phần bảo vệ môi 

trường sinh thái, bảo tồn và phát 

triển các giá trị văn hóa truyền thống 

của đồng bào các dân tộc thiểu số… 

Văn Phú

 

T 
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Vĩnh Thuận phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí trong năm nay 
 

hực hiện Chương trình MTQG 
về xây dựng nông thôn mới 
(NTM), Đảng ủy, UBND xã Vĩnh 

Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên 
Giang) đã nỗ lực phấn đấu trên tất cả 
các lĩnh vực, thường xuyên quan tâm 
chỉ đạo kịp thời, đưa bộ mặt nông 
thôn ngày càng đi lên, kinh tế - xã hội 
tiếp tục phát triển, đời sống người 
dân nâng cao... 
 
Thực hiện đề án xây dựng NTM, từ 
khi được cấp trên hướng dẫn chuyển 
đổi mô hình SX nông nghiệp, xã tập 
trung chỉ đạo người dân từng bước 
cải tạo đất để làm sao mang lại hiệu 
quả kinh tế cao trên cùng diện tích. 
Qua từng năm, nhân dân trên địa bàn 
xã đẩy mạnh đầu tư nuôi thủy sản kết 
hợp nuôi tôm, mô hình tôm – lúa. 
Đến nay, diện tích nuôi tôm chiếm 
phần lớn so với diện tích đất chuyên 
lúa. 
 
Thời gian qua, xã Vĩnh Thuận đã tập 
trung vào SX nông nghiệp - thủy sản, 

điều chỉnh, quy hoạch sử dụng đất, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
triển khai sâu rộng đến nhân dân. 
Theo thống kê, năm 2018 xã có tổng 
sản lượng lương thực kể cả màu quy 
thóc là 28.303 tấn, đạt hơn 94% kế 
hoạch, tăng 1% so cùng kz. Tổng sản 
lượng thủy sản trên 2.966 tấn, đạt 
gần 135% kế hoạch, tăng gần 37% so 
với cùng kz. 

 
Tính đến nay thu nhập của người dân 
trên địa bàn xã từ 40 triệu 
đồng/người/năm trở lên. Theo điều 
tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 
và hộ gia đình có mức sống trung 
bình năm 2018 trên địa bàn xã đã 
giảm 0,8%, cận nghèo còn 218 hộ. 

Xây dựng NTM là nhiệm vụ quan 
trọng của xã, nên lấy sức dân làm 
trung tâm, để bắt tay vào thực hiện 
sao cho hiệu quả, đạt chất lượng, Ban 
Chỉ đạo Xây dựng NTM xã đã tập 
trung vào phát triển SX, nâng cao thu 
nhập cho người dân. Tăng cường 
phối hợp với các ngành chuyên môn 
tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT 
nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt 
cho bà con tiếp thu học tập. 
 
Bên cạnh phấn đấu đạt được các tiêu 
chí xây dựng NTM theo kế hoạch thì 
xã Vĩnh Thuận còn đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động mọi mặt để 
nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân 
dân, giúp người dân hiểu rõ hơn về 
xây dựng NTM. Hàng năm, xã tuyên 
truyền dưới nhiều hình thức như tập 
huấn cho cán bộ xã, ấp làm công tác 
xây dựng NTM. 

Thanh Hằng 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam)

T 
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Hỗ trợ khôi phục sinh kế cho nông dân nghèo 
 

hương châm chủ động ứng 
phó, phòng chống, thích ứng 
với biến đổi khí hậu và thiên tai 

là một trong những nhiệm vụ xuyên 
suốt lâu dài, Tổ chức Nông nghiệp và 
Lương thực của Liên hợp quốc (FAO) 
đã hỗ trợ Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia triển khai dự án "Hỗ trợ 
khôi phục sinh kế của những người 
chăn nuôi gia cầm và các cộng đồng 
nông dân nghèo bị ảnh hưởng bởi 
tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn 
do ảnh hưởng của El Nino gây ra" tại 
các tỉnh Bến Tre, Ninh Thuận, Bình 
Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk và Kiên Giang 
của Việt Nam. 
 

Trên cơ sở các tiêu chí của FAO, dự 
án đã lựa chọn được 3.240 hộ hưởng 
lợi, trong đó: Đắk Lắk, Gia Lai, mỗi 

tỉnh 585 hộ; Ninh Thuận, Bình Thuận, 
mỗi tỉnh 630 hộ; Kiên Giang và Bến 
Tre, mỗi tỉnh 405 hộ. Đây đều là 
những hộ nghèo, cận nghèo và bị ảnh 
hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn; 
chưa được nhận hoặc được nhận rất  
 

ít các viện trợ nhân đạo; có khả năng 
(sức lao động) và cam kết sẵn sàng 
tiếp nhận giống vật tư. 
Dự án đã giúp cho các hộ nông dân 
nâng cao nhận thức về ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình 
trạng hạn hán, xâm nhập mặn, tư đó 
có cách để bảo vệ gia đình, tài sản 
của mình trước và sau thiên tai. 
 
Ngoài ra, dự án đã hướng dẫn nông 
dân kỹ thuật chăn nuôi gà, vịt theo 
hướng an toàn sinh học nhằm đảm 
bảo sức khoẻ cho đàn gà, vịt và cho 
người chăn nuôi để tạo ra sản phẩm 
có chất lượng, an toàn cho người tiêu 
dùng, hạn chế ô nhiễm môi trường. 
Dự án cũng giúp các địa phương từng 
bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải 
quyết việc làm, nâng cao thu nhập, 
tạo sinh kế bền vững và góp phần xây 
dựng nông thôn mới phù hợp với xu 
hướng phát triển của xã hội hiện nay. 

Liên Phương 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam)

 

 

 

P 
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Thạnh Trị- Nông thôn mới, sức sống mới 
 

au 7 năm triển khai Chương 
trình MTQG gia xây dựng NTM, 
được sự quan tâm đầu tư, giúp 

đỡ của các cấp, các ngành, cùng sự 
vào cuộc của Đảng bộ và nhân dân 
toàn xã, đến nay xã Thạnh Trị, huyện 
Gò Công Tây (Tiền Giang) đã cơ bản 
hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng 
NTM. 
 
Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã chủ 
động xây dựng kế hoạch để tiến hành 
các bước thực hiện chương trình xây 
dựng NTM để về đích trong năm 
2018. Với phương châm “dễ làm 
trước, khó làm sau”, tranh thủ tối đa 
các nguồn lực, lồng ghép các chương 

trình MTQG, các dự án hỗ trợ của 
ngân sách, đẩy mạnh tiến độ xây 
dựng cơ sở hạ tầng, huy động tối đa 
nguồn lực sẵn có, đề cao trách nhiệm 
người dân đối với cộng đồng, lựa 
chọn những dự án cần ưu tiên làm 
trước. 
 
Xã nỗ lực hoàn thành các tiêu chí dễ, 
không cần nhiều kinh phí như văn 
hóa, môi trường, hệ thống tổ chức 
chính trị xã hội vững mạnh, an ninh 
trật tự… Việc đầu tư xây dựng có 
trọng tâm, trọng điểm. BCĐ xây dựng 
NTM của xã đã triển khai tốt các nội 
dung quy hoạch được phê duyệt, 
tăng cường giám sát để kịp thời tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc. 
 
Vai trò chủ thể của người dân ngày 
càng được phát huy, tạo được sự 
đồng thuận, tích cực, hưởng ứng 
tham gia và đóng góp công sức, tiền 
của, trí tuệ để xây dựng NTM, nổi bật 
là việc hiến đất, hiến cây, góp công 
xây dựng đường làng, ngõ xóm. Trong 

tổng kinh phí làm đường giao thông 
hơn 36,3 tỷ đồng, thì dân đóng góp 
16,5 tỷ đồng, giá trị hiến đất khoảng 
14 tỷ đồng.   
 
Trên địa bàn xã hiện có 2.608 hộ đạt 
98,5% đảm bảo an toàn sử dụng điện. 
Có 2.648 hộ gia đình nông thôn sử 
dụng nước sạch hợp vệ sinh, đạt 
100%.  
 
Vấn đề cốt lõi, bản chất trong xây 
dựng NTM không chỉ là đầu tư xây 
dựng cơ sở vật chất mà là phải tạo ra, 
nâng cao chất lượng cuộc sống người 
dân. Thạnh Trị đang tiếp tục tập trung 
duy trì và nâng cao chất lượng các 
tiêu chí xây dựng NTM đảm bảo sự 
tăng trưởng và phát triển bền vững. 

Kiều Tước Nguyên 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 
 
 
 

S 
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Sản xuất phát triển nhờ xây dựng nông thôn mới 
 

Nhờ xây dựng hoàn thiện các tiêu chí 
giao thông, thủy lợi, điện mà đời sống 
vùng nông thôn đã thay đổi từng 
ngày. Đó cũng là trọng tâm xây dựng 
nông thôn mới (NTM) của huyện Hóc 
Môn, TPHCM, được thực hiện nhiều 
năm qua, giúp người dân ổn định sản 
xuất, phát triển kinh tế. 
 
Trên địa bàn huyện Hóc Môn có 
51/51 tuyến trục xã, liên xã đã được 
nhựa hóa, đạt tỷ lệ 100% với tổng 
chiều dài 43,1km. Có 29 tuyến đường 
thuộc thành phố quản l{, đảm bảo 
việc kết nối giao thông trên địa bàn 
huyện được thuận lợi, thông suốt. Từ 
năm 2016 đến nay, các tuyến đường 
thuộc TP quản l{ đã được nâng cấp 
đầu tư và thuận tiện phục vụ cho 
người dân sản xuất, giao thương 
hàng hóa. Đối với trục ấp, liên ấp có 
336 tuyến đường với tổng chiều dài 
183km, trong đó có 302 tuyến đã 
được nhựa hóa, bê tông hóa, đạt tỉ lệ 
89,9%. Đối với tuyến ngõ, xóm có 
2.165 tuyến với tổng chiều dài 

263,2km; trong đó 1.059 tuyến đã 
được nhựa hóa, bê tông hóa, đạt tỷ lệ 
48,9%. 

 
Để thực hiện đạt tiêu chí điện nông 
thôn, ngành điện đã khắc phục tình 
trạng sử dụng điện qua điện kế tổng, 
hạn chế đến mức tối đa việc câu móc 
sau điện kế, chất lượng điện năng 
cung cấp ngày càng ổn định, giảm tổn 
thất điện năng, giảm tai nạn điện 
trong nhân dân.  
 
Bên cạnh đó, lưới điện được phủ kín 
đến từng ngõ hẻm đã tích cực thúc 
đẩy phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội 
vùng nông thôn, đem lại nhiều lợi ích 

cơ bản và lâu dài, góp phần tích cực, 
làm thay đổi diện mạo của khu vực 
ngoại thành trong thời kz công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập 
kinh tế thế giới. Song song đó, Công 
ty Điện lực Hóc Môn cũng đảm bảo 
hệ thống lưới điện trung, hạ áp và 
trạm biến áp phân phối về cung cấp 
điện, 100% hộ dân sử dụng điện qua 
điện kế đấu nối trực tiếp từ lưới điện 
quốc gia. Năm 2018, công ty đã hoàn 
tất thực hiện các công trình “Ngầm 
hóa lưới điện trung hạ thế trên 
hương lộ 60” và dự án “Ngầm hóa 
lưới điện trung, hạ thế đường Lê Thị 
Hà”, góp phần nâng cao an toàn lưới 
điện, mỹ quan đô thị và độ tin cậy 
vận hành lưới điện trên địa bàn 
huyện. 

Thanh Hải 
(Báo Sài Gòn giải phóng) 
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Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương 


