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BÁO CÁO 

Kết quả nghiên cứu thực tế về công tác xây dựng nông thôn mới  

tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

  I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NGHIÊN 

CỨU THỰC TẾ  

Căn cứ Quy chế giảng viên, quy chế hoạt động của trường Chính trị tỉnh và 

kế hoạch công tác năm 2018, được sự thống nhất của Thường trực huyện ủy Kinh 

Môn, trường chính trị tỉnh đã ban hành kế hoạch số 26/KH-TCT ngày 27/3/2018 

cử Khoa Dân vận của nhà trường nghiên cứu thực tế về công tác xây dựng nông 

thôn mới của huyện Kinh Môn. 

Mục đích nghiên cứu là nhằm giúp giảng viên gắn lý luận với thực tiễn, tìm 

hiểu các vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng nông thôn mới để tổng hợp, kiến 

nghị, đề xuất các với các cấp ủy đảng, chính quyền nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác xây dựng nông thôn mới của huyện. Đồng thời, thông qua nghiên cứu 

cũng là dịp để tăng cường quan hệ phối hợp giữa Trường chính trị tỉnh với Huyện 

ủy Kinh Môn về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Nội dung nghiên cứu tập trung tìm hiểu về sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy 

Đảng, chính quyền; vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể 

chính trị trong xây dựng nông thôn mới; những mô hình tốt, cách làm hay, những 

kinh nghiệm quý của huyện trong xây dựng nông thôn mới và những vấn đề nẩy 

sinh từ thực tiễn trong quá trình thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới 

ơ huyện Kinh Môn. 

Để triển khai thực hiện, BGH, Khoa Dân vận đã có buổi làm việc Thường 

trực Huyện ủy và các cơ quan chuyên môn của huyện Kinh Môn tìm hiểu khái quát 

kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện. Khoa Dân vận 

phối hợp với các bộ phận có liên quan của Huyện ủy Kinh Môn tiến hành thâm 

nhập thực tế, tìm hiểu công tác vận động xây dựng nông thôn mới của 06 xã: Long 

Xuyên, Thăng Long, An Sinh, Thất Hùng, Duy Tân, Tân Dân và làm việc với một 

số phòng chuyên môn thuộc huyện để hiểu thêm cách thức triển khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai kế hoạch, đoàn nghiên cứu đã nhận được sự quan 

tâm, giúp đỡ của Thường Trực huyện ủy Kinh Môn, các cơ quan chuyên môn của 

huyện, các Đảng ủy và UBND xã nơi đoàn tới nghiên cứu. Sự phối hợp và giúp đỡ 

này tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn nghiên cứu hoàn thành nhiệm vụ được giao.  

Sau một thời gian nghiên cứu thức tế, đến nay mọi công viêc đã hoàn thành. 

Khoa Dân vận Trường Chính trị tỉnh báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế như sau: 
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II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TẾ 

1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Kinh Môn tác 

động tới quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn 

1.1. Những thuận lợi cơ bản 

- Kinh Môn là huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Hải Dương, có 

lợi thế về vị trí địa lý của khu vực kinh tế trọng điểm  Bắc, có quốc lộ 17B chạy 

qua nối liền quốc lộ 5A với quốc lộ 18, kết nối tam giác kinh tế Hà Nội - Hải 

Phòng - Quảng Ninh, được bao bọc bởi 4 con sông lớn, hình thành nên mạng lưới 

giao thông thuỷ, bộ rất thuận lợi. Đặc biệt, phía Bắc giáp Quảng Ninh, phía Đông 

giáp TP Hải Phòng. Đây là hai động lực kinh tế trọng điểm phía Bắc.  

Vị trí địa lý thuận lợi giúp Kinh Môn có khả năng kết nối, giao lưu phát triển 

kinh tế với các huyện trong tỉnh, giữa huyện Kinh Môn với các tỉnh trong khu vực. 

- Huyện Kinh Môn có tiềm năng khoáng sản phong phú, đặc biệt là: cao 

lanh, đá vôi, đất sét có trữ lượng lớn. Đây là lợi thế rất lớn cho huyện phát triển 

công nghiệp xây dựng, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. 

 - Đây cũng là nơi công nghiệp phát triển nhất tỉnh và cũng là huyện công 

nghiệp phát triển trong tốp lớn của cả nước. Nhiều doanh nghiệp lớn có tên tuổi, 

sức cạch tranh lớn, đóng góp nguồn thu ngân sách lớn cho tỉnh tập trung tại đây 

như Thép Hòa Phát, Công ty xi măng Hoàng Thạch, Phúc Sơn v.v.v...Dự án Nhiệt 

điện BOT Hải Dương có tổng công suất 1.200 MW đang được xây dựng chắc chắn 

sẽ đưa Kinh Môn lên tầm cao mới về sản lượng công nghiệp. Ngoài ra, huyện  có 

bốn cụm công nghiệp lớn, 1.438 doanh nghiệp v.v.v.... 

Diện tích đất nông nghiệp không nhiều như các huyện khác, nhưng với điều 

kiện thổ nhưỡng và khí hậu đặc biệt thích hợp phát triển một số loại cây trồng có 

giá trị kinh tế cao như: nếp cái hoa vàng, hành, tỏi, sắn dây, cam.. 

- Huyện Kinh Môn là một vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa.Huyện có 18 

di tích cấp quốc gia, 01 di tích xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt, 14 di tích cấp 

tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch. 

Sự tác động của bề dầy văn hóa lịch sự và sự thuận lợi về thiên nhiên đã 

kiến tạo nên con người Kinh Môn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, giám làm, dám 

đổi mới và phát triển. Rất nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn ở tỉnh đóng góp cho sự 

phát triển là người Kinh Môn.  

- Là huyện kinh tế phát triển, cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, thu nhập bình 

quân đầu người vào loại cao nhất tỉnh.Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình 

quân 5 năm gần đây đạt 12,5% (cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh). Năm 

2017, tổng giá trị sản xuất đạt 39.213,4 tỷ đồng (giá so sánh 2010); giá trị sản xuất 

nông-lâm-thuỷ sản 2.047,4 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 

34.264,0 tỷ đồng; giá trị sản xuất dịch vụ 2.902,0 tỷ đồng; Thu ngân sách đạt 842 
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tỷ 838 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 46,5 triệu đồng gấp 

trên 3 lần năm 2011 ( cao hơn bình quân toàn tỉnh). 

Những điều kiện thuận lợi nêu trên giúp huyện huy động nguồn lực thực 

hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện. Năm 2011, số tiêu chí nông 

thôn mới bình quân/xã đạt 9,2 tiêu chí (xã thấp nhất đạt được 4 tiêu chí, xã cao 

nhất đạt được 12 tiêu chí). Năm 2017, 100% số xã trong huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới. Huyện Kinh Môn trở thành huyện đầu tiên trong tỉnh Hải Dương đạt 

chuẩn huyện nông thôn mới. 

1.2. Một số khó khăn 

- Kinh Môn là một huyện miền núi, địa hình khá phức tạp, trong khi đó tốc 

độ công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra nhanh làm cho các nguồn lực phát triển 

nông nghiệp như đất đai và lao động nông nghiệp có xu hướng giảm. 

 - Kinh tế tuy tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững. Sự phát triển công 

nghiệp của huyện tập trung chủ yếu là công nghiệp nặng, công nghiệp hóa chất, 

công nghiệp khai khoáng... sử dụng nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên và năng 

lượng tiền ẩn các nguy cơ về ô nhiễm môi trường. Mặt khác, khi nước ta đang tái 

cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trường sẽ đặt ra các thách thức trong 

tương lai gần cho việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. 

- Với vị trí địa lý thuận lợi, kinh tế tăng trưởng cao, tập trung nhiều lao động 

ở ngoài huyện đến làm việc, sinh sống cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về trật 

tự, an toàn xã hội 

- Quy mô sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhỏ. Tỷ lệ lao động 

qua đào tạo chưa cao. Sản phẩm nông nghiệp chưa có sức cạnh tranh cao, tiêu thụ 

chủ yếu phụ thuộc thị trường nội địa. Giá cả thị trường không ổn định, tình hình 

dịch bệnh, sự biến đổi khí hậu, thiên tai, ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến sự 

phát triển kinh tế xã hội của huyện. 

- Sự phát triển không đồng đều giữa các khu vực trong huyện, giữa các xã 

trong huyện trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới.  

- Công tác huy động nguồn lực của nhà nước còn khó khăn, sự tham gia của 

doanh nghiệp và nhân dân đầu tư xây dựng nông thôn mới chưa tương xứng với 

tiềm năng. 

2. Một số kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới  

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ và chỉ đạo 

của tỉnh, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, các địa phương, 

cơ sở và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, Năm 2017, huyện Kinh Môn trở 

thành huyện đầu tiên trong tỉnh Hải Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Có thể 

khái quát kết quả trên một số mặt sau đây: 
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2.1. Về huy động, quản lý, sử dụng vốn đầu tư thực hiện Chương trình 

Hơn 6 năm qua, tổng nguồn vốn huy động cho Chương trình xây dựng nông 

thôn mới toàn huyện là 2.832.372 triệu đồng, bao gồm: 

1. Nguồn vốn ngân sách nhà nước là 692.688 triệu đồng, chiếm  22,2% gồm: 

2. Nguồn vốn tín dụng và nhân dân tự đầu tư để phát triển sản xuất, xây 

dựng chỉnh trang nhà ở: 1.520.423 triệu đồng chiếm 53,7%. 

3. Nguồn vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác: 

275.561 triệu đồng, chiếm  9,7%. 

4. Nguồn vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư: 238.991 triệu 

đồng, chiếm 8,4%.  

  5. Vốn khác (tài trợ, ủng hộ..): 167.709 triệu đồng, chiếm 6,0%.  

Việc quản lý, sử dụng vốn được huyện phân bổ, quản lý, sử dụng đảm bảo 

đúng nguyên tắc, đúng mục đích, đúng đối tượng là nguồn lực chủ yếu trong đầu 

tư, hỗ trợ các địa phương thực hiện Chương trình. 

2.2. Vễ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định 

Năm 2011, khi thực hiện xây dựng nôn thôn mới, qua khảo sát 22 xã trong 

toàn huyện, các xã bình quân đạt 9,2 tiêu chí/19 tiêu chí. Sau 06 năm thực hiện đến 

tháng 7/2017 tất cả các xã đã đạt được 19/19 tiêu chí. Cụ thể:  

Các tiêu chí về quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như: Giao 

thông, thủy lợi, điện nông thôn, trường học, các thiết chế văn hóa, hệ thống chợ, 

môi trường, thông tin và truyền thông, nhà ở, trạm y tế được đầu tư nâng cấp, xây 

mới: hệ thống giao thông của các xã được cứng hóa đạt tiêu chuẩn, 87,01% kênh 

mương của các xã được kiên cố hóa, 100% số hộ sử dụng điện, trạm y tế các xã đạt 

chuẩn giai đoạn 2, 86/89 trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia, 100% 

các xã có nhà văn hóa, sân vận động trung tâm, chợ, bưu điện... tổng nguồn vốn 

đầu tư là 1.553.774 triệu đồng/2.832.372 triệu đồng tổng nguồn vốn huy động thực 

hiện chương trình (chiếm 54,85% tổng nguồn vốn) đã tạo ra một diện mạo mới cho 

nông thôn các xã trong huyện.  

Đặc biệt là trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân năm 

2017, tổng giá trị sản xuất đạt 39.213,4 tỷ đồng (giá so sánh 2010); Thu nhập bình 

quân đầu người năm 2017 đạt 46,5 triệu đồng gấp trên 3 lần năm 2011, thu nhập 

khu vực nông thôn đạt 38,2 triệu đồng/người; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 

trong 5 năm gần đây đạt 12,5%.  

Tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hoá và bảo vệ môi trường đạt chuẩn theo quy 

định. Hệ thống chính trị ổn định, an ninh, trật tự được giữ vững. 
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Những thành quả trên đã nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân 

dân, nhân dân cảm nhận được sự thay đổi và ý nghĩa thiết thực khi xây dựng nông 

thôn mới. 

2.3. Kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới 

Chín tiêu chí của huyện nông thôn mới gồm: quy hoạch; giao thông; thủy 

lợi; điện; y tế - văn hóa – giáo dục; phát triển sản xuất; môi trường; an ninh trật tự 

và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn theo quy định: 

Thứ nhất, hệ thống các quy hoạch về phát triển kinh tế xã – xã hội, quy 

hoạch phát triển đô thị, xây dựng của huyện đã được lập và UBND tỉnh phê duyệt 

định hướng đến năm 2030;  

Thứ hai, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã, 

thị trấn. Tỷ lệ mặt đường huyện được nhựa hóa, BTXM hóa đạt 100%.  

Thứ ba, hệ thống thủy lợi: toàn huyện có 95 trạm bơm với 164 máy bơm, 

tổng công suất 306.460m3/h. Hệ thống kênh mương toàn huyện dài 373 km trong 

đó có 113Km được kiên cố hóa.  

Thứ tư, hệ thống điện: tổng số đường dây điện là 664,195 km. Tổng số trạm 

biến áp trên địa bàn huyện có 358 Trạm. Tổng số công tơ điện hiện có là 54.793 

công tơ. Toàn bộ hệ thống điện đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, đáp 

ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt tỷ lệ 100%. 

Thứ năm, hệ thống bệnh viện, y tế, văn hóa, giáo dục: 

 Bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn xếp hạng II. Bệnh viện đa khoa khu 

vực Nhị Chiểu xếp hạng III. Huyện đã có 25/25 xã thị trấn được UBND tỉnh công 

nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2. Trung Tâm Y tế huyện Kinh 

Môn xếp hạng III. 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Kinh Môn có đầy đủ các công trình 

đạt chuẩn theo quy định. Nhà văn hóa huyện có tổng diện tích khuôn viên là 

8.860m2 , Hội trường 350 chỗ ngồi. Quảng trường văn hóa trung tâm huyện đạt 

tiêu chuẩn quy định; 25/25 xã, thị trấn có nhà văn hóa, sân vận động, 103/112 làng, 

khu dân cư đạt làng, khu dân cư văn hóa. 

- Huyện có 6 trường THPT trong đó có 4 trường công lập và 2 trường tư 

thục. Đến nay đã có 04 trường đạt chuẩn quốc gia.  

Thứ sáu, về bảo vệ môi trường:  UBND huyện đã ban hành Đề án “Thu 

gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai 

đoạn 2016-2020”. Chất thải rắn sinh hoạt được xử lý, huyện có: 04 đơn vị, 98 tổ 

thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; 61 bãi rác đang sử dụng; 01 lò đốt rác thải sinh 
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hoạt công suất 10 m3/ngày đêm. Chất thải rắn công nghiệp, y tế: cơ bản được xử lý 

chất thải theo đúng quy định. 

Toàn huyện có 68 doanh nghiệp, hộ cá thể được UBND tỉnh phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường, 16 đề án bảo vệ môi trường chi tiết và 30 dự án 

cải tạo phục hồi môi trường đối với các hoạt động khai thác khoáng sản; UBND 

huyện Kinh Môn xác nhận 66 trường hợp cam kết bảo vệ môi trường, 20 trường 

hợp đề án bảo vệ môi trường đơn giản và 16 kế hoạch bảo vệ môi trường. Các 

trang trại đã áp dụng các biện pháp xử lý chất thải bằng hầm biogas, đệm sinh học 

trước khi xả thải ra môi trường. 

Đặc biệt là trong thực hiện tiêu chí về sản xuất nông nghiệp:  

Trên địa bàn huyện đã hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập 

trung. Huyện đã quy hoạch vùng trồng màu tại 9 xã với diện tích trên 500ha; Năm 

2017, diện tích trồng cây vụ đông đạt 4.500ha với nhiều cây trồng chủ lực: Cây 

hành diện tích 3.362,79ha đạt giá trị 1.468 tỷ 866 triệu; cây tỏi diện tích 263 ha đạt 

giá trị 172 tỷ 980 tỷ; lúa nếp hoa vàng diện tích 739,7ha, hình thành 11 mô hình 

cánh đồng mẫu lớn với quy mô 30ha trở lên đạt giá trị 53 tỷ 870 triệu đồng; cây 

sắn dây diện tích 352,5ha đạt giá trị 74 tỷ 025 triệu đồng. 

+ Hình thành vùng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi: cam, ổi tại xã thất hùng 

với diện tích 64,3ha cho giá trị đạt 01 tỷ đồng/ha; trồng Mủa tại xã Hiến Thành, 

Thái Thịnh, Minh Hòa. Toàn huyện có 164 trang trại, 600 gia trại nuôi thủy sản (cá 

lồng, Ba Ba) với diện tích 610,6 ha; nôi Đà Điểu, chim cút. Bước đầu hình thành 

một số mô hình sản xuất nông nghiệp theo công nghệ cao, công nghệ sạch. 

- Mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

đã phát huy hiệu quả: hình thành Hiệp hội sản xuất và thương mại “Nếp cái hoa 

vàng”. Các HTXDV Nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Các sản phẩm hành, tỏi, 

Nếp cái hoa vàng và bột sắn dây của huyện đã được đăng ký nhãn hiệu.  

Cùng với việc hoàn thành các tiêu chí về an nin, trật tự, chỉ đạo xây dựng 

nông thôn mới, ngày 08/11/2017, huyện Kinh Môn được Thủ tướng chính phủ 

công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Kinh Môn đã trở thành huyện nông 

thôn mới đầu tiên của tỉnh Hải Dương. 

3. Đánh giá chung kết quả thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng 

nông thôn mới của huyện Kinh Môn 

3.1. Những mặt đã làm được 

Sau hơn 6 năm (2011-2017) triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn huyện  Kinh Môn đã được nhiều thành tích nổi bật, có thể khái 

quát trên một số điểm chính sau đây: 
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Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện 

Kinh Môn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là của Huyện ủy 

Kinh Môn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai thực hiện đồng 

bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với 

điều kiện thực tế của địa phương.  

Ngay trong quý I và II/2011, toàn huyện đã hoàn thành việc thành lập, kiện 

toàn bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành xây dựng nông thôn mới từ cấp 

huyện đến cấp xã. Ban Chỉ đạo cấp huyện do trực tiếp đồng chí Bí thư Huyện ủy, 

người cao nhất trong hệ thống chính trị của huyện trực tiếp làm Trưởng ban. Điều 

này thể hiện sự đặc biệt coi trọng của huyện Kinh Môn khi thực hiện MTQG xây 

dựng nông thôn mới. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Tổ công tác (nay là Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới huyện). Ban Chỉ đạo cấp xã do đồng chí Bí thư Đảng ủy 

làm Trưởng ban, giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Ban quản lý do đồng chí Chủ tịch 

UBND xã làm Trưởng ban và thành lập Ban Giám sát cộng đồng, Ban phát triển 

thôn. 

Huyện ủy, Ban chỉ đạo, HĐND, UBND huyện đã ban hành các văn bản kịp 

thời chỉ đạo và cụ thể hóa các nội dung xây dựng nông thôn mới của huyện. 

Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện được coi trọng để kiểm tra, 

đánh giá, tiến độ và hướng dẫn triển khai thực hiện. Huyện đã cử trên 1.200 lượt 

cán bộ tham gia các lớp tập huấn của tỉnh. Huyện đã tổ chức được 6 lớp tập huấn 

cho 1.470 cán bộ về phương pháp tuyên truyền, vận động; công tác lập, quản lý, tổ 

chức thực hiện quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới; công tác dồn điền đổi 

thửa; công tác huy động nguồn lực; công tác lập hồ sơ đạt chuẩn nông thôn mới. 

Thứ hai Huyện Kinh Môn đã thực hiện nghiêm túc các chính sách xây dựng 

Nông thôn mới của Trung ương, của tỉnh theo Đề án xây dựng Nông thôn mới của 

UBND huyện. Đồng thời huyện đã ban hành được các chính sách đặc thù hỗ trợ 

xây dựng Nông thôn mới bằng nguồn vốn ngân sách như: hỗ trợ phân bón, hỗ trợ 

việc dồn điền đổi thửa, hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho các xã khó khăn hoàn thành 19 

tiêu chí. Đây là nguồn lực hỗ trợ qua trọng cho các xã về đích nông thôn mới theo 

kế hoạch. Cụ thể: 

- Hỗ trợ phân bón cho các hộ trồng hành, tỏi với tổng số kinh phí là: 1.575 

triệu đồng. 

- Hỗ trợ thực hiện dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng, mức 

hỗ trợ từ 1,0 - 1,2 triệu đồng/ha. 

- Hỗ trợ 13 xã trong năm 2016, 2017 hoàn thành 19 tiêu chí, mỗi xã 2 tỷ 

đồng; hỗ trợ trường THPT Kinh Môn và trường THPT Nhị Chiểu mỗi trường 2 tỷ 

đồng để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.  

Thứ ba, công tác dân vận, tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, sâu 

rộng, huy động cả Hệ thống chính trị của huyện vào cuộc, đặc biệt là vai trò của 
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MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đã làm thay đổi cơ bản về nhận thức, 

hành động của mọi cán bộ, đảng viên và người dân, được nhân dân đồng tình 

hưởng ứng. Tạo ra sự đồng thuận cao trong nhân dân (theo khảo sát của MTTQ 

huyện Kinh Môn lấy ý kiến của 11.733 hộ dân/44.446 tổng số hộ dân của các xã 

trong huyện có 11.594 ý kiến hài lòng đối với kết quả chung về xây dựng nông thôn 

mới của huyện chiếm 98,8% số hộ dân được lấy ý kiến), nhân dân tự nguyện đóng 

góp tiền của, công sức, đất đai để cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. 

Xác định đây là công tác đặc biệt quan trọng có ý nghĩa quyết định tới thành 

công của chương trình xây dựng nông thôn mới. Bởi vì, nhân dân chính là chủ thể 

trong xây dựng nông thôn mới đồng thời là người thụ hưởng của chương trình. 

Thấm nhuần tư tưởng lấy dân làm gốc. Phát huy dân chủ, thực hiện phương châm: 

dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi. Phát huy sức mạnh của cả 

hệ thống chính trị trong công tác dân vận, tuyên truyền, thi đua, khen thưởng cùng 

với sự đầu tư về tài chính đã tạo thành sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nông 

thôn mới của huyện. 

Mặt trận tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể đã triển khai, tuyên truyền sâu 

rộng về 19 tiêu chí nông thôn mới cấp xã và 09 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện 

đến các tầng lớp nhân dân trong huyện. Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây 

dựng Nông thôn mới”, cùng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” được phát động. 

Nhiều chi bộ các thôn của 06 xã mà đoàn nghiên cứu đến khảo sát đã có 

nhiều cách làm hay như: giao cho mỗi đồng chí đảng viên phụ trách vận động một 

nhóm gia đình trong thôn, khi đến vận động phải trực quan, cụ thể... 

- Công tác tuyên truyền: Đã dựng hơn 1.258 panô, áp phích, băng rôn, khẩu 

hiệu tuyên truyền; biên tập và phát sóng hơn 1.546 tin bài trên sóng truyền hình, 

phát thanh và truyền thanh; biên soạn, phát hành các loại (tài liệu, đĩa..); tổ chức 26 

đoàn tham quan học tập kinh nghiệm.  

Trong các năm từ 2011-2016, huyện đã tổ chức được 125 cuộc phát động thi 

đua với  trên 42.000 lượt người tham gia. Toàn huyện có 379 tuyến đường với 

215,3km và 23 cánh đồng được các đoàn thể đảm nhiệm tự dọn vệ sinh. 

- Công tác thi đua, khen thưởng: Khen cấp Nhà nước: 2 Huân chương lao 

động hạng nhì, 05 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Khen cấp tỉnh: 46 tập thể, 

trong đó 7 cờ thi đua, 29 tập thể lao động xuất sắc, 20 bằng khen và 38 cá nhân. 

Thứ tư, đã thực hiện tốt việc đa dạng hóa huy động mọi nguồn lực để đầu tư, 

nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn: điện, đường, trường, trạm, các thiết chế văn 

theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đây là cơ sở vật chất quan trọng để xây dựng nông 

thôn mới, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Diện mạo 

nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải 

thiện và nâng cao. Nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp 
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ủy đảng, chính quyền địa phương. Kết quả huy động các nguồn đươc minh chứng 

cho nhận định này:  

Hội nông dân: Vận động hội viên đóng góp được trên 13.954 triệu đồng, 

2.899 ngày công lao động, hiến 8.823m2 đất, sửa chữa 102,1km đường giao thông 

nông thôn, 21,8km kênh mương; vận đông xây 7 nhà, sửa chữa, xây mới 22 công 

trình phụ trọ cho hội viên nghèo; phối hợp duy trì nguồn vốn 102 tỷ đồng cho hội 

viên vay vốn phát triển sản xuất. 

Hội cựu chiến binh các cấp vận động hội viên hiến 76.665m2, tham gia 

14.833 ngày công, đóng góp 14.051 triệu đồng, vận động xây 5 ngôi nhà “Tình 

đồng đội” và tu sửa 2 nhà cho hội viên nghèo. Duy trì nguồn vốn 61 tỷ cho hội 

viên vay vốn. 

Hội phụ nữ: vận động hội viên hiến 1.000m2 , góp công, tiền xây dựng cơ sở 

hạ tầng với số tiền trên 4 tỷ đồng, vận động xây dựng được 23 “Mái ấm tình 

thương”, 17 công trình phụ trợ cho phụ nữ nghèo. Phối hợp duy trì nguồn vốn cho 

hội viên vay là 157.636 triệu đồng. 

Công đoàn khối xã, thị trấn làm tốt phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp 

CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Chung tay 

xây dựng nông thôn mới” được triển khai rộng khắp, có hiệu quả cao. 

Đoàn thanh niên đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn 

mới và đô thị văn minh. Duy trì hiệu quả 46 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi. 

Vận động góp trên 5.000 ngày công tham gia sửa chữa, cải tạo hạ tầng nông thôn; 

vận động xây được 6 nhà tình nghĩa; 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, khi có trường hợp người dân chưa hiểu, 

chưa đồng thuận trong việc: dồn điền, đổi thửa, mức đóng góp hoặc chủ trương 

hiến đất để làm đường giao thông trong thôn, đường giao thông nội đồng… thì 

từng đoàn thể của địa phương đã đến tận nhà vận động, thông qua nhiều kênh, 

nhiều hình thức đã vận động thành công các cá nhân đó tự nguyện chấp hành. 

Thứ năm, Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi 

mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất hàng hoá quy mô lớn kết hợp với 

đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ. Đã bước đầu hình thành các mô hình 

sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghệ sạch như hệ thống nhà 

lưới trồng dưa, rau, củ quả tại xã Long Xuyên, trồng cây ăn quả tại xã An Sinh... 

gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế của huyện 

chuyển biến tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông- lâm - thủy sản, tăng 

nhanh ngành công nghiệp- xây dựng và thương mại - dịch vụ, thu nhập, đời sống 

nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. 

Thứ sáu, chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường ngày càng được 

nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và ngày càng phát triển; môi 
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trường sinh thái được bảo vệ; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự xã hội được 

đảm bảo; hệ thống tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được 

phát huy. 

3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân 

*  Một số hạn chế 

Thứ nhất, việc huy động nguồn lực so với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng 

còn nhiều hạn chế, chủ yếu vẫn dựa vào ngân sách Nhà nước. Sự ủng hộ của các 

doanh nghiệp trong xây dựng nông thôn mới rất hạn chế, tính đến tháng 2/2017  

các doanh nghiêp ủng hộ bằng tiền là: 74.431 triệu đồng và 5.523 tấn xi măng, 

1260m3 đá, 200 m3 cát (tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền khoảng 100.000 triệu 

đồng/2.832.372 triệu đồng chiếm 3,5% tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông 

thôn mới). Việc huy động nguồn vốn của các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực 

nông nghiệp, nông thôn chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng.  

Thứ hai, chất lượng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở các xã chưa đồng 

đều, một số xã chất lượng tiêu chí còn thấp như: chất lượng kiên cố hóa đường 

giao thông, hệ thống thủy lợi, chất lượng môi trường, hệ thống cơ sở vật chất của 

trường học..., do đó ngân sách nhà nước phải tập trung hỗ trợ nhiều. Một số tuyến 

đường về kết cấu đường, mặt đường giao thông có biểu hiện xuống cấp, lề đường, 

rãnh thoát nước chưa được đảm bảo, hệ thống biển báo giao thông chưa được đầu 

tư, chưa chú trọng xây dựng tuyến đường kiểu mẫu. 

Thứ ba, công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế: Rác thải sinh hoạt trong 

dân cư có lúc, có nơi chưa đúng quy định, vỏ bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử 

dụng chưa được thu gom và xử lý triệt để; Có nơi nước thải, rác thải trong chăn 

nuôi xử lý không hết xả ra hệ thống kênh mương gây ô nhiễm môi trường; Chất 

thải rắn của các cơ sở sản xuất, chế biến dịch vụ, làng nghề một số nơi xử lý chưa 

triệt để. Việc xử lý chôn lấp rác thải ở bãi rác chưa hiệu quả cao. 

 Thứ tư, về phát triển sản xuất nông nghiệp: Việc tổ chức sản xuất chưa thu 

hút được nhiều hộ nông dân tham gia vùng sản xuất tập trung, tổ chức liên kết sản 

xuất tiêu thụ sản phẩm quy mô còn nhỏ, chưa thu hút được nhiều hộ liên kết sản 

xuất theo chuỗi có sự tham gia của 04; Chất lượng hàng hóa nông sản còn yếu, sức 

cạnh tranh thấp, còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, giá cả thị trường 

không ổn định, vì vậy hiệu quả sản xuất thấp. Chính sách khuyến khích của nhà 

nước thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chưa tạo được 

chuyển biến rõ nét do lợi nhuận thấp và dễ gặp rủi ro ảnh hưởng thiên tai.  

* Nguyên nhân 

- Cơ chế, chính sách chưa đồng bộ như: Quy định cơ chế lồng ghép vốn; 

chính sách đối với các vùng đặc thù của từng địa phương như các xã miền núi, các 
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xã không được hưởng nguồn từ đấu giá đất; các hướng dẫn về tiêu chí huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới; cách tính các chỉ tiêu như: thu nhập bình quân đầu người, 

lao động có việc làm thường xuyên, lao động đã qua đào tạo; một số chính sách đã 

ban hành qua thực hiện phát sinh những bất cập, không còn phù hợp cũng chưa 

được bổ sung, sửa đổi kịp thời, giá cả thị trường, dịch bệnh, vật tư nông nghiệp 

tăng cao, khả năng huy động nguồn lực giảm sút, các chính sách đầu tư hỗ trợ của 

Nhà nước ngày càng tiết giảm. 

- Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa đầy đủ, thiếu 

thống nhất, còn tư tưởng trông chờ đầu tư của Nhà nước. Một số có tư tưởng nóng 

vội, chạy theo phong trào, thành tích. Đội ngũ cán bộ giúp việc các cấp vừa thiếu 

lại làm việc kiêm nhiệm, chưa được qua đào tạo về quản lý xây dựng nông thôn 

mới nên trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác chưa đáp ứng được yêu cầu 

nhiệm vụ. 

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo còn có lúc, có đơn vị chưa thực sự kiên quyết, chủ 

động, sáng tạo, nhất là việc nghiên cứu, bàn biện pháp, cách thức triển khai thực 

hiện các nội dung vì vậy kết quả ở một số xã còn hạn chế. 

         - Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành đôi khi còn thiếu kịp thời, chặt chẽ 

nhất là thời kỳ đầu thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới. 

- Chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời, ảnh hưởng tới việc nắm bắt được 

tồn tại, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của cơ sở để tìm cách tháo gỡ. 

- Phương thức tổ chức mô hình sản xuất trong nông nghiệp chưa đáp ứng 

yêu cầu phát triển, sản xuất nông nghiệp tuy có nhiều chuyển biến nhưng vẫn sản 

xuất nhỏ, manh mún, khó áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giá bán sản phẩm 

nông sản và chất lượng hàng hóa thấp. Vì vậy chưa giải quyết được những khó 

khăn về tiêu thụ sản phẩm, hiệu quả sản xuất chưa cao. 

4. Một số bài học kinh nghiệm 

Thứ nhất, có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung từ Trung ương 

đến cơ sở của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt 

là vai trò của cấp ủy huyện và xã trong công tác chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa 

mục tiêu, chính sách tại địa phương 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của nhà nước và huy động 

sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia Xây dựng Nông thôn mới. Đặc biệt là vai trò của cấp ủy huyện và xã trong 

công tác chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa mục tiêu, chính sách tại địa phương. Ban 

chỉ đạo Nông thôn mới có cách làm sáng tạo, sâu sát cơ sở để nắm bắt tình hình, có 

biện pháp kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của từng địa phương. Trong 

xây dựng nông thôn mới vai trò đội ngũ cán bộ rất quan trọng (cán bộ nào phong 
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trào đấy) do vậy cần tăng cường xây dựng, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho đội 

ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới. Có quy chế phân công, phân cấp rõ ràng và tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát, hàng tháng rà soát từng tiêu chí để kịp thời rút kinh nghiệm trong quá 

trình triển khai. 

Thứ hai, phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động  

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân luôn được xem là giải pháp hàng 

đầu để cán bộ và nhân dân nhận thức rõ vai trò chủ thể trong xây dựng Nông thôn 

mới là nông dân. Người nông dân phải tự làm là chính và họ là người được hưởng 

thụ, Nhà nước có vai trò hỗ trợ, lợi ích của người dân là động lực và sự tham gia 

của cộng đồng dân cư là bí quyết thành công. Từ đó tạo sự thống nhất về nhận 

thức, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và mọi 

tầng lớp nhân dân, huy động cao mọi nguồn lực của xã hội cả về trí tuệ, công sức 

và kinh phí để xây dựng Nông thôn mới. 

Thứ ba, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở  

Luôn coi trọng chủ thể trong xây dựng Nông thôn mới là nhân dân. Đảm bảo 

công khai cho các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và mọi người dân được 

tham gia đóng góp xây dựng và giám sát. Chủ động phân cấp để cộng đồng dân cư 

có thể trực tiếp tham gia xây dựng các công trình; phát huy vai trò giám sát của 

Ban giám sát cộng đồng để đảm bảo chất lượng công trình, phát huy hiệu quả vốn 

đầu tư để nhân dân tin tưởng và tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới. Đồng 

thời phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện những đơn vị làm tốt và những vấn đề 

còn tồn tại; kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đánh giá sơ kết rút kinh 

nghiệm nhân ra diện rộng những điển hình hay cách làm sáng tạo. 

Thứ tư, lựa chọn bước đi, cách làm phù hợp với điều kiện của huyện 

Đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới theo 

phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Việc sử dụng nguồn lực vào các 

công trình công cộng phải được người dân bàn bạc dân chủ và thống nhất, có sự 

giám sát của cộng đồng, đảm bảo công khai, minh bạch. 

Trong phát triển sản xuất: chọn dồn điền đổi thửa là khâu đột phá, thực hiện 

chuyển đổi lại cơ cấu sản xuất, nâng cao hiệu quả. Trong sản xuất công nghiệp, 

dịch vụ chọn những sản phẩm, nghề là thế mạnh của địa phương, tạo điều kiện 

thuận lợi về mặt bằng, giao thông, điện nước, đào tạo nhân lực, dạy nghề. 

Uu tiên đầu tư các công trình phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó 

chọn giao thông nông thôn là khâu đột phá bắt đầu từ đường thôn, xóm, liên thôn, 

liên xã; Lồng ghép các chương trình dự án về thủy lợi, cơ sở trường học, y tế, nước 

sạch, môi trường, nhà ở...  
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Thứ năm, coi trọng chỉ đạo điểm và xây dựng mô hình  

Lựa chọn những xã điểm có ưu thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội để 

xây dựng điển hình qua đó, đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, 

đồng thời là nơi tham quan, học tập cho cán bộ và người dân trực tiếp nhìn thấy 

hiệu quả, lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên đầu tư hỗ trợ cho các 

xã khó khăn (các xã khó khăn trong huy động nguồn lực...).  

Thứ sáu, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng  

Thực hiện sơ kết, tổng kết theo định kỳ, kịp thời biểu dương, khen thưởng, 

động viên những cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có nhiều đóng góp, trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, tại các buổi lễ đón nhận danh hiệu xã đạt NTM. 

Tóm lại, ở địa phương nào Cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo; chính 

quyền tiển khai thực hiện cụ thể (cầm tay chỉ việc), có cách làm sáng tạo; các đoàn 

thể vào cuộc vận động nhân dân (vào từng nhà, vận động từng người dân) làm 

chuyển biến nhận thức của người dân, huy động sức mạnh của nhân dân, vận động 

người dân xa quê thành đạt đóng góp xây dựng quê hương… cùng với tinh thần 

trách nhiệm “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, thái độ nghiêm túc, tập 

trung cao thì sẽ hoàn thành sớm các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Khi đạt nông 

thôn mới cần nâng cao chất lượng các tiêu chí để hướng tới xây dựng nông thôn 

mới kiểu mẫu. 

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ TỪ QUÁ 

TRÌNH NGHIÊN CỨU 

1. Một số vấn đề đặt ra 

Xây dựng nông thôn mới là một chương trình mục tiêu quốc gia đúng đắn, 

hợp lòng dân, nhân dân là chủ thể đồng thời cũng là đối tượng được thụ hưởng. 

Huyện Kinh Môn trong giai đoạn qua (2011-2017) đã tích cực thực hiện mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện và đã đạt được những thành 

tựu rất đáng tự hào, trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hải Dương. 

Tuy nhiên, từ quá trình khảo sát thực tế tại các xã và báo cáo của huyện về kết quả 

xây dựng nông thôn mới, chúng tôi thấy có một số vấn đề đặt ra như sau: 

Thứ nhất, những thách thức trong việc duy trì các tiêu chí xã nông thôn mới, 

nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng tới đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểm mẫu 

giai đoạn 2018-2020. 

 Ngày 05/6/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 691/QĐ-TTg 

ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu với 04 tiêu chí nâng cao về: Sản xuất 

- Thu nhập - Hộ nghèo; Giáo dục - Y tế - Văn hóa; Tiêu chí Môi trường và An ninh 

trật tự - Hành chính công. Đây là những tiêu chí tương đối cao, đặt ra thách thức 
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cho mục tiêu của huyện đến năm 2020 có từ 02 đến 04 xã đạt được tiêu chí xã 

nông thôn mới kiểu mẫu.  

Mặt khác, trong quá trình khảo sát thực tế cho thấy: một số xã mặc dù đã đạt 

được tiêu chí xã nông thôn mới nhưng một số tiêu chí chất lượng chưa được cao 

như hệ thống cơ sở vật chất của trường phổ thông cơ sở, trụ sở làm việc của 

UBND, hệ thống đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương… có biểu 

hiện xuống cấp cần phải đầu tư xây dựng mới, mở rộng quy mô. 

Vấn đề môi trường của một số nhà máy công nghiệp đặt trên địa bàn xã tiền 

ẩn nhiều nguy cơ cao, phát thải gây ô nhiễm môi trường chưa khắc phục được triệt 

để gây bức xúc cho nhân dân… 

Việc xử lý rác thải tại các thôn chủ yếu thực hiện theo biện pháp chôn lấp tập 

trung tiền ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, địa điểm đặt bãi rác thường 

giáp ranh giữa các xã cũng tiềm ẩn mâu thuẫn trong nhân dân địa phương. 

Các vấn đề trên đều là những vấn đề khó đòi hỏi đầu tư nhiều nguồn lực và 

các giải pháp tổng thể, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp. 

Thứ hai, vấn đề hiệu quả khai thác một số công trình trong xây dựng nông 

thôn mới 

Việc xây dựng nông thôn mới là một cơ hội để huyện và các xã của huyện 

đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng, tạo ra diện mạo mới cho nông 

thôn của huyện. Tuy nhiên, từ thực tiễn khai thác một số công trình như sân vận 

động trung tâm của xã, Điểm Bưu điện văn hóa xã còn có hiện tượng chưa khai 

thác hết công suất dẫn tới hiệu quả sử dụng chưa cao. Trong khi đó một số thiết 

chế có nhu cầu đầu tư, mở rộng nhưng còn khó khăn về nguồn vốn đầu tư như: 

trường học, nhà văn hóa, chợ, hệ thống đường giao thông, trụ sở làm việc của 

UBND… 

Thứ ba, chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, phát triển hợp tác xã 

còn nhiều bất cập. 

Xây dựng nông thôn mới với mục tiêu thay đổi phương thức sản xuất của 

người nông dân, hình thành nền sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn, hiện đại. Tuy 

nhiên hiện nay chính sách hạn điền không quá 02 ha đối với đất nông nghiệp là 

một rào cản lớn đối với việc tích tụ và tập trung ruộng đất.  

Mặt khác chính sách về phát triển các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp còn 

nhiều hạn chế. Vì vậy, trên địa bàn của huyện chủ yếu là các hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp, các hộ nông dân cá thể… đã ảnh hưởng tới quá trình liên kết sản xuất 

của người nông dân.  

Chính sách giao và sử dụng đất 03 sau 15 năm thực hiện cũng bộ lộ điểm bất 

cập: người mới sinh ra thì không có ruộng, người đã mất hoặc đã chuyển đổi nghề, 
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không trực tiếp canh tác nhưng vẫn còn ruộng; người có khả năng, nhu cầu sản 

xuất nông nghiệp nhưng không có đất để mở rộng sản xuất kinh doanh trong khi đó 

có nhiều người có đất nhưng không có nhu cầu sản xuất nên để đất bỏ hoang, lãng 

phí.  

Thứ tư, xử lý vấn đề phát sinh từ quá trình xây dựng nông thôn mới 

Trong quá trình vận động xây dựng nông thôn mới, các hộ gia đình đã tự 

nguyện hiến đất để làm đường giao thông trong thôn, đường xã và đường giao 

thông nội đồng. Điều này làm thay đổi diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Tuy nhiên hiện nay, vấn đề cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

theo nguyện vọng người dân còn gặp nhiều vướng mắc liên quan tới tính pháp lý 

và kinh phí thực hiện. Điều này đòi hỏi chính quyền cần có giải pháp để giải quyết 

nguyện vọng chính đáng của người dân. 

Mặt khác, qua quá trình khảo sát ở 06 xã cho thấy có hiện tượng nợ đọng 

trong xây dựng nông thôn mới, mặc dù các xã cho biết đã có phương án để xử lý 

tuy nhiên đối với các khoản nợ đầu tư bố trí từ nguồn ngân sách đối với một số xã 

còn khó khăn, chủ yếu dựa vào nguồn đấu giá quyền sử dụng đất. 

2. Một số kiến nghị, đề xuất 

         2.1. Đối với Trung ương 

- Có chính sách tiếp tục hỗ trợ cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới từ 

nguồn ngân sách để đầu tư duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Bố trí nguồn 

vốn Nhà nước để thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khu 

vực nông nghiệp, nông thôn. 

- Hoàn thiện luật HTX và các cơ chế để khuyến khích phát triển kinh tế tập 

thể. Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi chính sách hạn điền và sử dụng đất 03 để tạo 

tiền đề hình thành nền sản xuất theo quy mô lớn, hiện đại trong nông nghiệp.   

        - Ban hành Quy chế khen thưởng đặc thù đối với các địa phương sớm đạt 

chuẩn nông thôn mới. 

        - Hoàn thiện hệ thống chính sách: Sớm ban hành các văn bản hướng dẫn 

thống nhất về cơ chế phân bổ, hỗ trợ, đầu tư, thanh toán trong xây dựng nông thôn 

mới. Ban hành hướng dẫn về phương pháp xác định nguồn vốn trong xây dựng 

nông thôn mới, nhất là đối với nguồn vốn ngân sách lồng ghép và nguồn vốn tín 

dụng; Phương pháp tính các chỉ tiêu: Lao động có việc làm thường xuyên, lao 

động đã qua đào tạo trong xây dựng nông thôn mới.           

2.2. Đối với tỉnh Hải Dương 

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí theo chương trình mục tiêu cho 

các xã khi xây dựng: Sân vận động, sân thể thao thôn, Nhà văn hóa, Phòng học, 
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Trụ sở, Hội trường, đạt chuẩn về Y tế. Tiếp tục có chính sách hỗ trợ xi măng để bê 

tông hóa đường nội đồng, kiên cố hóa kênh mương đối với các xã xây dựng xã 

nông thôn mới kiểu mẫu.  

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh Hải Dương  

sớm đầu tư các trang thiết bị kiểm tra, đầu tư lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự 

động; Sở Giao thông Vận tải tham mưu UBND tỉnh, cho phép huyện Kinh Môn 

được thực hiện cơ chế đặc thù tiếp tục áp dụng cơ chế hỗ trợ đường giao thông 

nông thôn đối với tất cả các xã của huyện. 

- Đề nghị UBND tỉnh có cơ chế cấp hỗ trợ kinh phí đầu tư cho huyện đầu 

tiên đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh và nâng cao chất lượng các tiêu chí; Đồng 

thời bổ sung hoàn thiện xây dựng xã, huyện đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. 

2.3. Đối với huyện Kinh Môn 

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đã 

được phê duyệt; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện; quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng, quy hoạch 

sản xuất cấp xã đảm bảo phù hợp, đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị hướng 

tới xây dựng thị xã Kinh Môn thành một đô thị công nghiệp sinh thái phát triển bền 

vững, quy hoạch xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt 

quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương làm cơ sở thu hút đầu tư, phát triển 

sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân một cách hiệu quả và bền 

vững. 

Hiện nay tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh đang thực dự án đường trục Bắc 

Nam nhánh phía Bắc từ QL 5 đến Ql 18 kết nối 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương, 

dự án có tổng chiều dài 15,6 km, có hơn 2km nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

dự án sẽ xây dựng mới cầu Mây dài khoảng 700m từ nguồn kinh phí của tỉnh Hải 

Dương và cầu Triều do tỉnh Quảng Ninh đầu tư. Đây là điều kiện thuận lợi cho 

huyện phát triển khu Bắc và Nam An Phụ. Vì vậy, trong quy hoạch của huyện cần 

gắn kết với quy hoạch chung của tỉnh Hải Dương có tầm nhìn quy hoạch gắn với 

tam giác phát triển kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. 

Thứ hai, tiếp tục xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

từng bước hiện đại; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản 

xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển du lịch, dịch vụ; gắn phát triển nông 

thôn với phát triển đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu 

bản sắc dân tộc; môi trường văn hóa 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. 

Thứ ba, nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ đặc thù cho các xã để các 

xã củng cố và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hỗ trợ các 

xã đầu tư hạ tầng cho các vùng chuyển đổi sản xuất nông nghiệp tập trung như: hệ 
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thống điện sản xuất, hệ thống nhà lưới… Tập trung nguồn lực ưu tiên xây dựng 

nhà máy xử lý chất thải tập trung của huyện, giải quyết các vấn đề về môi trường 

trên địa bàn huyện. Hỗ trợ nguồn kinh phí để hoàn trả vốn đầu tư xây dựng các 

công trình trên địa bàn một số xã, phê duyệt dự án mở rộng chợ trung tâm xã (xã 

Thăng Long). 

Thứ tư, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Chính 

quyền từ huyện đến xã, thôn; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng 

nông thôn mới tới cấp ủy, chính quyền và người dân. Đẩy mạnh xã hội hóa các 

hoạt động văn hóa – xã hội; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng củng cố 

hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.  

Trên đây là Báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế của Khoa Dân vận trường 

chính trị tỉnh Hải Dương, đề nghị BGH nhà trường và Thường trực Huyện ủy Kinh 

Môn tiếp tục tạo điều kiện để khoa hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu thực tế năm 

2018 và các năm tiếp theo./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy Kinh Môn; 

-  BGH trường CT tỉnh Hải Dương; 

-  Phòng NC-KH-TT-TL;                    

-  Lưu. 
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