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VẤN ĐỀ PHÁT HUY SỰ THAM GIA ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI DÂN  

CHO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -  

BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM THỤY HƯƠNG 

Nguyễn Văn Tuấn1 

TÓM TẮT 

Nông thôn có vị trí vô cùng quan trọng trong nền kinh tế xã hội nước ta. Sự phát triển của nông thôn có ảnh hưởng 

quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp phát triển toàn diện kinh tế xã hội đất nước. Xây dựng nông thôn mới 

trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là yêu cầu tất yếu khách quan và là một chủ trương 

chiến lược của Đảng và Nhà nước. Để xây dựng thành công nông thôn mới cần có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận 

thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cần huy động nhiều nguồn lực và đặc biệt là phải phát huy được sự tham 

gia đầy đủ, toàn diện của người dân trên từng địa bàn. Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn từ kinh nghiệm xây dựng nông 

thôn mới của xã thí điểm Thụy Hương, bài viết này sẽ đóng góp một vài kinh nghiệm về phát huy sự tham gia đóng 

góp của người dân cho chương trình quan trọng này.    

Từ khóa: Nông thôn mới, Sự tham gia của người dân, Xã Thụy Hương. 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Phát triển nông nghiệp nông thôn theo 

hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đã được 

khẳng định trong chiến lược phát triển kinh tế 

xã hội của nước ta. 

Để phát triển nông nghiệp, nông thôn theo 

hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa Đảng ta 

đã chủ trương cần giải quyết đồng bộ cả ba vấn 

đề là “Nông nghiệp, nông thôn, nông dân”. 

Nghị quyết số 26 Hội nghị lần thứ VII Ban 

chấp hành TW khóa X về “Nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn” (năm 2008) đã chỉ ra đường 

lối, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp lớn về 

công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, 

nông thôn đến năm 2020. 

Quyết định 491/QĐ-TTg năm 2009 của thủ 

tướng Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu chí quốc 

gia xây dựng nông thôn mới làm định hướng 

cho nông thôn mới ở nước ta trong thời gian tới.  

Để xây dựng thành công nông thôn mới cần 

có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và 

hành động của cả hệ thống chính trị, cần huy 

động nhiều nguồn lực và đặc biệt là phải phát 

huy được sự tham gia đầy đủ, toàn diện của 

người dân trên từng địa bàn. 

1PGS.TS. Trường Đại học Lâm nghiệp 

Thụy Hương là một trong số 11 xã được 

chọn làm thí điểm thực hiện chương trình xây 

dựng nông thôn mới của Trung ương. Qua 3 

năm thực hiện, kết quả thực hiện mô hình thí 

điểm ở đây đã đạt được những thành tựu đáng 

kể, xã đã đạt 18 trên 19 tiêu chí quốc gia về 

nông thôn mới.  

Từ kết quả thực hiện của Thụy Hương có thể 

rút ra nhiều bài học quan trọng cho các địa 

phương trên cả nước, trong đó có vấn đề làm 

thế nào để phát huy được sự tham gia đóng góp 

của người dân vào chương trình nông thôn mới. 

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Nội dung nghiên cứu 

- Chương trình xây dựng nông thôn mới ở 

Việt Nam 

- Tình hình thực hiện chương trình thí điểm 

xây dựng nông thôn mới tại xã Thụy Hương 

- Vấn đề huy động nguồn lực cho thực hiện 

chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã 

Thụy Hương 

- Những nhân tố ảnh hưởng tới sự tham gia 

của người dân vào chương trình xây dựng nông 

thôn mới tại xã Thụy Hương. 
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2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu: 

 + Đối với các số liệu thứ cấp: Kế thừa 

các số liệu, tài liệu, các báo cáo, các công trình 

nghiên cứu về chương trình xây dựng nông 

thôn mới ở Việt nam và xã Thụy Hương. 

 + Đối với các số liệu sơ cấp: Tiến hành 

khảo sát người dân tại xã Thụy Hương theo các 

phiếu phỏng vấn chuẩn bị sẵn. 

- Phương pháp xử lý số liệu: 

 + Phương pháp thống kê kinh tế 

 + Phương pháp phân tích kinh tế   

 + Phương pháp phân tích nhân tố khám 

phá (EFA) 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Chương trình quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới ở nước ta 

Nông thôn có vị trí vô cùng quan trọng 

trong nền kinh tế xã hội nước ta. Sự phát triển 

của nông thôn có ảnh hưởng quyết định đối với 

sự thành công của sự nghiệp phát triển toàn 

diện kinh tế xã hội đất nước.  

Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi 

mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, 

nông thôn nước ta đã đạt nhiều thành tựu to 

lớn, bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân 

được cải thiện rõ rệt.  

Tuy nhiên những thành tựu đạt được chưa 

tương xứng với tiềm năng và lợi thế: nông 

nghiệp phát triển còn kém bền vững, sức cạnh 

tranh thấp, việc áp dụng khoa học công nghệ 

và đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp 

nông thôn còn nhiều hạn chế. Nông nghiệp, 

nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu 

hạ tầng như giao thông, thủy lợi, trường học, 

trạm y tế, cấp nước…còn yếu kém, môi trường 

ngày càng ô nhiễm. Đời sống vật chất, tinh 

thần của người nông dân còn thấp, tỷ lệ hộ 

nghèo cao, chênh lệch giàu nghèo giữa nông 

thôn và thành thị còn lớn đã phát sinh nhiều 

vấn đề xã hội phức tạp.  

Vì vậy xây dựng nông thôn mới trong bối 

cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước là yêu cầu tất yếu khách quan.  

Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 05-8-2008 

của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa X) về “nông nghiệp, nông 

dân và nông thôn”  là một văn kiện có tầm 

quan trọng chiến lược của Đảng về đường lối 

giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân và 

nông thôn nước ta trong giai đoạn phát triển 

mới của đất nước. 

Ngay sau khi có nghị quyết này, Chính phủ 

đã xây dựng và ban hành chương trình hành 

động để thực hiện nghị quyết với 45 chương 

trình, đề án cụ thể và đồng loạt triển khai trên 

phạm vi cả nước. 

Ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ đã 

ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTG về việc 

ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn 

mới bao gồm 19 tiêu chí với 72 chỉ tiêu cụ thể 

làm cơ sở để các địa phương cả nước triển khai 

thực hiện. 

Ngày 4 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng chính 

phủ đã ra quyết định số 800/QĐ-TTg về phê 

duyệt chương trình quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2010- 2020 với 11 nội dung 

nhằm thực hiện thành công Nghị quyết 26 

NĐ/TW. 

Để có cơ sở thực tiễn cho chỉ đạo xây dựng 

nông thôn mới, Ban Bí thư Trung ương Đảng 

đã chỉ đạo 11 xã đại diện cho các vùng kinh tế-

văn hóa trên cả nước để xây dựng thí điểm mô 

hình nông thôn mới do Trung ương trực tiếp 

chỉ đạo. 

Cùng với 11 xã thí điểm của Trung ương, 

các tỉnh, thành trong cả nước cũng đã thí điểm 

xây dựng mô hình nông thôn mới với các phạm 

vi khác nhau nhưng thống nhất nội dung theo 

19 tiêu chí quốc gia.  

Danh sách 11 xã thí điểm xây dựng nông 

thôn mới do Trung ương chỉ đạo bao gồm:  

Xã Thanh Chăn (Điện Biên, tỉnh Điện Biên), 

Xã Tân Thịnh (Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang),  
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Xã Hải Đường (Hải Hậu, tỉnh Nam Định),   

Xã Thụy Hương (Chương Mỹ, Hà Nội),  

Xã Tân Hội (Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng),  

Xã Gia Phố (Hương Khê, tỉnh Hà  Tĩnh),  

Xã Tam Phước (Phù Ninh, tỉnh Quảng Nam),  

Xã Tân Thông Hội (quận 7, TP. Hồ Chí Minh),  

Xã Mỹ Long Nam (Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh),  

Xã Tân Lập (Đồng Phú, tỉnh Bình Phước),  

Xã Định Hòa (Gò Quao, tỉnh Kiên Giang). 

Sau 3 năm thí điểm xây dựng mô hình nông 

thôn mới của trung ương chương trình đã đạt 

được những kết quả bước đầu rất đáng ghi 

nhận song khó khăn và hạn chế vẫn còn nhiều.  

2. Tình hình triển khai thực hiện chương 

trình thí điểm xây dựng nông thôn mới của 

xã Thụy Hương 

Thụy Hương là một xã nằm cách trung tâm 

huyện Chương Mỹ hơn 2km về phía đông nam  

và cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20 

km về phía Tây Nam. 

Thụy Hương có tổng diện tích tự nhiên 

519,39 ha nằm trong vùng bãi ven sông Đáy, 

địa hình tương đối bằng phẳng thấp dần về 

phía Đông Nam.  

Toàn xã Thụy Hương có 7 thôn, 8.252 nhân 

khẩu, 4.586 lao động sống trong 1.860 hộ gia đình. 

Nhờ có vị trí địa lý tương đối thuận lợi của 

một xã ven đô nên từ lâu, ngoài nghề nông, xã 

Thụy Hương còn có một số nghề phi nông 

nghiệp khá phát triển như: nghề mộc, nghề xây 

dựng, phục chế công trình cổ, nghề mây tre đan...  

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của 

các cấp bộ Đảng và chính quyền địa phương, 

kinh tế của xã đã có những bước phát triển 

vượt bậc, cơ cở hạ tầng ngày càng được hoàn 

thiện, an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm 

bảo ổn định, bộ mặt nông thôn được cải thiện 

rõ nét. 

Đề án xây dựng nông thôn mới của xã Thụy 

Hương đặt ra mục tiêu xây dựng được xã Thuỵ 

Hương có kinh tế phát triển, đời sống vật chất, 

tinh thần của nhân dân được nâng cao, có các 

hình thức sản xuất phù hợp để phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao, phát triển tiểu thủ công 

nghiệp và dịch vụ, xây dựng xã hội nông thôn 

ổn định, văn minh, giàu bản sắc văn hoá dân 

tộc, hệ thống chính trị vững mạnh, môi trường 

sinh thái được bảo vệ và cải thiện. 

Mô hình thí điểm của xã Thụy Hương còn 

có nhiệm vụ là điểm để đúc rút kinh nghiệm về 

nội dung, phương pháp triển khai, các cơ chế 

chính sách... để có thể triển khai nhân rộng cho 

cả vùng đồng bằng sông Hồng. 

Tổng dự toán kinh phí thực hiện đề án xây 

dựng nông thôn mới tại xã Thụy Hương được 

dự tính là 105,89 tỷ đồng và được cân đối từ 

các nguồn huy động như trên bảng 01. 

Bảng 01: Tổng nguồn vốn dự toán cho XD NTM tại xã Thụy Hương 

TT Chỉ tiêu 
Vốn đầu tư 

(triệu  đồng) 
Tỷ lệ (%) 

 Tổng kinh phí đầu tư 105.879 100 
1 Ngân sách Trung ương và Thành phố 41.689 39,37 
2 Ngân sách huyện 11.549 10,91 
3 Ngân sách xã    8.870   8,41 
4 Nguồn huy động từ các chương trình lồng ghép    8.050   7,59 

5 Nguồn huy động từ các doanh nghiệp  16.773 15,84 
6 Nguồn từ xã hội hóa    3.950   3,73 
7 Nguồn do cộng đồng đóng góp   14.398 13,59 
8 Nguồn khác        600   0,56 

 (Nguồn: UBND xã Thụy Hương) 
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Năm 2009, khi bắt đầu xây dựng mô hình thí 

điểm NTM, xã Thụy Hương chỉ đạt duy nhất 1 

tiêu chí, các tiêu chí còn lại đều ở mức độ thấp, 

đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, thu 

nhập bình quân đầu người chỉ đạt 9,1 triệu 

đồng/năm, đặc biệt toàn xã còn đến 261 hộ 

nghèo chiếm tỷ lệ 14,19% tổng số hộ toàn xã.  

Sau 3 năm triển khai chương trình, Thụy 

Hương đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình 

quân trong 3 năm là 23%, thu nhập bình quân 

đầu người đạt tới 21 triệu đồng/năm, tăng hơn 

2,12 lần so với năm 2009. Cả xã cơ bản không 

còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,98% 

xuống còn 4%.   

Tới nay, xã Thụy Hương đã đạt được 18 

tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về NTM, chỉ 

còn 1 tiêu chí chưa đạt là cơ cấu lao động của 

xã còn bất cập. Xã Thụy Hương đã trở thành 

nơi tham quan học tập của các địa phương 

trong cả nước.  

3. Vấn đề huy động nguồn lực cho thực hiện 

chương trình xây dựng nông thôn mới của 

xã Thụy Hương 

Qua 3 năm triển khai xây dựng NTM, Thụy 

Hương đã được huy động được và đưa vào đầu 

tư tới gần 66 tỷ đồng trên tổng số hơn 105,89 tỷ 

đồng đã được phê duyệt (đạt 62,3% kế hoạch). 

Cơ cấu vốn đầu tư đã huy độnng cho 

chương trình của xã Thụy hương được nêu trên 

bảng 02. 

 

Bảng 02: Tình hình huy động các nguồn lực cho XD NTM tại xã 

TT Chỉ tiêu 
Vốn ĐT  

Theo đề án 
(triệu  đồng) 

Vốn ĐT 
 đã huy động  
(triệu đồng) 

Tỷ lệ (%) 

 Tổng kinh phí đầu tư theo đề án 105.879 65.932 62,3 
1 Ngân sách TW và Thành phố 41.689 41.689 100 

2 Ngân sách huyện 11.549 11.549 100 
3 Ngân sách xã    8.870  2.594 29,2 
4 Nguồn huy động từ các DN  16.773 3.000 17,9 
5 Nguồn do cộng đồng đóng góp   14.398 7.100 49,3 
6 Nguồn từ các CT lồng ghép 8.050   
7 Nguồn từ xã hội hóa 3.950   
8 Nguồn khác 600   

(Nguồn: UBND xã Thụy Hương) 

 

Nguồn tài chính quan trọng nhất cho chương 

trình xây dựng nông thôn mới tại xã Thụy 

Hương là nguồn từ ngân sách, trong đó riêng 

ngân sách trung ương và Thành phố đã đảm bảo 

chi 41,68 tỷ đồng, ngân sách huyện đã chi 11,5 

tỷ đồng , đều đạt 100% kế hoạch đề ra.  

Nguồn vốn từ ngân sách xã đạt gần 2,6 tỷ 

đồng, chỉ đạt 29,2% so với kế hoạch. Theo 

UBND xã Thụy Hương, nguồn vốn này được 

xác định là dựa vào các khoản thu từ đấu giá 

quyền sử dụng đất, nhưng tới thời điểm này 

vẫn chưa thực hiện được do bất cập về thủ tục 

hành chính. 

Nguồn đóng góp của cộng đồng dân cư địa 

phương cho chương trình xây dựng nông thôn 

mới đạt 7,1 tỷ đồng. Người dân được vận động 

tham gia đóng góp bằng nhiều hình thưucs 

nhu: đóng góp bằng tiền, góp công sức, hiến 

đất đai, hiến công trình, góp vật tư để xây dựng 

các công trình phúc lợi công cộng; hỗ trợ nhau 

phát triển sản xuất nâng cao đời sống.  

Tuy nhiên mức đóng góp thực tế chỉ đạt 
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49,3% so với kế hoạch đặt ra, một mặt là do 

đời sống nhân dân còn khó khăn, nhưng cũng 

còn một số lý do khác như công tác tuyên 

truyền vận động, cơ chế tham ia của người 

daan vào các hoạt động của chương trình còn 

hạn chế... 

Nguồn huy động từ các Doanh nghiệp chủ 

yếu là thông qua cơ chế kêu gọi đầu tư vào một 

số công trình rồi quản lý vận hành như: xây 

dựng chợ nông thôn, xây dựng hệ thống điện 

nông thôn, xây dựng cụm điểm công nghiệp 

làng nghề…  

Nguồn huy động từ các doanh nghiệp đến 

nay vẫn đạt ở mức rất thấp, mới đạt 3 tỷ đồng 

và bằng 17,9% so với kế hoạch. Lý do cơ bản 

ở đây là sức hấp dẫn đầu tư vào các công trình 

này không cao, lại trong bối cảnh suy thoái 

kinh tế hiện nay các doanh nghiệp đang gặp 

khó khăn về vốn... 

Như vậy có thể thấy nguồn vốn huy động từ 

nhân dân đa thực hiệ được với một tỷ lệ khá 

cao (tới 49,3%), cao hơn rất nhiều so với các 

nguồn từ ngân sách xã, từ các doanh nghiệp và 

các nguồn khác. 

Đây là điểm hết sức quan trọng cần đi sâu 

nghiên cứu làm rõ để rút ra bài học kinh 

nghiệm cho các địa phương khác trong quá 

trình thực hiện chương trình xây dựng nông 

thôn mới của mình. 

4. Các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ sẵn 

lòng tham gia, đóng góp của người dân cho 

chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã 

Thụy Hương 

Sự tham gia đóng góp và ủng hộ của người 

dân là yếu tố hết sức quan trọng  đảm bảo sự 

thành công của chương trình xây dựng nông 

thôn mới. 

Trong bài này tác giả đã sử dụng phương 

pháp Phân tích nhân tố khám phá (EFA)  để 

nhận diện  các nhân tố ảnh hưởng và mức độ 

ảnh hưởng của từng nhân tố đến mức độ sẵn 

lòng tham gia và đóng góp cho chương trình 

xây dựng nông thôn mới tại xã Thụy Hương. 

Xuất phát từ giả định rằng Mức độ sẵn lòng 

tham gia đóng góp của người dân cho chương 

trình xây dựng nông thôn mới (ký hiện là Y) 

phụ thuộc vào các nhân tố sau đây: 

- Người dân được tuyên truyền sâu rộng về 

nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng 

nông thôn mới (Ký hiện là X1) 

-  Người dân hiểu rõ được ý nghĩa, mục tiêu 

của chương trình XDNTM (X2) 

- Người dân được tham gia bàn bạc xây 

dựng kế hoạch của chương trình (X3) 

- Người dân biết rõ về các hoạt động sẽ 

triển khai của chương trình (X4 ) 

- Người dân nắm rõ được mức đầu tư cho 

từng hạng mục (X5) 

- Người dân nắm rõ nội dung của các tiêu 

chí nông thôn mới (X6) 

- Người dân được tham gia kiểm tra, giám 

sát quá trình thực hiện từng hạng mục là (X7) 

Tác giả đã sử dụng thang đo Likert 5 độ (rất 

đồng ý, đồng ý, trung lập, đồng ý một phần, 

không đồng ý) để lập bảng hỏi khi xây dựng 

phiếu khảo sát để trực tiếp phỏng vấn 100 chủ 

hộ gia đình phân bổ đều cho các thôn tại xã 

Thụy Hương.  

Các số liệu khapr sát đã được kiểm định qua 

một số bước sau đây: 

- Sử dụng kiểm định Cronbach Alpha  để 

kiểm tra chất lượng thang đo (trường hợp này hệ 

số Cronbach alpha đạt 0,67 cho thấy đạt yêu cầu) 

- Sử dụng kiểm định KMO để đánh giá chất 

lượng của các nhân tố khám phá (trong trường hợp 

này chỉ số KMO đạt 0,71 cho thấy đạt yêu cầu). 

- R-squared = 0,707  cho thấy 70,7 %  sự 

thay đổi của mức độ sẵn lòng đóng góp được 

giải thích bới các biến đưa vào mô hình. 

- Multiple R = 0,84 cho thấy tương quan là 

tương đối chặt chẽ. 
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Hồi quy phản ảnh mối quan hệ giữa mức độ 

sẵn lòng tham gia đóng góp của người dân cho 

chương trình xây dựng nông thôn mới với các 

nhân tố ảnh hưởng có dạng như sau: 

Y = 0,29X1 + 0.395X2 + 0,176X3 + 0,021X4 + 

+ 0,175X5 + 0.018X6 + 0,252X7 + 0,161 

Tương quan này cho biết: 

- Nếu tăng được 1 điểm trong mức đánh giá 

của người dân về công tác tuyên truyền vận 

động thì sẽ làm mức độ sẵn lòng đóng góp tăng 

thêm được 0,29 điểm. 

- Nếu tăng được 1 điểm trong mức đánh giá 

của người dân về việc hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu 

của chương trình sẽ làm mức độ sẵn lòng đóng 

góp của người daan tăng thêm 0,395 điểm. 

- Khi người dân tăng 1 điển đánh giá về 

việc được tham gia bàn bạc xây dựng kế hoạch 

của chương trình sẽ làm mức độ sẵn lòng đóng 

góp tăng 0,176 điểm. 

- Khi tăng 1 điểm của người dân về việc học 

được biết rõ các hoạt động được triển khai sẽ 

làm mức độ sẵn lòng đóng góp tăng được 

0,021 điểm. 

- Nếu người dân tăng 1 điểm đánh giá về 

việc họ nắm được mức đầu tư cho từng hạng 

mục sẽ làm mức độ sẵn lòng đóng góp tăng 

0,175 điểm. 

- Nếu người dân  tăng 1 điểm khi đánh giá 

về việc họ nắm rõ nội dung của các tiêu chí 

xây dựng nông thôn mới sẽ làm mức độ sẵn 

lòng đóng góp tăng 0,018 điểm.  

- Khi người dân tăng 1 điểm đánh gia khi họ 

được tham gia kiểm tra giám sát sẽ làm mức độ 

sẵn lòng đóng góp tăng 0,252 điểm. 

5. Những bài học kinh nghiệm từ mô hình 

thí điểm xây dựng nông thôn mới tại xã 

Thụy Hương 

Chương trình xây dựng nông thôn mới là 

một trong những chương trình quốc gia lớn mà 

cả nước đang triển khai tích cực với mục tiêu 

phát triển nông thôn toàn diện theo hướng công 

nghiệp hóa hiện đại hóa. Bài học kinh nghiệm 

được rút ra từ xã Thụy Hương không chỉ giúp 

cho các xã trong huyện Chương Mỹ mà còn có 

thể nhân rộng ra cả nước.  

Những bài học kinh nghiệm bước đầu có thể 

rút ra từ mô hình thí điển xây dựng nông thôn 

mới xã Thụy Hương là: 

Một là, công tác quy hoạch có vai trò và ý 

nghĩa hết sức quan trọng, quy hoạch không 

những tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển cơ 

sở hạ tầng, phát triển sản xuất ở địa phương mà 

còn là tiền đề quan trọng trong xây dựng nông 

thôn mới.  

Hai là, công tác tuyên truyền phải thường 

xuyên, liên tục, được coi là nhiệm vụ trọng 

tâm, phải làm cho mọi cán bộ, nhân dân hiểu 

thực sự thấu đáo về nội dung, cách làm.  

Ba là, trong quá trình xây dựng, tổ chức 

thực hiện cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, 

liên tục, sát sao từ Trung ương tới địa phương 

đồng thời phải gắn với phát huy dân chủ ở cơ 

sở. Xây dựng nông thôn mới phải xác định mọi 

người đều làm, mọi nhà đều tham gia, mọi tổ 

chức đều làm.  

Bốn là, phải quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết 
kiệm, công khai minh bạch, dân chủ và sử 
dụng đúng có hiệu quả mọi nguồn vốn trong 
xây dựng nông thôn mới đặc biệt nguồn huy 
động đóng góp của nhân dân. 

 Năm là, xây dựng nông thôn mới tác động 
đến mọi mặt đời sống xã hội do vậy trong quá 
trình thực hiện cần chú trọng kết hợp đồng bộ 
giữa xây dựng phát triển hạ tầng kinh tế và hạ 
tầng xã hội.  

Sáu là, cần quan tâm công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ cơ sở nhất là cán bộ xã, thôn. 
Nếu cán bộ cơ sở không có sự am hiểu về nội 
dung, phương pháp xây dựng nông thôn mới 
thì ảnh hưởng rất lớn đến quá trình triển khai 
và kết quả thực hiện 

Xây dựng nông thôn mới là một quá trình 
lâu dài, không thể làm nóng vội, tránh bệnh 
thành tích.  
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IV. KẾT LUẬN 

Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của 

toàn Đảng, toàn dân. Để xây dựng thành công 

nông thôn mới cần có sự chuyển biến mạnh mẽ 

về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính 

trị, cần huy động nhiều nguồn lực và đặc biệt là 

phải phát huy được sự tham gia đầy đủ, toàn diện 

của người dân trên từng địa bàn.  

Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn từ kinh 

nghiệm xây dựng nông thôn mới của xã thí 

điểm Thụy Hương, có thể thấy: 

1- Chương trình thí điểm xây dựng nông 

thôn mới tại xã Thụy Hương về cơ bản đã 

thành công, đã tạo ra bộ mặt nông thôn đổi 

mới, tạo ra niềm tin mới cho nhân dân đói với 

đường lối lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đẩy 

mạnh CNH, HĐH.  

2- Để thực hiện thành công chương trình 

xây dựng nông thôn mới, cần huy động nhiều 

nguồn lực khác nhau, trong đó sự tham gia, 

đóng góp của người dân đonhs vai trò hết sức 

quan trọng. 

3- Mức sẵn lòng tham gia đóng góp của 

người dân cho chương trình xây dựng nông 

thôn mới phụ thuộc vào các yếu tố: công tác 

tuyên truyền, giáo dục, vận động của chính 

quyền, cơ chế tham gia bàn bạc xây dựng kế 

hoạch, mức độ công khai minh bạch của các 

hoạt động, cơ chế tham gia kiểm tra, giám sát 

của người dân đối với các hoạt động của 

chương trình... 
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TO NEW RURAL CONSTRUCTION PROGRAM - LESSONS LEARNED  

FROM PILOT MODEL THUY HUONG 
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SUMMARY 

Rural areas play a crucial position in the socio-economy of our country. The development of rural areas have 

decisive influence on the comprehensive development of the country’s socio-economy. Building new countryside in 

the context of accelerated industrialization and modernization of the country is the inevitable and objective 

requirement, and the strategic policy of our Party and State. To successfully build a new countryside, a strong shift in 

awareness and actions of the political system should be done, and more resources are necessary to be mobilized, 

especially the full and comprehensive participation of the people in each locality should be promoted. On the basis of 

practical research on building new countryside of the pilot commune of Thuy Huong, this article will contribute some 

experiences in promoting people's participation and contribution to this important program. 

Keywords: New Rural, People's Participation, Thuy Huong. 

Người phản biện: TS. Lê Minh Chính 

Kinh tÕ & ChÝnh s¸ch 


