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TÓM TẮT
Xây dựng nông thôn mới (NTM) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) trên địa
bàn vùng nông thôn (NT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) – có những đặc thù riêng của một đô thị đặc biệt so
với những tỉnh thành trong cả nước. Với nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, đến nay Thành phố đã được một số
thành tựu cơ bản: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính
trị - xã hội ở NT; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông nghiệp (NN), NT; góp phần quan trọng
xây dựng nền NN đô thị theo hướng hiện đại, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở NT; đẩy mạnh đào tạo nguồn
nhân lực, tạo đột phá để HĐH NN, CNH NT; trên cơ sở thực hiện các cơ chế, chính sách đã huy động cao các nguồn
lực, phát huy hiệu quả nguồn vốn ngân sách trong huy động, định hướng nguồn lực xã hội tham gia xây dựng NTM; đạt
mục tiêu đời sống vật chất và tinh thần của dân cư NT được nâng lên. Trên cơ sở đó, đã rút ra một số kinh nghiệm
ban đầu trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, tạo cơ sở đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM đã
được trong giai đoạn tiếp theo – 2016-2020.

1. Giới thiệu về chương trình xây dựng
nông thôn mới
Xuất phát từ chủ trương lớn của Ban chấp
hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông
dân, nông thôn tại Nghị quyết số 26-NQ/TW
ngày 5 tháng 8 năm 2008 tại Hội nghị lần thứ
bảy Ban chấp hành Trung ương Khóa X, ngày
4 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã
ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg phê
duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây
dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020.
Đây là một chương trình tổng thể về phát
triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc
phòng khu vực nông thôn, hướng đến mục
tiêu xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ
tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ
cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất
hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh
công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông
thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông
thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa
dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an
ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất
và tinh thần của người dân ngày càng được
nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình gồm nhiều nội dung: quy
hoạch xây dựng NTM; phát triển hạ tầng kinh
tế - xã hội; chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh
tế, nâng cao thu nhập; giảm nghèo và an sinh
xã hội; phát triển y tế, giáo dục; cấp nước sạch
và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng
đời sống văn hóa khu vực nông thôn …
Trên cơ sở Chương trình mục tiêu quốc
gia, tất cả các tỉnh, thành phố đã nhanh chóng
triển khai thực hiện, cụ thể hóa bằng các
chương trình hành động và kế hoạch cụ thể.
Đến nay, sau hơn 5 năm thực hiện, xây dựng
NTM đã trở thành phong trào thi đua, phong
trào quần chúng sôi nổi và đều khắp trên cả
nước. Chương trình đã làm thay đổi nhận thức
của đa số cán bộ và người dân: Từ trông chờ,
ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước, chuyển sang tự
chủ thực hiện, tạo thành phong trào sôi động
khắp cả nước.
Tính đến tháng 3/2016, cả nước có 1.755
xã (19,6%) được công nhận đạt chuẩn NTM;
số tiêu chí bình quân/xã là 12,9 tiêu chí (tăng
8,2 tiêu chí so với 2010); số xã khó khăn
nhưng có nỗ lực vươn lên (xuất phát điểm
dưới 3 tiêu chí, nay đã đạt được 10 tiêu chí trở
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lên) là 183 xã, đã có 17 đơn vị cấp huyện
được công nhận đạt chuẩn NTM.1
Tuy chưa đạt mục tiêu đề ra là 20%,
nhưng kết quả này có ý nghĩa rất lớn: Số tiêu
chí cấp xã đạt được tăng lên (bình quân gần
13 tiêu chí), tăng 8,2 tiêu chí so với năm
2010, không còn xã đạt dưới 3 tiêu chí.
Trong xây dựng NTM, 5 năm qua, thu
nhập của người nông dân tăng lên 1,9 lần
(mục tiêu đề ra là tăng 1,5 lần); số hộ nghèo ở
nông thôn giảm mạnh, còn 8,2%.
Trong quá trình triển khai thực hiện xây
dựng NTM, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách
làm hay, kinh nghiệm tốt. Cụ thể có tới
22.000 mô hình sản xuất nông lâm nghiệp tiên
tiến, hiệu quả. Đây là cơ sở để nhân rộng,
nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.
Mục tiêu cụ thể được xác định trong giai
đoạn 2016-2020 là phấn đấu 50% số xã trên
cả nước đạt chuẩn NTM; mỗi tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương có ít nhất một huyện
đạt chuẩn NTM; không còn xã dưới 5 tiêu chí.
2. Xây dựng nông thôn mới vùng ven
đô tại Thành phố Hồ Chí Minh
2.1. Một số thuận lợi và khó khăn
Thành phố Hồ Chí Minh được Trung ương
xác định là đô thị đặc biệt với trên 8 triệu dân.
Thành phố có 5 huyện (Củ Chi, Hóc Môn,
Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ), 56 xã - dân
số trên 1,5 triệu người thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Xây dựng nông thôn mới tại thành phố có
một số đặc thù như tốc độ đô thị hóa nhanh,
mật độ và quy mô dân số cao; các khu công
nghiệp, hệ thống cảng, mạng lưới giao thông
… đang phát triển nhanh ở khu vực ngoại
thành; nhiều khu dân cư đô thị và dân cư nông
thôn xen cài lẫn nhau trên cùng địa bàn một
xã; diện tích đất nông nghiệp có xu hướng
giảm nhanh; yêu cầu phát triển nông nghiệp
theo hướng nông nghiệp đô thị, công nghệ
cao, công nghệ sinh học. Với những đặc thù
trên, đã tác động đến xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn thành phố với những thuận lợi và
khó khăn sau:
- Thuận lợi:
+ Thành phố có điều kiện và nguồn lực
để tập trung thực hiện công tác quy hoạch,

đầu tư hạ tầng kinh tế (giao thông, thủy lợi..),
hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa...), tạo
điều kiện đẩy mạnh giao thương, phát triển
sản xuất.
+ Công nghiệp, thương mại dịch vụ phát
triển mạnh, tạo việc làm, thu hút được nhiều
lao động và người dân từ các tỉnh vào thành
phố làm việc. Điều này tạo nên một thị trường
tiêu thụ với nhu cầu đa dạng, phong phú, là
động lực thúc đẩy nông nghiệp thành phố phát
triển; bên cạnh đó với nguồn lực kinh tế dồi
dào từ công nghiệp và dịch vụ để tái đầu tư
cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
+ Có hệ thống doanh nghiệp kinh doanh
nông sản và chế biến thực phẩm, có thị trường
rộng lớn bảo đảm đầu ra cho nông nghiệp
ngoại thành; các khu công nghiệp, các doanh
nghiệp phát triển trên địa bàn nông thôn góp
phần thay đổi diện mạo của địa phương, tạo
chuyển biến tích cực và rõ nét trong quá trình
xây dựng nông thôn mới của Thành phố.
+ Thành phố là trung tâm tập trung nhiều
viện, trường, cơ quan nghiên cứu khoa học,
chuyên gia; có đội ngũ trí thức khoa học đông
đảo; thuận lợi trong việc thực hiện các công
trình nghiên cứu khoa học; đào tạo nguồn
nhân lực cho chương trình xây dựng nông
thôn mới, góp phần thúc đẩy nhanh lộ trình
đạt chuẩn bền vững trong giai đoạn nâng cao
chất lượng các tiêu chí NTM.
+ Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, truyền
thông có điều kiện phát triển, tạo thuận lợi
cho việc nâng cao đời sống tinh thần của
người dân nông thôn. Nhờ vậy, quá trình
tuyên truyền xây dựng NTM đến người dân
thuận tiện và nhanh chóng.
- Khó khăn và thách thức:
Tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến tăng
nhanh dân số cơ học, phải đáp ứng ngày càng
nhiều hơn về áp lực mở rộng mạng lưới
trường học, y tế..., tác động nhiều đến vấn đề
quản lý về môi trường, an ninh trật tự xã
hội...; Diện tích đất NN giảm nhanh trong quá
trình phát triển công nghiệp, đô thị; Quy mô
sản xuất nông hộ còn nhỏ lẻ, chưa tập trung;
Thị trường trong và ngoài nước có nhiều biến
động; Xu hướng bảo hộ bằng các hàng rào kỹ
thuật gia tăng, cạnh tranh ngày càng gay gắt;
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Biến đổi khí hậu ảnh hưởng mạnh và tiêu cực
đến sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM;
thách thức trong vấn đề bảo vệ cảnh quan môi
trường NT trong quá trình phát triển đô thị;
rủi ro trong sản xuất NN.
Các vấn đề nêu trên đòi hỏi, trong xây
dựng NTM Thành phố phải có những chỉ đạo,
giải pháp triển khai thực hiện đặc thù: về cơ
chế chính sách, về tiêu chí thực hiện, về huy
động nguồn lực.v.v..., nhằm đảm bảo triển
khai Chương trình đạt hiệu quả với mục đích
cuối cùng là: ngày một nâng cao chất lượng
sống của người dân nông thôn.
2.2. Kết quả đạt được
Từ việc xác định được những nét đặc thù
của TP.HCM so với các tỉnh thành trong cả
nước cũng như những thuận lợi, khó khăn,
thách thức trong quá trình xây dựng nông thôn
mới, Thành phố đã chỉ đạo triển khai thực
hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập
trung ưu tiên các giải pháp đầu tư phát triển
sản xuất, tăng nhanh thu nhập cho nông dân.
Thành phố đã đẩy nhanh và hoàn thành
công tác quy hoạch nông thôn mới tại tất cả
các xã, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng
nông thôn. Thông qua việc phát động phong
trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng
nông thôn mới”, tổ chức ký kết giữa các quận,
Đảng ủy cấp trên cơ sở, các Tổng Công ty với
các huyện để hỗ trợ các xã thực hiện Chương
trình xây dựng nông thôn mới, vận động nhân
dân hiến đất làm đường: Thành phố đã huy
động các nguồn lực tổng hợp khá lớn, trên
41.800 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung
ương và thành phố chiếm 22,7%, còn lại là
vốn doanh nghiệp, vốn tín dụng và đóng góp
của nhân dân. Thành phố đã đầu tư nâng cấp
1.172 km đường giao thông nông thôn; trên
327,1 km kênh mương được xây mới hoặc
nạo vét; xây mới 263 trường học với trên
5.524 phòng học (trong đó: có 77 trường mẫu
giáo – mầm non (909 phòng học), 108 trường
tiểu học (2.574 phòng học), 58 trường Trung
học cơ sở (1.358 phòng học) và 20 trường
Trung học Phổ Thông (683 phòng học); đã có
158 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật
chất). Thực hiện phát động phong trào thi đua
“Thành phố chung sức xây dựng nông thôn
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mới” đã giúp xây dựng 2.797 nhà ở, xóa nhà
dột nát với kinh phí hơn 100 tỷ đồng từ đóng
góp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
Thành phố.
Đã quan tâm thực hiện Đề án đào tạo nghề
cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông
nghiệp và phi nông nghiệp; từ khi thực hiện đề
án nông thôn mới đến nay, đã hỗ trợ dạy nghề
cho trên 53.569 lượt lao động; trong đó, số lao
động có việc làm mới và tiếp tục làm nghề cũ
đạt trên 80%. Tỷ lệ lao động có việc làm
thường xuyên đạt 94,5%, tăng 9,8% so với
năm 2011 (84,7%).
Thành phố đã ban hành và đẩy mạnh triển
khai thực hiện chính sách khuyến khích
chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng
nông nghiệp đô thị với nội dung chính là hỗ
trợ lãi vay phục vụ chuyển đổi cây trồng, vật
nuôi năng suất, chất lượng cao. Qua 5 năm
thực hiện, thành phố đã phê duyệt cho hơn
18.515 hộ dân và doanh nghiệp được vay vốn
(trong đó có 2.603 hộ nghèo), tổng vốn đầu tư
trên 8.141 tỷ đồng, trong đó vốn vay 4.948 tỷ
đồng, còn lại là vốn tự có của dân và doanh
nghiệp. Thực tế cho thấy bình quân từ 01
đồng vốn ngân sách hỗ trợ lãi vay đã thu hút
được 29 đồng vốn trong xã hội để đầu tư phát
triển sản xuất nông nghiệp, trong đó huy động
từ tín dụng ngân hàng là 17 đồng và từ người
dân, doanh nghiệp tự có là 12 đồng.
Nhờ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều
giải pháp, trong 5 năm qua, nông nghiệp
thành phố liên tục phát triển với tốc độ tăng
trưởng bình quân giá trị gia tăng nông lâm
ngư nghiệp đạt 5,8%/năm; giá trị sản xuất
bình quân trên 1 ha đất canh tác năm 2015 là
375 triệu đồng/ha/năm, tăng hơn gấp 2.37 lần
so năm 2010. Hàng năm đã sản xuất và cung
cấp các giống cây con có giá trị kinh tế cho
thành phố và các tỉnh: 15.000 tấn hạt giống
cây trồng phục vụ cho khoảng 1 triệu ha diện
tích gieo trồng, 24.000 con giống bò sữa. Cơ
cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dần theo
hướng nông nghiệp đô thị, công nghệ cao,
công nghệ sinh học. Từng bước hình thành
các vùng sản xuất tập trung với các loại hình
tổ chức sản xuất quy mô lớn (kinh tế trang
trại, kinh tế hợp tác, làng nghề, doanh

136

TRAO ĐỔI KHOA HỌC

nghiệp...). Nhờ đó, từng bước giảm dần
khoảng cách thu nhập giữa dân cư ngoại thành
và nội thành cùng sự cách biệt về hưởng thụ
văn hóa giữa đô thị và nông thôn. Năm 2010,
thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt
67% so với thu nhập khu vực thành thị, năm
2014 tăng lên 79%. Thu nhập bình quân khu
vực nông thôn năm 2014 là 39,7 triệu
đồng/người/năm, cao gấp 1,7 lần so năm
2010. Tại 56/56 xã xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn Thành phố đều đã đạt tiêu chí
Thu nhập (Tiêu chí số 10) theo Bộ tiêu chí
quốc gia về nông thôn mới và không còn hộ
nghèo theo tiêu chuẩn quốc gia.
Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng
nông thôn mới, thành phố đã có 54/56 xã đạt
chuẩn, có 03/5 huyện đã được Thủ tướng
Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông
thôn mới (là huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà
Bè), 02 huyện còn lại (Bình Chánh, Cần Giờ)
Thành phố đã trình Ban Chỉ đạo Trung ương
khảo sát, để tổ chức Hội đồng thẩm định xem
xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận. Có
thể nói đến nay TP.HCM đã cơ bản hoàn
thành Chương trình Mục tiêu quốc gia xây
dựng NTM giai đoạn 2011-2015, bước vào
giai đoạn nâng cao chất lượng các tiêu chí xây
dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020.
3. Các bài học kinh nghiệm
Ngày 02 tháng 10 năm 2015, TP.HCM đã
tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện
Chương trình mục tiêu xây dựng NTM giai
đoạn 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ
thực hiện giai đoạn 2016 – 2020, đã đánh giá
những kết quả đã đạt được, những hạn chế
còn tồn tại; trên cơ sở đó đã bước đầu đúc rút
các bài học kinh nghiệm, làm tiền đề cho việc
chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng NTM
trong giai đoạn tiếp theo. Cụ thể:
3.1. Xác định thực hiện Chương trình
mục tiêu xây dựng NTM là trách nhiệm của
cả hệ thống chính trị, vai trò hạt nhân lãnh đạo
của Đảng; sự gương mẫu, tiên phong, nòng
cốt của đảng viên, nhất là người đứng đầu;
cấp ủy, các cấp, các ngành phải sâu sát, cụ
thể, thường xuyên tìm tòi, phát hiện những
cách làm mới sáng tạo, hiệu quả; đúc kết kinh
nghiệm về cách làm, về giải pháp khắc phục,

tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chức năng,
nhiệm vụ. Chú trọng công tác xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò giám
sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư trong
tham gia quyết định, đảm bảo chất lượng, hiệu
quả các nội dung nhiệm vụ thực hiện, theo
phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân
giám sát và dân thụ hưởng”.
3.2. Phải làm tốt, đổi mới công tác quán
triệt đối với cán bộ đảng viên, tuyên truyền
sâu rộng để nâng cao nhận thức trong cộng
đồng dân cư để cả hệ thống chính trị ở cơ sở
và người dân hiểu rõ về nội dung, phương
pháp, cách làm, cơ chế chính sách của nhà
nước về xây dựng NTM; làm cho nhân dân,
nông dân nhận thức được vai trò là chủ thể
trong xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp
đô thị. Chú trọng công tác xây dựng và đào
tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt ở các cấp, nhất là
đội ngũ cán bộ cơ sở; bên cạnh đó thường
xuyên tập huấn ngắn hạn, bồi dưỡng nhân
dân, nông dân về mục tiêu thực hiện, các
chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước
liên quan, các kỹ thuật sản xuất mới, điều kiện
giao thương, tiêu thụ. Trong Chương trình
phát triển nguồn nhân lực của Thành phố, cần
tạo điều kiện và tính toán đến việc đào tạo đối
với đội ngũ nông dân tại các huyện, thực hiện
chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn. Đối
với người nông dân, phải tập trung đào tạo để
họ tiếp thu và ứng dụng được trình độ khoa
học kỹ thuật mới, nhất là khâu sản xuất và
tiếp thị thông tin sản phẩm.
3.3. Luôn xem xét, cập nhật, bổ sung
chính sách nhằm huy động, phát huy các
nguồn lực đa dạng để xây dựng NTM, đẩy
mạnh phát triển sản xuất, chăm lo đời sống
nông dân, cư dân nông thôn. Huy động nguồn
lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia
của doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự
hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là cần thiết. Đẩy
mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng
NTM, qua đó huy động tổng hợp các nguồn
lực để xây dựng nông thôn mới. Trong tổ
chức sản xuất nông nghiệp, phải thực hiện tốt
chuỗi liên kết 4 nhà: nhà nông, nhà doanh
nghiệp, nhà khoa học, nhà nước. Trong đó,
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tập trung thực hiện kết hợp tốt, hiệu quả giữa
nhà khoa học (nghiên cứu) với nhà nông (ứng
dụng). Cần nghiên cứu, có cơ chế chính sách
giải quyết tốt vấn đề ô nhiễm môi trường; hỗ
trợ xây dựng cảnh quan nông thôn.
3.4. Xác định xây dựng NTM là một quá
trình, theo hướng đi lên, do đó phải thường
xuyên tập trung thực hiện các giải pháp duy
trì, ngày một nâng cao chất lượng các tiêu chí
để phát triển bền vững. Chú trọng các tiêu chí
có nhiều khó khăn khách quan, thực hiện chưa
bền vững, như: về môi trường, về an ninh trật
tự. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an
ninh tổ quốc”, phong trào “ Toàn dân xây
dựng cuộc sống văn hóa ở nơi dân cư”, phong
trào “15 phút vì thành phố văn minh, sạch
đẹp”, sơ kết, tổng kết các phong trào định kỳ:
quý, 6 tháng, năm (gọn nhẹ, thiết thực, tập
trung giải pháp khắc phục các mặt chưa
được). Động viên, tuyên truyền là chủ yếu,
nhưng cũng không xem nhẹ công tác kiểm tra,
phát hiện, tăng cường xử phạt các hành vi vi
phạm theo luật định.
Từ công tác chỉ đạo nêu trên đã giúp xây
dựng các giải pháp thực hiện cụ thể. Như:
việc xây dựng Bộ tiêu chí xây dựng NTM đặc
thù của TP.HCM – nông thôn vùng ven đô thị
đặc biệt trong từng thời kỳ.
Hộp 1: Bộ tiêu chí về xây dựng nông
thôn mới của TP.HCM điều chỉnh trong từng
thời gian.
Giai đoạn 2011 -2015: Thành phố đã ban
hành Bộ tiêu chí về Nông thôn mới theo đặc
thù vùng nông thôn TP.HCM với 11 tiêu chí
thống nhất, 3 tiêu chí cần hướng dẫn rõ (Giao
thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Văn hóa) và 5
tiêu chí cần điều chỉnh (Thủy lợi, Trường
học, Thu nhập, Hộ nghèo, Giáo dục) cho phù
hợp với điều kiện thành phố dựa theo bộ Tiêu
chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.
Giai đoạn 2016-2020: Thành phố sẽ ban
hành Bộ tiêu chí về NTM theo đặc thù vùng
nông thôn TP.HCM trên cơ sở hoàn thiện bổ
sung, nâng chất tiêu chí hiện có. Trong đó,
quan tâm vấn đề chỉ đạo xuyên suốt, tập
trung trong hệ thống chính trị. Nhân dân là
chủ thể, Nhà nước hướng dẫn, vốn “mồi” cho
các xã tiên tiến.
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Căn cứ vào các cơ sở khoa học: (1) Đo
lường phát triển nông thôn theo thời gian, các
tiêu chí phổ biến của thế giới; đặc biệt là các
nguyên tắc xây dựng tiêu chí phát triển nông
thôn. (2) Đo lường sự khác biệt về trình độ phát
triển giữa các vùng nông thôn khác nhau. (3)
Đo lường phát triển nông thôn – các tiêu chí từ
cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam và
TP.HCM và từ cơ sở thực tiễn tại các tỉnh,
thành phố trong cả nước, cùng với đặc thù vùng
nông thôn Thành phố - nông thôn vùng ven đô
thị đặc biệt. Trên các cơ sở đó, xác định:
- Bộ tiêu chí không được coi là đích đến
của phát triển vùng nông thôn mà đích đến
thực sự là nâng cao chất lượng đời sống của
cư dân nông thôn ở các phương diện kinh tế,
văn hóa, xã hội, tinh thần và thể chế.
- Giữa các vùng, miền, các địa phương
luôn có sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, kinh
tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo và có chênh lệch về
trình độ phát triển, nên việc áp dụng 1 bộ tiêu
chuẩn chung để đánh giá là không hợp lý về lý
luận và cũng không khả thi trên thực tế. Trên
thực tế, tại Việt Nam đã có nhiều tỉnh, thành
phố khi xây dựng nông thôn mới không thực
hiện nguyên trạng theo Bộ tiêu chí quốc gia về
xây dựng nông thôn mới, mà đã có bổ sung,
điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù địa phương
– trong đó có TP.HCM2, ngay cả Bộ tiêu chí
quốc gia trong từng thời điểm cũng đã có thay
đổi (hiện nay Ban Chỉ đạo Trung ương
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
NTM cũng đang lấy ý kiến của các tỉnh thành
để điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí quốc gia).
Hộp 2: Xây dựng NTM là một tiến trình.
Xác định đạt tiêu chí không phải là kết
quả cuối cùng, mà chỉ là đánh giá mức độ đạt
được trong quá trình; là mức để so sánh sự
phát triển giữa các vùng (theo hướng nâng
cao chất lượng cuộc sống). Đó là tiêu chí
“động” (Như: về tiêu chí hộ nghèo tại
TP.HCM, trước đây từ dưới 12 triệu
đồng/người/năm, đến giai đoạn 2014 - 2015
là: dưới 16 triệu đồng/người/năm; hiện nay là
dưới 21 triệu đồng/người/năm và theo mức
độ thiếu hụt về: Giáo dục và đào tạo; Y tế;
Điều kiện sống; Tiếp cận thông tin; Bảo hiểm
và Trợ giúp xã hội).
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4. Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung
thực hiện giai đoạn 2016 - 2020
- Xây dựng và triển khai thực hiện có
hiệu quả kế hoạch nâng cao chất lượng các
tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2016 - 2020.
- Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai
thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung
ương và Thành phố; Phát huy vai trò chủ thể
của nông dân trong xây dựng nông thôn mới;
Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách
của Trung ương; tổng kết, đổi mới, điều
chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách theo đặc thù
vùng nông thôn thành phố, huy động tốt hơn
các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện hiệu quả các quy hoạch, chương
trình, đề án của ngành nông nghiệp đến năm
2020. Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo
nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực
nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các
xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành
phố đến năm 2015, định hướng 2020” - theo
hướng gắn với giải quyết việc làm và chuyển
dịch cơ cấu lao động đáp ứng yêu cầu của
nông nghiệp đô thị và từ nông nghiệp chuyển
sang ngành nghề phi nông nghiệp.
- Thực hiện tốt chuỗi liên kết 4 nhà: nhà
nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà
nước. Trong đó, tập trung thực hiện kết hợp
tốt, hiệu quả giữa nhà khoa học (nghiên cứu)
với nhà nông (ứng dụng).
- Nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu
quả hoạt động của hệ thống chính trị các
huyện; từ nguồn nhân lực của thành phố để
bổ sung đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm
chất đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp,
nông thôn; phát triển đảng viên mới từ thực
tiễn xây dựng nông thôn mới. Tăng cường
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lĩnh vực nông
nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới
cấp cơ sở. Đẩy mạnh, phát huy vai trò của
Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây
dựng nông thôn mới.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong
trào “Thành phố chung sức xây dựng nông
thôn mới” theo hướng hỗ trợ phát triển sản
xuất, giảm nghèo đa chiều theo tính chất đặc
thù của Thành phố.

Nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu
chí xây dựng nông thôn mới theo đặc thù
vùng nông thôn TP.HCM (nông thôn vùng
ven đô thị đặc biệt giai đoạn 2016 - 2020)
theo hướng nâng cao chất lượng tiêu chí, phát
triển bền vững.
Nâng cao chất lượng hoạt động của Văn
phòng Điều phối chương trình xây dựng nông
thôn mới và cán bộ phụ trách nông thôn mới
từ cấp Thành phố đến xã.
Cơ chế huy động nguồn vốn: Thực hiện
đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển
khai thực hiện Chương trình xây dựng nông
thôn mới.
Các nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn
mới:
- Công tác quy hoạch: Tập trung chỉ đạo
triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng các
quy định, hiệu quả và đảm bảo tính kết nối.
- Về hạ tầng kinh tế - xã hội: Rà soát, duy
tu, sử dụng hiệu quả các công trình đầu tư giai
đoạn 2010 - 2015; Tiếp tục bố trí vốn để triển
khai thực hiện kế hoạch duy tu, nâng chất để
phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã
đầu tư, tiếp tục triển khai các công trình phát
sinh mới.
- Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập
cho người dân:
+ Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai
thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát
triển bền vững (Quyết định số 899/QĐ-TTg
ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ). Trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu
sản xuất, cơ cấu đầu tư, ứng dụng khoa học
công nghệ, đào tạo nhân lực và đổi mới tổ
chức sản xuất, bổ sung sửa đổi chính sách hỗ
trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
+ Triển khai thực hiện đề án đào tạo nghề
cho lao động nông thôn theo đúng nội dung
“Không tổ chức dạy nghề khi chưa dự báo
được nơi làm việc và mức thu nhập của lao
động sau khi học nghề”.
- Về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và
bảo vệ môi trường: Tiếp tục triển khai thực
hiện kế hoạch duy trì, nâng chất đối với các
tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội đã đạt
được tại các xã.
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- Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị
xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự
xã hội: Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch
duy trì, nâng chất đối với các tiêu chí xây
dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững
mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội đã đạt
được tại các xã.
5. Kết luận
Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh nông thôn vùng ven đô thị đặc biệt, có tính
chất đặc thù trong xây dựng nông thôn mới so
với các tỉnh thành trong cả nước. Có thể thấy
rõ các đặc thù chủ yếu: tốc độ đô thị hóa
nhanh, quy mô dân số đông; xen lẫn nhiều khu
dân cư đô thị và dân cư nông thôn trong cùng
một xã; diện tích đất nông nghiệp có xu hướng
ngày một giảm (bình quân giai đoạn 2000 2010, mỗi năm giảm 1.000 ha); định hướng
cây trồng - vật nuôi phát triển theo hướng nông
nghiệp đô thị (diện tích nhỏ, hiệu quả cao, đảm
bảo môi trường sinh thái…). Ở chiều ngược lại
là tiến trình công nghiệp hóa mạnh mẽ của
thành phố, với sự hình thành và phát triển của
các khu công nghiệp, hệ thống cảng, mạng lưới
giao thông…ở khu vực ngoại thành - có tính
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chất đặc thù so với nhiều tỉnh thành trong cả
nước. Đây vừa là thách thức và cũng là điều
kiện thuận lợi để Thành phố hoàn thành cơ bản
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới trong giai đoạn vừa qua.
Từ thực tiễn trong giai đoạn 2010-2015
của TP.HCM cũng đã xác định: 1) dựa trên
nền tảng đã thực hiện (đặc biệt về cơ sở hạ
tầng và các thiết chế cơ sở đã thực hiện và
phát triển sản xuất), giai đoạn 2016 - 2020 sẽ
đẩy mạnh tăng cường năng lực kinh tế, nâng
cao chất lượng sống, thu nhập của cư dân
nông thôn Thành phố; 2) duy tu thực hiện các
công trình đã đầu tư - không tách rời có các
công trình đề xuất mới (theo hướng nâng chất,
từ nhu cầu thực tiễn); 3) bộ tiêu chí xây dựng
thay vì hướng về số lượng trong giai đoạn
2011-2015, sẽ tập trung nhiều hơn vào chất
lượng trong giai đoạn mới; 4) bộ tiêu chí về
nội dung chung 19 tiêu chí sẽ không thay đổi,
nhưng có thay đổi về chỉ tiêu theo hướng tăng
lên của nhu cầu thực tiễn và các bổ sung
hướng dẫn cụ thể rõ hơn trong quá trình thực
hiện - theo hướng phát huy các kết quả đã
thực hiện, từ đó nâng cao chất lượng

Chú thích
1

Số liệu công bố tại hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới tháng 3 năm 2016.

2

Căn cứ tình hình thực tiễn, từ khi ra đời đến nay, Bộ tiêu chí về nông thôn mới đặc thù vùng nông thôn TP.HCM
(bản thân khi ban hành đầu tiên đã có những nội dung thay đổi so với Bộ Tiêu chí quốc gia theo hướng nâng lên các
chỉ tiêu; trong đó có 05 tiêu chí điều chỉnh và 03 tiêu chí hướng dẫn rõ hơn trong quá trình thực hiện - với những nội
dung cụ thể, như: đường giao thông phải có cây xanh, bổ sung biển báo. v.v...); đến nay đã có 02 lần điều chỉnh, với
04 nội dung thay đổi (về chỉ tiêu sử dụng nước sạch; hộ nghèo; tỷ lệ Lao động có việc làm thường xuyên, văn hóa).
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