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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là chủ trương của Đảng ta, có ý 

nghĩa to lớn và tác động toàn diện đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực với sự 

tham gia của nhiều lực lượng khác nhau. Trong đó, nông dân được xác định 

vừa là chủ thể trực tiếp tham gia vừa là chủ thể thụ hưởng những thành quả từ 

phong trào này. Vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM là vô cùng to 

lớn. Hiệu quả đạt được từ việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong 

XDNTM đem lại lợi ích trên nhiều phương diện khác nhau. Với nông dân, 

thông qua phong trào XDNTM là cơ hội để từng chủ thể nông dân khẳng định 

quyền làm chủ, kiến tạo cuộc sống ngày càng ấm no, sung túc một cách bền 

vững. Với xã hội, phát huy tốt vai trò chủ thể của nông dân là nhân tố cơ bản 

đem đến sự phát triển toàn diện trên địa bàn nông thôn. 

Tại Bến Tre, việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân gắn với chương 

trình mục tiêu quốc gia về XDNTM đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Với 

truyền thống cách mạng, bằng sự năng động, tích cực và sáng tạo đã giúp cho 

vai trò chủ thể của nông dân Bến Tre được phát huy mạnh mẽ trên tất cả các 

mặt, các tiêu chí trong phong trào XDNTM: từ việc các chủ thể nông dân nhiệt 

tình, tích cực tham gia quy hoạch và thực hiện quy hoạch đến việc tự nguyện, tự 

giác đóng góp tiền của, ngày công lao động xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội  (KT - XH); không những chủ động, sáng tạo trong tổ chức sản xuất, phát 

triển kinh tế mà còn nhiệt tình tham gia các phong trào phát triển văn hóa, xã 

hội, giữ gìn an ninh trật tự,… Việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân Bến 

Tre trong XDNTM trên thực tế đang thực sự đem lại một diện mạo nông thôn 

không ngừng đổi thay theo hướng văn minh, hiện đại nhưng giàu bản sắc của 

vùng đất ba dãy cù lao; đồng thời bản thân nông dân Bến Tre cũng đang có sự 

thay đổi đáng kể từ nhận thức đến hành động ngày một tiến bộ hơn.   
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Tuy nhiên, mặc dù tham gia trực tiếp và xuyên suốt quá trình XDNTM 

nhưng việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân còn gặp nhiều khó khăn, bất 

cập từ nhiều góc độ. Một mặt, nông dân Bến Tre luôn chống chọi với nhiều 

thách thức do tác động của các nhân tố khách quan đó là thị trường đầu ra cho 

nông sản không ổn định, thường gặp rủi ro; sự gắn kết, hỗ trợ, chia sẻ trong mối 

liên kết “Bốn nhà” chưa thực sự bền chặt; tác động tiêu cực của các yếu tố tự 

nhiên là nỗi lo lớn cho nông dân trong sản xuất; điều quan trọng hơn là hiện nay 

đang có biểu hiện nóng vội chạy theo thành tích, của sự lạm dụng việc XDNTM 

để ép buộc nông dân đóng góp quá mức làm cho đời sống của nhiều nông dân đã 

khó khăn, vất vả lại càng khốn khó hơn. Đây là những vấn đề lớn đang ảnh 

hưởng trực tiếp đến đời sống của người nông dân, ít nhiều làm cho vai trò của 

các chủ thể nông dân khó được phát huy có hiệu quả như mong muốn ban đầu. 

Mặt khác, bản thân nông dân xứ dừa vẫn còn tồn tại những hạn chế nội sinh như 

trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề thấp chưa được khắc phục; những nhược 

điểm trong tâm lý, tính cách chưa được điều chỉnh, xóa bỏ. Đây thực sự là rào 

cản, “xiềng xích” mà các chủ thể nông dân đang tự trói buộc bản thân mình, làm 

cho vai trò chủ thể ở từng nông dân chưa được phát huy tối đa.  

Để quá trình XDNTM  trên địa bàn tỉnh Bến Tre đi vào chiều sâu, tiếp 

tục đạt được những thành tựu to lớn, đòi hỏi vai trò chủ thể của nông dân Bến 

Tre với những ưu điểm vốn có như sự chủ động, tự giác, năng động, sáng tạo 

phải tiếp tục phát huy lên một tầm cao mới; đồng thời các chủ thể nông dân 

Bến Tre cần phấn đấu khắc phục những hạn chế, nhược điểm để ngày càng 

tiến bộ. Sức mạnh của nông dân chỉ có thể nhân đôi và phát huy mạnh mẽ một 

khi nông dân có quyết tâm, nghị lực và khát vọng vượt lên chính mình. Cùng 

với đó, để phát huy vai trò chủ thể của nông dân Bến Tre trong XDNTM có 

hiệu quả rất cần có sự quan tâm sâu sát, sự hỗ trợ kịp thời và thường xuyên 

của các nhân tố bên ngoài nông dân. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân 

trong XDNTM ở Bến Tre, suy cho cùng, là để đem lại cho từng chủ thể nông 
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dân có cuộc sống ngày càng tốt hơn, tiến bộ hơn, nghĩa tình hơn đúng như 

mục đích, ý nghĩa, giá trị đích thực của một chủ trương giàu tính nhân văn của 

Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy, việc thống nhất về quan điểm nhận thức, xây 

dựng một hệ thống các giải pháp toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, khả thi để phát 

huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM ở Bến Tre là yêu cầu đang 

đặt ra trong giai đoạn hiện nay. 

Từ những vấn đề trên là lý do để chúng tôi chọn hướng nghiên cứu 

"Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở 

Bến Tre hiện nay" làm đề tài khoa học cấp cơ sở. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Vai trò chủ thể của nông dân Việt Nam luôn được khẳng định qua mọi 

giai đoạn lịch sử thăng trầm của dân tộc. Đặc biệt, vai trò chủ thể của nông 

dân đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến từ rất sớm thông qua các tác 

phẩm, bài viết, bài nói chuyện của mình. Ngay từ những ngày đầu lãnh đạo 

chính quyền cách mạng non trẻ, trong thư gửi điền chủ, nông gia Việt Nam 

ngày 11/4/1946, Người viết: “Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp. 

Nền kinh tế nước ta lấy canh nông làm gốc. Trong công cuộc xây dựng nước 

nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một 

phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta 

thịnh” [30, tr.215]. Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao sức mạnh to lớn, toàn diện 

của nông dân. Người cho rằng: “Nông dân ta chí khí rất anh dũng, kinh 

nghiệm rất nhiều, lực lượng rất to. Điều đó đã tỏ rõ trong thời kỳ cách mạng 

và kháng chiến. Nếu lãnh đạo tốt, thì khó khăn gì họ cũng khắc phục được, 

việc gì to lớn mấy họ cũng làm được” [29, tr.196]. 

Vai trò, sức mạnh của nông dân không chỉ được phát huy trong cách 

mạng dân tộc dân chủ nhân dân, mà ngày nay sức mạnh ấy một lần nữa được 

thể hiện đậm nét. Cuốn sách Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời 

kỳ đổi mới đất nước. Vấn đề và kinh nghiệm của các tác giả Nguyễn Văn Sáu, 
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Trần Xuân Sầm và Lê Doãn Tá (đồng chủ biên) khẳng định Đảng ta quan tâm 

đến nông dân luôn là bài học kinh nghiệm không hề cũ đối với sự nghiệp cách 

mạng và: “Hướng về nông thôn, nông nghiệp để nghiên cứu tìm cách nhân 

sức mạnh của một lực lượng nông dân to lớn là một vấn đề có tầm chiến lược 

bao quát và hết sức căn bản” [38, tr.67]. 

Với tác giả Hoàng Ngọc Hòa trong sách Nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta cũng 

đã chỉ rõ: Nông dân vừa là chủ thể, vừa là động lực của phát triển nông 

nghiệp. Do đó, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của 

Nhà nước phải đặt nông dân vào đúng vị trí chủ thể của sản xuất nông nghiệp 

và phát triển KT - XH nông thôn, phải làm sao khơi dậy, phát huy được sự cố 

gắng, nhiệt tình, tích cực, năng động sáng tạo và các nguồn lực của nông dân 

đầu tư vào phát triển sản xuất nông nghiệp, KT - XH nông thôn. Mỗi bước 

phát triển của sản xuất nông nghiệp và kinh tế xã hội nông thôn phải đồng 

thời làm tăng thu nhập và cải thiện đời sống nông dân [20, tr.46-47]. 

Vai trò, sức mạnh của nông dân trong mọi giai đoạn lịch sử luôn được 

thực tiễn khẳng định. Những năm gần đây, phong trào XDNTM được Đảng ta 

chủ trương thực hiện thực sự đang trở thành chủ đề lớn được cả xã hội quan 

tâm. Đến nay, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. 

Nghiên cứu về nông dân ĐBSCL nói chung, về vai trò của nông dân 

trong phong trào XDNTM nói riêng gần đây có các công trình như: 

Sách Xây dựng nông thôn mới - Khảo sát và đánh giá của Trần Minh 

Yến (Chủ biên) [68]. Từ kết quả khảo sát trực tiếp tại 3/11 xã ở nhiều vùng 

miền khác nhau, trong đó có xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà 

Vinh đại diện cho các tỉnh thuộc ĐBSCL thực hiện thí điểm XDNTM với 

những kết quả bước đầu đạt được là rất cơ bản. Trong cuốn sách, tập thể tác giả 

đánh giá kết quả đạt được trong XDNTM ngoài sự tác động từ nhiều yếu tố 

khánh quan thì không thể không đề cập đến vai trò của nông dân. 



 5 

Trương Giang Nam, Nguyễn Thành Phong (Đồng chủ biên), Liên kết 

“Bốn nhà” - giải pháp cơ bản góp phần xây dựng nông thôn mới ở Đồng 

bằng sông Cửu Long [32]. Đây là sách tham khảo tập hợp các bài viết của các 

nhà khoa học tập trung vào thực trạng và những vấn đề đặt ra trong quá trình 

thực hiện liên kết “Bốn nhà” ở ĐBSCL trong thời gian qua với những thành 

tựu và hạn chế. Tuy nhiên, trong mối liên kết “Bốn nhà” thì vai trò của nông 

dân ĐBSCL là gì, về những mặt ưu điểm và hạn chế ở nông dân ĐBSCL chưa 

được đề cập đến. Vì vậy, đây là khoảng trống cần được nghiên cứu bổ sung 

để có cái nhìn đầy đủ, toàn diện, đa chiều.  

Nghiên cứu về XDNTM, tại Bến Tre có đề tài khoa học cấp tỉnh: Đề 

xuất các giải pháp chủ yếu xây dựng xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí của 

tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012 - 2014 của Liên hiệp các Hội 

khoa học và kỹ thuật tỉnh Bến Tre chủ trì thực hiện [61]. Đề tài đi sâu khảo 

sát thực tế quá trình triển khai XDNTM ở 03 xã: Sơn Định (huyện Chợ Lách), 

Phú Nhuận (thành phố Bến Tre) và Tân Thủy (huyện Ba Tri) tương ứng với 

đặc thù của ba vùng sinh thái nước ngọt, nước lợ và nước mặn. Trên cơ sở đó, 

tập thể tác giả tập trung vào việc đề xuất hệ thống các giải pháp phát huy tốt 

hơn những kết quả; đồng thời khắc phục những hạn chế trong quá trình 

XDNTM của 03 xã, qua đó có thể nhân rộng áp dụng trên địa bàn tỉnh. 

Có thể nhận thấy, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là lĩnh vực 

rộng lớn lại có tính thời sự đang gây sự quan tâm, chú ý của xã hội. Phong trào 

XDNTM không chỉ được nông dân đón nhận và tham gia thực hiện mà nhiều tổ 

chức, cá nhân, các học giả, các nhà khoa học cũng bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và 

có những đóng góp to lớn từ việc nghiên cứu lý luận đến tổng kết thực tiễn trên 

nhiều phương diện, ở nhiều góc độ, phạm vi khác nhau, tạo nên bức tranh sinh 

động về một phong trào sôi nổi trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.  

Đến nay, đã có nhiều công trình khoa học, bài viết đi sâu nghiên cứu về vị 

trí, vai trò của nông nghiệp, nông thôn; về quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, 
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nông thôn; về thành tựu đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém và bất cập 

từ thực tiễn XDNTM; về những thời cơ và thách thức trong quá trình hội nhập 

quốc tế sâu rộng có ảnh hưởng trực tiếp đến nông nghiệp, nông thôn nước ta; về 

vai trò của hệ thống chính trị (HTCT) và các tổ chức chính trị - xã hội (CT - 

XH), tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, đội ngũ các nhà khoa học 

trong tham gia XDNTM cũng như kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập từ 

mối quan hệ, sự tương tác giữa các chủ thể này thông qua liên kết “Bốn nhà”. 

Riêng đối với nông dân, đã có nhiều bài viết, nhiều sách, công trình 

nghiên cứu khoa học nghiên cứu về nông dân như khảo sát thực trạng giai cấp 

nông dân dưới tác động của kinh tế thị trường, của quá trình CNH, HĐH và xu 

hướng vận động; về những thuận lợi và khó khăn của nông dân,…Tuy nhiên, có 

một điểm chung ở rất nhiều bài viết, công trình nghiên cứu về nông dân hiện nay 

cũng chỉ dừng lại ở một số vấn đề như: một là, bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với 

những khó khăn, vất vả, thua thiệt của nông dân trong sản xuất, cũng như xót xa 

với nỗi khổ của nông dân trong cuộc sống; hai là, cần phải làm gì và làm thế nào 

để tác động, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân trong XDNTM thông 

qua cơ chế, chính sách...  

Thực tiễn XDNTM ở nước ta trong những năm qua cho thấy, bằng sự 

chủ động, tích cực, tự giác, năng động và sáng tạo các chủ thể nông dân đang 

ra sức vươn lên trong cuộc sống không chỉ cho bản thân người nông dân mà 

còn vì sự tiến bộ xã hội, không chỉ đem lại sự sung túc cho riêng mình mà còn 

vì nền nông nghiệp hưng thịnh, một nông thôn hiện đại và giàu bản sắc. Điều 

này càng khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM là vô cùng 

to lớn. Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu về vai trò chủ thể của nông 

dân trong XDNTM đến nay còn khá nhỏ bé, khiêm tốn. Đặc biệt, đi sâu 

nghiên cứu tình hình phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM ở 

Bến Tre với phạm vi hẹp là đơn vị cấp tỉnh càng ít được quan tâm. Cho đến 

nay, vấn đề này vẫn còn là khoảng trống cần được bổ sung, lấp đầy.  
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Từ việc thiếu hụt những công trình nghiên cứu đang đặt ra vấn đề là 

căn cứ vào cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn nào để khẳng định vai trò chủ thể 

của nông dân Bến Tre, làm gì và làm thế nào để phát huy vai trò chủ thể của 

nông dân Bến Tre trong XDNTM hiện nay. Trên cơ sở tiếp thu, kế thừa kết 

quả nghiên cứu của các công trình đã có, việc bổ sung khoảng trống của các 

vấn đề còn bỏ ngỏ, chưa nghiên cứu sâu nhằm hoàn thiện hơn những vấn đề 

lý luận và đánh giá thực tiễn cho việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân 

trong XDNTM ở Bến Tre hiện nay rất cần được quan tâm nghiên cứu và được 

đề tài xác định là hướng phát triển tiếp theo. 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài  

3.1. Mục tiêu 

Phân tích một số nội dung lý luận và thực trạng phát huy vai trò chủ 

thể của nông dân trong XDNTM ở Bến Tre, đề xuất một số quan điểm định 

hướng và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của nông 

dân trong XDNTM ở Bến Tre hiện nay. 

3.2. Nhiệm vụ 

Để đạt được mục tiêu trên, đề tài tập trung vào các nhiệm vụ sau: 

- Khái quát một số vấn đề lý luận về phát huy vai trò chủ thể của nông 

dân trong XDNTM ở nước ta hiện nay và những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến 

phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM. 

- Phân tích thực trạng phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong 

XDNTM ở Bến Tre hiện nay và nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó. 

- Đề xuất một số quan điểm định hướng và giải pháp cơ bản nhằm tiếp 

tục phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM ở Bến Tre hiện nay. 

4. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của đề tài 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 
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Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi xác định giới hạn đối 

tượng nghiên cứu là phát huy vai trò chủ thể của bản thân người nông dân 

trong XDNTM ở Bến Tre.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu tại tỉnh Bến Tre. Các thông tin 

khảo sát giới hạn từ năm 2009 đến 2016, các giải pháp được xác định từ nay 

cho đến năm 2020. 

4.3. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích - tổng hợp, lịch sử - 

lôgíc; phương pháp so sánh, phương pháp thống kê trên cơ sở sử dụng tư liệu 

thực tế của các công trình nghiên cứu đã có nhất là của các cơ quan ban ngành 

của tỉnh, huyện, thành phố và cơ sở. 

5. Dự kiến sản phẩm và địa chỉ áp dụng của đề tài 

- Đề tài góp phần làm sáng tỏ đường lối, chủ trương XDNTM của cả 

nước nói chung và ở Bến Tre nói riêng trong giai đoạn hiện nay; chỉ rõ vai 

trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân, đặc biệt là nông dân, là chủ thể quyết 

định sự thành công của quá trình XDNTM. 

- Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến 

Tre trong chỉ đạo, định hướng phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong 

XDNTM ở Bến Tre trong giai đoạn hiện nay. 

- Đề tài có thể ứng dụng trực tiếp tại cơ sở trong quá trình triển khai 

XDNTM. Có thể làm tài liệu phục vụ giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh. 

6. Kết cấu của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài 

được kết cấu thành 3 chương, 08 tiết. 
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Chương 1 

PHÁT HUY VAI TRÒ  CHỦ THỂ CỦA NÔNG DÂN 

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 

 

1.1. TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ THỂ CỦA 

NÔNG DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

1.1.1. Nội dung và yêu cầu cơ bản về xây dựng nông thôn mới ở 

nước ta hiện nay 

Xuất phát từ vị trí, vai trò của nông thôn ngày nay được thể hiện trên 

các mặt: là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng an ninh; là 

địa bàn rộng lớn để bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc 

văn hóa dân tộc; là địa bàn với gần 70% dân số thực sự là thị trường to lớn 

tiêu thụ các sản phẩm quan trọng của các ngành công nghiệp;… Vì vậy, càng 

cho thấy đây là nơi cần được quan tâm đầu tư, xây dựng.  

Tuy nhiên, nông thôn Việt Nam đang đối diện với vô vàn khó khăn, 

thách thức. Nếu như ở thành thị có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển 

KT - XH bao nhiêu, thì ngược lại nông thôn là địa bàn gặp nhiều khó khăn 

bấy nhiêu. Sự thật là, nông thôn xưa nay luôn gánh chịu nhiều thiệt hại do 

thiên tai gây ra, hậu quả của chiến tranh để lại nặng nề (khối lượng bom 

mìn còn sót lại, nạn nhân chất độc Dioxin…); nông thôn còn là địa bàn 

rộng lớn, địa hình phức tạp, cách trở nên mức độ và khả năng huy động các 

nguồn lực đầu tư còn gặp nhiều hạn chế. Điều này làm cho dân cư nông 

thôn luôn chịu sự thiệt thòi trên mọi phương diện từ việc đi lại đến lao 

động sản xuất và sinh hoạt hằng ngày; từ việc học tập đến nhu cầu vui chơi 

giải trí và thụ hưởng các phúc lợi xã hội đặc biệt là vùng sâu vùng xa, vùng 

biên cương, hải đảo thì lại càng khó khăn gấp bội phần. 
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Cho nên, XDNTM là xu thế tất yếu của quá trình tiếp tục đẩy mạnh 

CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nhưng có tính định hướng cụ thể hơn, 

từng bước đi vào chiều sâu, bảo đảm được sự thống nhất. Mục đích 

XDNTM để thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, làm cho 

nông thôn ngày một văn minh, hiện đại nhưng vẫn bảo đảm bản sắc văn 

hóa đặc trưng và môi trường tự nhiên vốn có. Điều quan trọng hơn, 

XDNTM còn là để phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nông dân về tính 

tự lực, tự cường với tinh thần “Lấy sức ta giải phóng cho ta”, từng bước 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phúc lợi xã hội cho chính người 

dân nông thôn. Do đó, đầu tư phát triển KT - XH trên địa bàn nông thôn, 

thông qua phong trào XDNTM, là yêu cầu khách quan, thực sự có ý nghĩa 

mang tính nhân văn sâu sắc. 

Để đảm bảo được sự thống nhất trong thực hiện chương trình XDNTM, 

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 về việc 

ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Quyết định số 

800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc 

gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Đây là những căn cứ 

pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước. Trên cơ sở 

đó, Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNN ngày 21/8/2009 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển Nông thôn tại điều 2, phần I (Quy định chung) hướng 

dẫn: “Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới là căn cứ để các địa phương chỉ 

đạo việc xây dựng, phát triển nông thôn mới; là cơ sở để đánh giá công nhận 

xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới” [5].  

Trong Bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM bao gồm 19 tiêu chí được bố 

cục thành 5 phần [Phụ lục 1]:  

- Phần I. Quy hoạch: với tiêu chí số 1 (Quy hoạch và thực hiện quy hoạch).  
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- Phần II. Hạ tầng KT - XH: với các tiêu chí số 2 (Giao thông), số 3 

(Thủy lợi), số 4 (Điện), số 5 (Trường học), số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), số 7 

(Chợ nông thôn), số 8 (Bưu điện), số 9 (Nhà ở dân cư). 

- Phần III. Kinh tế và tổ chức sản xuất: với các tiêu chí số 10 (Thu 

nhập), số 11 (Hộ nghèo), số 12 (Cơ cấu lao động), số 13 (Hình thức tổ chức 

sản xuất). 

- Phần IV. Văn hóa - xã hội - môi trường: với các tiêu chí số 14 

(Giáo dục), số 15 (Y tế), số 16 (Văn hóa), số 17 (Môi trường). 

- Phần V. Hệ thống chính trị: với các tiêu chí số 18 (Hệ thống tổ chức 

chính trị xã hội vững mạnh), số 19 (An ninh, trật tự xã hội).  

Ngày 17/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 

1980/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 

- 2020 (gọi tắt là Bộ tiêu chí xã). Về cơ bản, Bộ tiêu chí này kế thừa Bộ tiêu 

chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới (Quyết định số 491/QĐ-TTg). Tuy 

nhiên, tên và nội dung một số tiêu chí có điều chỉnh, trong đó đáng chú ý 

UBND cấp tỉnh được chủ động quyết định trong một số nội dung cụ thể. Sự 

điều chỉnh này là cần thiết, kịp thời nhằm hướng đến sự phù hợp với tình 

hình thực tế từng vùng miền, từng địa phương, cũng như phù hợp với 

những diễn biến mới do tác động từ các nhân tố khách quan để việc triển 

khai thực hiện phong trào XDNTM đạt hiệu quả tốt hơn [51], [Phụ lục 2]. 

Như vậy, Bộ tiêu chí Quốc gia về XDNTM và các văn bản quy phạm 

pháp luật khác có liên quan là cơ sở pháp lý quan trọng, định hướng cho các 

bộ ngành và địa phương trên phạm vi cả nước đồng loạt triển khai thực hiện, 

đảm bảo tính thống nhất gắn với những nội dung, tính chất mới cùng với 

những bước đi, lộ trình phù hợp, nhưng đồng thời tôn trọng tính đặc thù của 

từng vùng miền nhằm phát triển tổng hợp cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 

hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn nông thôn một cách bền vững. Xây dựng 

NTM thực chất là một phong trào cách mạng xã hội, có tác động và ảnh 
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hưởng lớn đến toàn bộ đời sống xã hội. Vì vậy, để chương trình XDNTM đạt 

được kết quả tốt, bền vững, đòi hỏi đảm bảo các yêu cầu sau:  

Một là, đối với hệ thống chính trị.  

Toàn HTCT, nhất là HTCT cơ sở, phải có sự quán triệt, thống nhất và 

quyết tâm cao; phải thông suốt về tư tưởng, mục đích, ý nghĩa của XDNTM; 

phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; ở từng cán bộ đảng viên 

để thể hiện tính tiên phong, gương mẫu dẫn dắt phong trào quần chúng. Xây 

dựng NTM là sự nghiệp đầy khó khăn, thách thức và thực hiện trong thời gian 

dài. Vì vậy, không thể nóng vội, đốt cháy giai đoạn nhưng cũng không thụ 

động, trì trệ, thiếu quyết tâm hay trông chờ, ỷ lại, không có sự đột phá. 

 Các địa phương khi triển khai thực hiện XDNTM phải kiên trì, phát 

huy nội lực là chính nhưng phải có lộ trình, bước đi phù hợp, vững chắc để 

kết quả đạt được phải thực chất, tránh chạy theo thành tích mà thiếu tính bền 

vững, nợ đọng xây dựng cơ bản gia tăng mất khả năng thanh toán. Điều quan 

trọng là phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân hăng hái 

phát huy vai trò chủ thể của mình trong phong trào cách mạng này nhưng 

tuyệt đối không được lợi dụng việc XDNTM  để o ép bắt nông dân đóng góp 

quá mức làm lệch lạc mục đích, ý nghĩa ban đầu của phong trào XDNTM. 

Trong quá trình XDNTM một mặt cần tuân thủ các quy định có tính 

định hướng, đảm bảo các nguyên tắc và sự thống nhất chung nhưng mặt khác 

không rập khuôn, cứng nhắc, giáo điều; phải tôn trọng tính đặc thù của từng 

vùng miền, từng địa bàn, khu vực. Các lực lượng trong HTCT khi tham gia 

XDNTM phải không ngừng phát huy tính năng động, sáng tạo vốn có, tìm tòi 

những cách làm hay có tính đột phá, luôn bám sát thực tiễn để kịp thời có 

những quyết sách phù hợp; phải thường xuyên tổ chức các hoạt động sơ tổng 

kết để có cơ sở cho lãnh chỉ đạo XDNTM trong các giai đoạn tiếp theo. 

Hai là, đối với chủ thể nông dân. 

Quán triệt tư tưởng của Hồ Chí Minh: “Phải đem hết sức dân, tài dân, 

của dân làm lợi cho dân. Trước kia, sức dân, của dân làm lợi cho đế quốc, nay 



 13 

đem làm lợi cho dân” [27, tr.61]. Nông dân là lực lượng chính trực tiếp tham 

gia XDNTM, đang tạo ra một khối lượng của cải vật chất to lớn cho xã hội, 

làm thay đổi diện mạo của nông thôn theo hướng ngày càng văn minh, tiến 

bộ. Nhưng bản thân từng chủ thể nông dân nếu không có ý chí vươn lên vượt 

khó “lấy sức ta mà giải phóng cho ta” mà lại lười biếng, ỷ lại trông chờ vào 

chính quyền và sự trợ cấp từ xã hội thì dù có chủ trương đúng đắn của Đảng, 

sự quyết tâm của HTCT, sự ưu đãi của thiên nhiên,... cũng trở nên vô nghĩa, 

chỉ tồn tại ở dạng tiềm năng, khó có thể triển khai và phát huy có hiệu quả. 

Trong hoàn cảnh này, đời sống của nông dân vẫn trong vòng luẩn quẩn của 

nghèo đói và lạc hậu, bần cùng và TNXH; kinh tế của các địa phương vẫn mãi 

là nền nông nghiệp sản xuất nhỏ, khép kín, trì trệ, manh mún khó có sự 

chuyển biến đáng kể và càng không thể có những bước đột phá. 

Vì vậy, để phát huy tốt vai trò chủ thể của mình trong XDNTM, nông 

dân phải thấu hiểu được hai vấn đề cốt lõi, đó là:  

Thứ nhất, xây dựng NTM là do nông dân. Nông dân là chủ thể trực tiếp 

thực hiện, quản lý, kiểm tra, giám sát trên tất cả các nội dung, tiêu chí 

XDNTM. Xây dựng NTM có thành công hay không, thành công đến mức độ 

nào, nhanh hay chậm cũng như việc duy trì, giữ vững thành quả của NTM về 

cơ bản là do vai trò chủ thể của nông dân có được phát huy hay không, phát 

huy như thế nào, đây mới là yếu tố quyết định, các chủ thể khác (ngoài nông 

dân) chỉ giữ vai trò là nhân tố tác động. Hiểu được điều này sẽ giúp các chủ 

thể nông dân chủ động phát huy tính tự lực, tự cường, tích cực, năng động, 

sáng tạo; từng bước tự giác xóa bỏ tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự giúp đỡ của 

chính quyền hay cho rằng XDNTM chỉ là việc của Nhà nước, của các đoàn 

thể. Chẳng hạn, Hội Nông dân với tư cách là tổ chức CT - XH trực tiếp tập 

hợp, vận động, bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho 

nông dân thông qua các đề án, chương trình hành động thiết thực, cụ thể và 

đầy trách nhiệm, nhưng từng chủ thể nông dân lại không phát huy sức mạnh 
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nội lực vốn có, không tích cực hưởng ứng, không tham gia vào tổ chức Hội, 

không cố gắng trong mọi hoạt động thì khó có thể vươn lên trong cuộc sống. 

Thứ hai, xây dựng NTM là vì nông dân. Việc Đảng, Nhà nước đề ra 

chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách và huy động mọi nguồn lực triển 

khai thực hiện phong trào XDNTM không có mục đích nào khác hơn là chăm 

lo cho đời sống của nông dân, nâng cao mức sống và chất lượng sống của 

nông dân. Nông dân là người trực tiếp thụ hưởng lợi ích từ các thành quả trên 

tất cả các mặt của chương trình XDNTM. Hiểu được điều này sẽ giúp các chủ 

thể nông dân thông suốt về nhận thức và tư tưởng, biết trân trọng sự hỗ trợ, 

giúp đỡ của các lực lượng khác mà có sự đồng thuận, sẵn sàng hợp tác, tích 

cực tham gia với tinh thần quyết tâm cao nhất để thực hiện chương trình 

XDNTM đi đến thành công. 

1.1.2. Tầm quan trọng của việc phát huy vai trò chủ thể của nông 

dân trong xây dựng nông thôn mới 

Xây dựng NTM là phong trào hành động cách mạng mang tầm chiến 

lược vĩ mô, nội dung đa dạng phong phú có tính toàn diện, thời gian thực hiện 

lâu dài gắn với từng lộ trình phù hợp, qui mô diễn ra rộng lớn trên phạm vi cả 

nước. Vì vậy, thực hiện phong trào này đòi hỏi cần có cộng đồng trách nhiệm, 

chung tay góp sức của toàn xã hội, đặc biệt không thể thiếu vai trò chủ thể của 

nông dân. Thông qua sự đồng thuận, đồng lòng, ủng hộ đối với chương trình 

XDNTM của từng chủ thể nông dân với tất cả sự chủ động, tích cực, nhiệt 

tình mới có thể đưa chủ trương XDNTM đi vào thực tế của cuộc sống. 

Nông dân Việt Nam với hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt đặc 

thù của mình được khẳng định là chủ thể đóng vai trò trung tâm, cơ bản trong 

mối quan hệ với các chủ thể khác có liên quan đến XDNTM, các chủ thể khác 

nếu có tham gia vào tiến trình này cũng chỉ dừng lại ở mức độ tác động, hỗ 

trợ chứ không thể làm thay vai trò chủ thể của nông dân. Tiềm năng, sức 

mạnh của các nguồn lực phục vụ cho XDNTM chỉ có thể được phát huy khi 
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vai trò chủ thể của nông dân được phát huy. Nói cách khác, XDNTM sẽ khó 

có thể đạt được mục tiêu đề ra một khi vai trò chủ thể của nông dân mờ nhạt, 

không được phát huy hoặc phát huy chưa đúng mức, chưa triệt để. Bởi lẽ, 

không một lực lượng nào khác có thể thay thế được vai trò chủ thể của nông 

dân và cũng không ai có thể làm tốt hơn người nông dân trong XDNTM. 

Thứ nhất, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM góp 

phần tích cực phát triển KT - XH ở địa bàn nông thôn. 

Nông thôn nước ta là một địa bàn rộng lớn  và là nơi sinh sống, lao 

động sản xuất của nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy, phát huy 

vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM, nhất là khi các chủ thể nông 

dân tích cực thực hiện tốt tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp hướng vào chiều 

sâu với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao sẽ từng bước nâng cao thu 

nhập, cải thiện đời sống của nông dân vì ước tính có đến 85% hộ nghèo 

của cả nước chủ yếu gắn với địa bàn nông thôn. Mặt khác, phát huy vai 

trò chủ thể của nông dân trong XDNTM còn là để chấn hưng nền nông 

nghiệp nước nhà. Qua đó, góp phần phát triển KT - XH của đất nước một 

cách toàn diện, bền vững vì nền nông nghiệp nước ta - mặc dù đang có 

khuynh hướng giảm dần - nhưng trên thực tế vẫn đang chiếm một tỷ trọng 

đáng kể trong cơ cấu của nền kinh tế. Tính đến năm 2013 là 18,4% và tỷ 

trọng lao động trong ngành nông nghiệp là 46,9% [16, tr.84, 86]. Song 

song đó, một khi vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM được phát 

huy tốt sẽ góp phần tạo nên sự tương tác lẫn nhau giữa lĩnh vực nông 

nghiệp với các ngành, các lĩnh vực khác trong nền kinh tế quốc dân như 

công nghiệp, dịch vụ thương mại, giao thông vận tải,… được mở rộng và 

phát triển. Điều này cho thấy, thông qua phát huy vai trò chủ thể của nông 

dân trong XDNTM sẽ kéo theo sự phát triển mạnh mẽ, có hiệu quả sức 

mạnh tổng hợp của các nguồn lực khác cho phát triển KT - XH. 
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Thứ hai, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM góp 

phần tích cực ổn định chính trị, thực hiện tốt thế trận quốc phòng toàn dân, 

an ninh nhân dân trên địa bàn nông thôn. 

 Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipeddia, lãnh thổ Việt Nam có diện 

tích 331.699 km2 bao gồm khoảng 327.480 km2 đất liền và hơn 4.500 km2 

biển nội thủy, với hơn 2.800 hòn đảo, bãi đá ngầm lớn nhỏ, gần và xa bờ. 

Việt Nam là quốc gia nằm trên bán đảo Đông dương, có đường  biên giới 

tiếp giáp nhiều nước: phía Bắc giáp Trung Quốc với đường biên giới 

khoảng 1.400 km, phía Tây giáp Lào với đường biên giới dài 2.067 km và 

giáp Campuchia với đường biên giới dài 1.080 km, phía Đông giáp biển 

Đông, phía Nam giáp vịnh Thái Lan với bờ biển dài 3.260 km [37, tr.334, 

338-339]. Với đặc điểm về điều kiện tự nhiên đa dạng, địa hình phức tạp và 

vị trí địa lý như trên, Việt Nam là quốc gia biển, có vị trí địa - kinh tế, địa - 

chính trị đặc biệt quan trọng không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà cả 

châu Á Thái Bình Dương. Các khu vực biên giới, hải đảo tiền tiêu của 

nước ta chính là địa bàn nông thôn có vị trí chiến lược trọng yếu về quốc 

phòng an ninh. Do vậy, nông thôn cũng chính là khu vực nhạy cảm, dễ bị 

các lực lượng thù địch trong và ngoài nước cấu kết với nhau, lấy đó làm địa 

bàn trọng điểm để lôi kéo, kích động, xúi giục nhân dân gây nên các điểm 

nóng chính trị mà sự kiện “Ba Tây” trong những năm qua là một điển hình. 

Cho nên, việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM thực 

chất là thực hiện nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân 

dân. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh nông thôn, 

giữ vững chủ quyền biên giới đất liền và chủ quyền biển đảo , nhất là trong 

tình hình căng thẳng, xung đột, tranh chấp liên quan đến vấn đề biển Đông 

đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường như trong giai 

đoạn hiện nay.  
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Thứ ba, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM góp phần 

tích cực trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

Nông thôn nước ta là không gian rộng lớn nơi đang bảo tồn, giữ gìn, 

phát huy các giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc. Với 54 dân tộc 

cùng tồn tại, sinh sống trên các vùng miền khác nhau, cùng với quá trình hơn 

4000 năm dựng nước và giữ nước nhân dân ta đã tạo nên những nét đặc sắc, 

phong phú, độc đáo riêng có của một nền văn hóa đa dạng trong sự thống 

nhất. Nói cách khác, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam không phải bỗng 

nhiên mà có, nó được vun đắp qua hàng nghìn năm vốn dĩ đã gắn chặt với nền 

sản xuất nông nghiệp, với người nông dân và “Người nông dân Việt Nam là 

những người có văn hóa theo nghĩa họ tiêu biểu cho những truyền thống tốt 

đẹp mang bản sắc dân tộc” [69, tr.999]. Ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc 

tế sâu rộng có nguy cơ làm cho bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là những nét 

văn hóa cổ truyền ở làng quê, của nền văn minh nông nghiệp lúa nước bị mai 

một, dễ bị mất đi hoặc bị biến tướng, lệch lạc. Do đó, phát huy vai trò chủ thể 

của nông dân trong XDNTM cũng chính là nhằm tạo ra sức đề kháng đủ 

mạnh để một mặt chống chọi có hiệu quả trước sự tác động mạnh mẽ từ 

những yếu tố tiêu cực nhất định của một xã hội hiện đại; mặt khác cũng là để 

giữ gìn và phát huy truyền thống, tập quán tốt đẹp của làng quê Việt Nam, ở 

phạm vi rộng hơn là để đảm bảo cho các yếu tố văn hóa nội sinh với tất cả 

những giá trị chân, thiện, mỹ luôn được gìn giữ và không ngừng sáng tạo.   

Thứ tư, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM góp phần 

tích cực trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống biến đổi khí hậu 

và giảm thiểu thiên tai. 

Với điều kiện tự nhiên cơ bản thuận lợi, địa hình đa dạng, phong cảnh 

thiên nhiên tươi đẹp cho thấy nông thôn nước ta còn đóng vai trò cân bằng 

sinh thái và đa dạng sinh học. Tuy nhiên, trên thực tế môi trường tự nhiên ở 
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nông thôn nước ta đang đối mặt với nhiều thách thức, ảnh hưởng trực tiếp đến 

sinh kế và sức khỏe của nông dân, tập trung ở các vấn đề sau:   

Một là, khối lượng bom mìn trong chiến tranh còn sót lại đến nay còn 

rất lớn ước khoảng 800.000 tấn đang tiếp tục gây nguy hại cho cư dân nông 

thôn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong khi việc xử lý bom mìn 

phải mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền của.  

Hai là, tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước 

và đất đai, ngày một nghiêm trọng do mặt trái của CNH, HĐH và hợp tác 

quốc tế (sự kiện tập đoàn Formosa xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng ở các 

tỉnh miền Trung), cũng như ô nhiễm do chất thải từ chính quá trình sản 

xuất và sinh hoạt của người dân tạo ra.  

Cho nên, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM không 

những bảo vệ môi trường cảnh quan tự nhiên, mà còn góp phần duy trì, phát 

triển mối quan hệ hài hòa vốn có giữa con người với thiên nhiên nhằm hướng 

đến một không gian nông thôn xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại. Hơn 

nữa, nông thôn Việt Nam còn là địa bàn có đầy tiềm năng để khai thác du lịch 

sinh thái, du lịch miệt vườn với sự tham gia của cộng đồng dân cư nông thôn. 

Môi trường cảnh quan thiên nhiên đang thực sự tạo ra sinh kế cho nông dân, 

góp phần quan trọng trong phát triển KT - XH ở các địa phương, đồng thời 

bản thân dân cư nông thôn chính là chủ thể trực tiếp tham gia và thụ hưởng 

những thành quả do ngành du lịch đem lại. 

Như vậy, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM thông 

qua bốn nội dung trên làm cho các mặt này không ngừng phát triển nhưng 

đồng thời, đến lượt nó, tác động trở lại làm cho cuộc sống của các chủ thể 

nông dân ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn. 

1.2. PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ THỂ CỦA NÔNG DÂN TRONG XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN  
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1.2.1. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong tham gia quy 

hoạch nông thôn mới và thực hiện quy hoạch 

Quy hoạch và thực hiện quy hoạch là tiêu chí đầu tiên trong Bộ tiêu chí 

Quốc gia về XDNTM. Tiêu chí này được cụ thể hóa bằng Thông tư liên tịch 

số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của liên bộ: 

Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường [8] quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng 

xã NTM và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bố rộng rãi tới thôn, ấp 

cũng như các bản vẽ quy hoạch được niêm yết công khai để người dân biết 

góp ý và thực hiện. 

Như vậy, việc lập quy hoạch XDNTM về cơ bản là công việc chuyên 

môn thuần túy của các cơ quan chức năng. Trong đó tập trung vào các nội 

dung cơ bản như quy hoạch không gian tổng thể toàn xã làm cơ sở để quy 

hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp, 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch phát triển hạ tầng KT - XH và 

môi trường theo chuẩn mới; quy hoạch phát triển các khu dân cư mới, chỉnh 

trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn bản sắc văn hóa. 

Với những nội dung cơ bản trong xây dựng quy hoạch XDNTM như 

trên không phải là việc của dân cư nông thôn và thực tế người dân cũng 

không có khả năng làm được điều này. Tuy nhiên, tại chương I (Quy định 

chung), điều 3 (Lấy ý kiến đối với đồ án quy hoạch NTM) của Thông tư này 

quy định rõ:  

1. Trong quá trình lập đồ án quy hoạch NTM, uỷ ban nhân dân xã chịu 

trách nhiệm lấy ý kiến của cộng đồng dân cư trước khi thông qua Hội đồng 

nhân dân xã. 

2. Nội dung lấy ý kiến: những định hướng cơ bản về phát triển dân cư, 

các công trình hạ tầng công cộng, phát triển sản xuất nông nghiệp, công 

nghiệp, dịch vụ, môi trường. 
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Điều này cho thấy, ở tiêu chí quy hoạch và thực hiện quy hoạch do tính 

chất đặc thù của tiêu chí nên dân cư nông thôn nói chung, nông dân nói riêng 

không tham gia trực tiếp về góc độ chuyên môn. Tuy nhiên, việc quy định 

phải phổ biến và lấy ý kiến đóng góp của người dân, trước hết cho thấy có sự 

đảm bảo yếu tố dân chủ trong việc thực hiện chủ trương XDNTM. Mặt khác, 

cán bộ trực tiếp xây dựng các đề án quy hoạch cũng như các cơ quan liên 

quan tuy có thể giỏi chuyên môn nhưng trong quá trình xây dựng quy hoạch 

khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót nhất định do không sát thực tế.  

Do đó, công tác phổ biến các đề án quy hoạch XDNTM đến nông 

dân, tiếp thu ý kiến đóng góp của nông dân là việc làm cần thiết và rất quan 

trọng. Việc góp ý cho các đề án quy hoạch XDNTM vừa là nghĩa vụ vừa là 

quyền lợi của dân cư nông thôn nói chung, của nông dân nói riêng.  Vì hơn 

ai hết, nông dân vốn dĩ là những người gắn bó mật thiết với nông thôn, với 

hoạt động sản xuất nông nghiệp nên nông dân rất am tường, thấu đáo về 

những thuận lợi và khó khăn, phù hợp và không phù hợp, những việc nên 

làm và không nên làm trong quá trình sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Cho 

nên, những ý kiến đóng góp của nông dân về cơ bản rất thực tế chứ không 

viển vông, sâu sắc chứ không hời hợt, xác đáng chứ không phi lý; là kênh 

thông tin quan trọng thậm chí đóng vai trò “phản biện”, “thẩm định” các 

luận cứ khoa học từ đề án quy hoạch ban đầu. Qua đó, giúp cho các đề án 

quy hoạch XDNTM (qua những lần điều chỉnh từ sự góp ý của người dân) 

bám sát thực tế, có sự phù hợp, tính khả thi cao và khi triển khai thực hiện 

có được những thuận lợi cùng với đó là những kết quả tốt đẹp.  

1.2.2. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng hạ 

tầng kinh tế - xã hội nông thôn 

Những năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng KT - XH ở nước ta được 

quan tâm đầu tư xây dựng và đang có sự chuyển biến mạnh mẽ. Tuy vậy, đến 
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nay hạ tầng KT - XH ở nước ta vẫn còn yếu kém, lạc hậu, chưa đồng bộ nhất 

là ở các vùng nông thôn, vẫn là “thắt cổ chai” trở thành rào cản cho phát triển 

KT - XH. Chính vì thế, trong chiến lược phát triển KT - XH giai đoạn 2011 - 

2020, Đảng ta xác định xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT - XH đồng bộ, 

hiện đại là một trong ba khâu đột phá chiến lược đối với quá trình CNH, HĐH 

nói chung cũng như trong phong trào XDNTM nói riêng [14, tr.106].  

Do đặc thù của địa bàn nông thôn nên đối với việc xây dựng, phát triển 

kết cấu hạ tầng về kinh tế đó là tập trung vào vấn đề giao thông, thủy lợi, 

điện, nước sạch,... Đối với kết cấu hạ tầng về xã hội đó là tập trung xây dựng 

trường học, bưu điện, cơ sở vật chất văn hóa,... để phục vụ cho dân cư nông 

thôn vốn dĩ chịu nhiều thiệt thòi trên mọi phương diện. Tuy nhiên, do điều 

kiện kinh tế của đất nước còn nhiều khó khăn, nên bên cạnh sự đầu tư của 

Nhà nước thì việc xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH ở các địa bàn nông thôn 

cần được xã hội hóa bằng sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, trong đó 

không thể thiếu sự tham gia của dân cư nông thôn. Hơn ai hết, nông dân hiểu 

rằng tham gia vào quá trình này cũng là đem lại lợi ích thiết thực cho chính 

bản thân người nông dân và trên thực tế đang phát triển thành phong trào thi 

đua sôi nổi, sức lan tỏa rộng lớn và có hiệu quả ở nhiều địa phương. Nông dân 

tích cực tham gia phong trào xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH là tiền đề, 

động lực và là điều kiện quan trọng đánh thức mọi tiềm năng, lợi thế góp 

phần từng bước XĐGN, nâng cao thu nhập và cải thiện an sinh xã hội. Phát 

huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH 

không phải chỉ là sự đồng thuận về mặt quan điểm với chính quyền các cấp, 

mà quan trọng hơn đó là những hành động thiết thực. Đó là việc nông dân tự 

nguyện hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, tiền của, ngày công lao động trong 

khả năng và mức độ phù hợp để xây dựng những công trình thiết yếu phục vụ 

sản xuất và dân sinh như: làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các 

công trình thủy lợi vừa và nhỏ, xây dựng trường học, cơ sở vật chất văn hóa 
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(nhà văn hóa thôn, ấp), kéo mạng lưới điện, từng bước xóa bỏ nhà tranh tre 

nứa lá phấn đấu xây nhà ở dân cư đạt chuẩn.  

1.2.3. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong tổ chức sản xuất 

và đổi mới các hình thức sản xuất 

Xây dựng NTM trước hết cần tập trung vào sản xuất phát triển kinh tế, 

làm thay đổi căn bản và toàn diện đời sống của nông dân theo hướng ngày 

càng tốt hơn. Đây mới là vấn đề cốt lõi, chiều sâu của chương trình XDNTM. 

Từ chỗ xuất phát điểm của nền nông nghiệp nước ta còn ở trình độ thấp, qui 

mô sản xuất nhỏ bé, hiệu quả kinh tế chưa cao, khả năng cạnh tranh hạn chế. 

Cho nên, trong tổ chức sản xuất, ưu tiên hàng đầu là phải đẩy mạnh tái cấu 

trúc nền kinh tế nông nghiệp gắn với đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức 

sản xuất, từng bước xóa bỏ lối sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, phân tán và cá thể 

tồn tại lâu dài trong tập quán sản xuất của nông dân. Thông qua phát huy vai 

trò chủ thể của nông dân để “Đồng khởi khởi nghiệp” trong tổ chức sản xuất 

và đổi mới các hình thức sản xuất cần hướng vào ba nội dung chủ yếu sau: 

Một là, vai trò chủ thể của nông dân trong nỗ lực tăng gia sản xuất, 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sinh thái đặc thù 

vùng miền, địa bàn để phát huy lợi thế so sánh làm cho thu nhập trong từng 

nông hộ ngày càng cao hơn, nâng cao mức sống và phát triển bền vững. 

Hai là, vai trò chủ thể nông dân (nhất là đối với các hộ nghèo và cận 

nghèo) thể hiện qua sự quyết tâm trong lao động sản xuất, “vượt lên chính 

mình” để từng bước tự XĐGN, thoát nghèo bền vững, quyết tâm không tái 

nghèo từng bước nâng lên khá giả.  

Ba là, vai trò chủ thể nông dân trong tích cực tham gia, gắn bó và liên 

kết với nhau hình thành nên các tổ hợp tác, nhất là HTX để đưa hoạt động sản 

xuất của nông dân có hiệu quả hơn. Chỉ khi tham gia vào các tổ chức này 

nông dân mới có được nhiều lợi ích thiết thực vì “cái gì xã viên không thể làm 

được thì hợp tác xã làm” [35, tr.19]. 
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1.2.4. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển văn 

hóa - xã hội, bảo vệ môi trường 

Xây dựng NTM không chỉ thuần túy tập trung phát triển kinh tế mà bên 

cạnh đó yếu tố về giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường cũng là những nội dung 

cần được quan tâm, không thể xem nhẹ. Hiện nay, mặc dù công tác giáo dục 

và đào tạo, y tế, văn hóa, môi trường luôn được Đảng và Nhà nước ta quan 

tâm chăm lo. Tuy nhiên, trên thực tế dân cư nông thôn, nhất là vùng sâu vùng 

xa, biên cương hải đảo, luôn gặp rất nhiều khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi 

trong việc tiếp cận các yếu tố này. 

Cho nên, cùng với sự chăm lo của Đảng và Nhà nước, của các tổ chức 

CT - XH đối với công tác giáo dục, y tế, văn hóa,… thì trước hết từng chủ thể 

nông dân ra sức nêu cao tinh thần tự giác, tư tưởng tiến công tập trung vào 

những nội dung sau:  

Về giáo dục, vai trò chủ thể của nông dân được thể hiện trước hết bằng 

tinh thần tự học, tự rèn để từng bước chiếm lĩnh tri thức; thông qua sự khuyến 

khích, động viên mọi người nêu cao tinh thần học tập trong gia đình, trong 

dòng tộc, trong làng xã,… mà hình thành nên phong trào khuyến học, khuyến 

tài, xã hội học tập vì ngày mai tươi sáng. Các chủ thể nông dân (nhất là các 

bậc phụ huynh) ra sức lao động sản xuất để có điều kiện cho con em được học 

tập trước mắt nhằm đạt được mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đồng 

thời khuyến khích cho con em được tiếp tục học ở các bậc học cao hơn, tạo 

tiền đề góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày một cao. Những nghĩa 

cử này của các chủ thể nông dân tự nó đã thể hiện vai trò của nông dân trong 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp trồng người. 

Về y tế, vai trò chủ thể của nông dân được phát huy thông qua việc chủ 

động thực hiện cũng như tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và 

cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xóa 

bỏ các tập tục lạc hậu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Đáng chú ý, nông 
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dân vì sức khỏe của bản thân mình nên cần tích cực tham gia bảo hiểm y tế tự 

nguyện để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn khi gặp rủi ro, ốm đau, bệnh tật. 

Về văn hóa, yếu tố văn hóa là một phần cốt lõi trong đời sống tinh thần 

của nông dân. Nông dân Việt Nam trong quá trình lao động sản xuất, sinh 

hoạt và cố kết cộng đồng làng xã qua bao đời nay đã hun đúc, tạo dựng nên 

những nét văn hóa độc đáo của các vùng miền. Nói cách khác, bản sắc văn 

hóa ở nông thôn luôn gắn với người nông dân, ở góc độ nào đó cũng đồng 

thời là bản sắc văn hóa Việt Nam. Vì vậy, việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy các 

giá trị văn hóa, nhất là bản sắc văn hóa làng xã, lên một tầm cao mới có được 

hay không và phát huy như thế nào, tự nó là việc làm của người dân, nhất là 

trong điều kiện nền văn hóa cổ truyền đang chịu sự tác động mạnh bởi các 

yếu tố văn hóa ngoại sinh. Nông dân trực tiếp gìn giữ, bảo vệ, phát huy các 

yếu tố văn hóa dân tộc chính là để giữ cốt cách của mình và đôi khi những nét 

chân quê, sự mộc mạc lại là cái hay, nét đẹp đáng trân trọng. 

Về môi trường, bảo vệ môi trường tự nhiên ở địa bàn nông thôn là trách 

nhiệm của toàn xã hội, của bản thân người nông dân vì lợi ích của cộng đồng 

không chỉ cho hôm nay mà còn vì các thế hệ mai sau. Trong điều kiện hiện 

nay, khi tình hình môi trường trên địa bàn nông thôn ngày càng suy thoái do 

hậu quả của chiến tranh, do thiên tai, do biến đổi khí hậu và cả từ quá trình 

sản xuất của con người thì vai trò chủ thể nông dân cần phát huy nhiều hơn để 

đảm bảo môi trường luôn được xanh, sạch, đẹp. Theo đó, phát huy vai trò chủ 

thể của nông dân trong bảo vệ môi trường không hẳn là những việc lớn lao 

mà nó được thể hiện từ những việc nhỏ ngay trong hoạt động sinh hoạt và sản 

xuất hằng ngày. Đó là chủ động đảm bảo vệ sinh trong ăn uống, đảm bảo 

nguồn nước hợp vệ sinh, nước sạch trong sinh hoạt; trong sản xuất không có 

các hoạt động gây suy giảm hay tác động tiêu cực đến môi trường, chất thải 

được thu gom và xử lý đúng quy trình, quy định. 
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1.2.5. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong tham gia xây 

dựng hệ thống chính trị và giữ vững trật tự, an ninh xã hội 

 Để xây dựng HTCT ở cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh không 

phải chỉ dừng lại trong bản thân nội bộ của HTCT, mà điều cần thiết và không 

kém phần quan trọng là phải có sự tham gia của người dân. Phát huy vai trò 

chủ thể của nông dân tham gia xây dựng HTCT trong sạch vững mạnh ở địa 

bàn nông thôn trên thực tế dễ nhận thấy đó chính là việc nông dân chủ động 

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 

tra”, Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, 

thị trấn [67] với nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng bao gồm dân 

chủ trực tiếp và dân chủ đại diện [17, tr.167]. 

Trước hết, các chủ thể nông dân phát huy vai trò của mình thông qua 

thực hiện tốt các quyền dân chủ trực tiếp như bầu cử, ứng cử, tiếp xúc cử tri; 

thực hiện dân chủ gián tiếp như tham gia công tác giám sát đối với chính 

quyền cơ sở thông qua vai trò của HĐND nói chung và của từng đại biểu 

HĐND nói riêng; là mức độ tín nhiệm của người dân đối với đại biểu HĐND. 

Nếu đại biểu HĐND không thực sự đại diện vì quyền lợi của dân, không thực 

hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được ủy thác, thì người dân không trao quyền. 

Ngoài ra, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng HTCT 

cơ sở còn là đối thoại trực tiếp với lãnh đạo các cấp ủy để đề xuất, kiến nghị, 

phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng; kịp thời phản ánh những tiêu cực, 

hạn chế, yếu kém, không phù hợp của cán bộ đảng viên để khắc phục, sửa 

chữa. Mặt khác, phát huy vai trò chủ thể của nông dân còn là tích cực tham 

gia các hoạt động gắn với các tổ chức CT - XH như Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể không chỉ là để đem lại lợi ích cho bản thân nông dân, mà qua đó 

còn góp phần củng cố và xây dựng HTCT cơ sở, đảm bảo quyền dân chủ. 

Công tác đấu tranh đẩy lùi TNXH, giữ vững an ninh trật tự cũng như 

đảm bảo quốc phòng an ninh trong tình hình mới là công việc khó khăn cần 
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có sự kiên trì, xuyên suốt và cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội chứ 

không phải là việc riêng của các cơ quan chức năng nhất là lực lượng vũ 

trang. Các cơ quan chức năng sẽ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ khó khăn này 

nếu có sự chung tay tiếp sức từ quần chúng. Vì vậy, việc nông dân tích cực 

tham gia xây dựng và thực hiện tốt nhiều mô hình, quy ước làng xóm về giữ 

gìn an ninh trật tự, phòng chống TNXH, đấu tranh bài trừ hủ tục, tập quán lạc 

hậu từ phạm vi gia đình đến cộng đồng làng xã không chỉ thể hiện tính xung 

kích, nhiệt tình của mình mà còn là trách nhiệm của công dân đối với xã hội. 

Thông qua sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước đối với nông dân vùng 

biên giới như giao đất, giao rừng để canh tác hay hỗ trợ ngư dân vay vốn 

ưu đãi đóng mới hoặc cải hoán tàu cá với công suất lớn để vươn khơi bám 

biển,... là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân có thêm nhiều cơ hội 

phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại và quan trọng hơn, 

đó chính là song hành với lao động sản xuất, các chủ thể nông dân còn 

đóng vai trò là người chiến sĩ ở tuyến đầu của Tổ quốc, thực sự là phên 

giậu, tai mắt của Đảng và Nhà nước trong vấn đề bảo vệ an ninh và chủ 

quyền biên giới. 

1.3. NHỮNG NHÂN TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT HUY VAI TRÒ 

CHỦ THỂ CỦA NÔNG DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

1.3.1. Điều kiện kinh tế - xã hội trong và ngoài nước 

Qua 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước, đồng thời với những 

thời cơ và thuận lợi của quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng trong bối cảnh 

Việt Nam là thành viên của WTO, khi cộng đồng ASEAN được thành lập, 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt 

Nam là thành viên được thông qua,… đang tạo động lực quan trọng cho phát 

triển KT - XH của đất nước nói chung và XDNTM nói riêng. Riêng đối với 

lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và đời sống của nông dân cũng chịu nhiều tác 

động tích cực. Trước hết, thị trường xuất khẩu nông sản và thủy sản ngày 
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càng rộng lớn, đa dạng, tạo cơ hội cho nông dân mở rộng đầu tư sản xuất và 

hạn chế rủi ro do không phải lệ thuộc vào một vài thị trường nhất định. Đồng 

thời, nông dân có nhiều cơ hội để trao đổi học tập kinh nghiệm, có điều kiện 

tiếp cận quá trình chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ (đặc biệt là 

công nghệ sinh học và công nghệ sau thu hoạch) vào quá trình sản xuất, làm 

gia tăng năng suất và chất lượng nông sản, góp phần nâng cao năng lực cạnh 

tranh trên thị trường. Mặt khác, khi nông dân tham gia vào thị trường thế giới, 

bước đầu giúp nông dân dần xóa bỏ tư duy sản xuất manh mún nhỏ lẻ, hướng 

đến nền sản xuất qui mô lớn đồng thời nắm bắt những quy định của pháp luật 

theo thông lệ quốc tế.  

Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức từ các xu thế của thời đại là 

không nhỏ, có ảnh hưởng đáng kể đến việc phát huy vai trò chủ thể của nông 

dân trong XDNTM. Đó là áp lực từ xu hướng kết tinh hàm lượng tri thức 

ngày càng cao vào quá trình sản xuất trong khi trình độ của nông dân nước ta 

còn nhiều hạn chế; yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, tiêu chuẩn, 

quy chuẩn và luật pháp quốc tế nhưng nông dân nước ta vẫn còn thói quen, 

tập quán sản xuất nông nghiệp lạc hậu, tùy tiện,… Mặt khác, việc hình thành 

nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta còn non trẻ, các 

doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, 

ý thức chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh chưa cao, mối liên kết 

và cộng đồng trách nhiệm giữa các chủ thể thông qua liên kết “Bốn nhà” chưa 

thật bền vững mà trong mối liên kết đó thì nông dân luôn là người bị thua 

thiệt. Trong điều kiện như thế, vai trò chủ thể của nông dân khó có thể được 

phát huy có hiệu quả. 

1.3.2. Hệ thống chính trị cơ sở  

Để xây dựng HTCT cơ sở trong sạch, vững mạnh toàn diện chắc chắn 

không là điều đơn giản và do đó đòi hỏi phải có sự phấn đấu, nỗ lực và quyết 

tâm cao. Trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW 
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của Bộ Chính trị ngày 14/5/2011 tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật sự đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong 

cán bộ, đảng viên. Theo đó, từng HTCT cơ sở đang rất chú trọng đến ba trụ 

cột: thứ nhất, công tác quy hoạch cán bộ từ việc đào tạo, bồi dưỡng đến đề 

bạt, bổ nhiệm cán bộ một cách khách quan đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa 

phương được quan tâm; thứ hai, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn 

với tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, trung thực, trách nhiệm 

được tăng cường; thứ ba, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, sự suy 

thoái về mặt đạo đức lối sống, thái độ quan liêu, hách dịch, xa rời quần chúng 

được đẩy mạnh.  

Những chuyển biến tích cực của HTCT đang có sự tác động mạnh 

mẽ đến các phong trào của quần chúng nhân dân. Hệ thống chính trị đang 

thực sự đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt, định hướng nông dân trong XDNTM, 

vì như chủ nghĩa Mác đã từng khẳng định: một mình nông dân không có 

khả năng làm cách mạng. Sự đồng thuận và quyết tâm của cả HTCT trong 

XDNTM thể hiện thông qua sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của các cấp ủy 

Đảng, của người đứng đầu; là sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, 

đảng viên luôn đồng hành và chia sẻ cùng nông dân. Một khi cả HTCT 

thực hiện tốt vai trò của mình (vai trò chủ đạo của cấp ủy xã, vai trò chủ 

lực của chính quyền xã, vai trò chủ trì của mặt trận Tổ quốc và các đoàn 

thể CT - XH) trong XDNTM thật sự là chỗ dựa tinh thần quan trọng, là 

động lực to lớn cho nông dân. Riêng Hội Nông dân Việt Nam với tư cách 

là đoàn thể CT - XH được tổ chức bộ máy theo hệ thống bốn cấp, có gần 10 

triệu hội viên đang cho thấy đây là một tổ chức rộng lớn, mạnh mẽ trong 

HTCT nước ta. Thực tế trong những năm qua, Hội Nông dân các cấp với 

vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình luôn quan tâm, chăm lo xây dựng 

giai cấp nông dân ngày một lớn mạnh. Từ việc tuyên truyền, vận động 



 29 

nông dân tham gia xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác, HTX nông thôn 

đến hỗ trợ nông dân vay vốn và hướng dẫn sử dụng vốn vay có hiệu quả 

trong sản xuất kinh doanh; từ việc phối hợp với doanh nghiệp, nhà khoa 

học, các bộ ngành có liên quan giúp nông dân mua vật tư, máy nông nghiệp 

theo phương thức trả chậm đến việc hỗ trợ nông dân trong ứng dụng tiến 

bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống; từ việc vận động nông 

dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH đến các phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình 

văn hóa, làng xã văn hóa gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở,… Chính 

vai trò cầu nối, dẫn dắt của Hội Nông dân đã giúp các chủ thể nông dân có 

cơ hội tự khẳng định mình.  

 Như vậy, những đóng góp, chăm lo của cả HTCT đối với nông dân 

thông qua phong trào XDNTM là to lớn. Từ đây đã có tác động lan tỏa mạnh 

mẽ đến nông dân, từng lúc làm cho vai trò chủ thể của nông dân, với tất cả 

sức mạnh và tiềm năng sẵn có, được phát huy ngày một tốt hơn. 

Hơn nữa, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào thực 

chất và có hiệu quả là cơ sở quan trọng để củng cố niềm tin trong nhân dân 

càng cho thấy “Nhân dân làm chủ là yếu tố trung tâm của mối quan hệ giữa 

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, bởi vì mọi hoạt động 

của Đảng và Nhà nước đều từ nhân dân và vì nhân dân” [56, tr.272]. Mối 

quan hệ tốt đẹp giữa chính quyền với nhân dân, trong đó chính quyền trọng 

dân và vì dân, dân tin tưởng vào chính quyền sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp 

để đưa chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước 

đi vào cuộc sống và cụ thể hóa thành các phong trào hành động cách mạng. 

Tuy nhiên, HTCT cơ sở ở nước ta hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều hạn 

chế, bất cập. Những biểu hiện như quan liêu, tham nhũng, vi phạm dân chủ 

vẫn đang diễn ra. Quy chế dân chủ cơ sở, Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị 
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trấn tuy có triển khai thực hiện nhưng còn thiếu sự chỉ đạo thường xuyên. 

Đáng chú ý “Quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực còn bị 

vi phạm. Có lúc, có nơi, việc thực hiện dân chủ còn hạn chế hoặc mang tính 

hình thức” [17, tr.168]. Thậm chí một số địa phương, sức chiến đấu của tổ 

chức cơ sở Đảng yếu kém, đặc biệt một bộ phận cán bộ lãnh đạo có biểu hiện 

độc đoán chuyên quyền, ức hiếp quần chúng chưa được khắc phục. 

Việc XDNTM đang bị lạm dụng với nhiều vấn đề tiêu cực xảy ra, tình 

trạng lạm thu chưa được khắc phục thậm chí là điều ám ảnh với nhiều nông 

dân. Những mặt trái trong XDNTM hiện nay đang làm cho đời sống của nông 

dân ở một số địa phương đã nghèo lại càng nghèo hơn, đã khổ lại càng khổ 

hơn. Trong khi đó, vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Hội Nông 

dân ở một số nơi chưa như mong muốn. Không ít tổ chức Hội Nông dân cấp 

xã chưa thể hiện tính năng động, còn hành chính hóa; chưa đổi mới cả nội 

dung, hình thức và phương pháp trong công tác vận động nông dân; vai trò 

của Hội trong lãnh đạo, tập hợp nông dân XDNTM chưa được thể hiện rõ nét, 

cụ thể, chỉ mới dừng lại ở tính chất phong trào mà chưa đi vào chiều sâu. 

Xây dựng NTM có liên hệ mật thiết đến nguồn nhân lực vì suy cho 

cùng XDNTM có thành công hay không là do con người quyết định. Tuy 

nhiên, trong giai đoạn hiện nay vấn đề nguồn nhân lực ở địa bàn nông thôn 

nước ta còn nhiều khó khăn, hạn chế. Nguồn nhân lực ở đây, theo chúng tôi, 

được tiếp cận ở ba góc độ: nguồn nhân lực trong dân cư nông thôn, nguồn 

nhân lực trong xã hội và nguồn nhân lực trong HTCT. Riêng đối với nguồn 

nhân lực trong HTCT phục vụ cho XDNTM còn có những bất cập. Tuy Ban 

Chỉ đạo XDNTM có được thành lập xuyên suốt trên toàn hệ thống, nhưng 

trên thực tế tại đơn vị cấp xã hiện nay số lượng cán bộ chuyên trách về 

XDNTM còn ít so với tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ XDNTM đang đặt ra. Hơn 

nữa, năng lực và tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận và 

chuyên trách về XDNTM chưa thật tốt. Điều này thể hiện qua mức độ sâu sát 
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nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân để kịp thời định 

hướng, hướng dẫn, hỗ trợ hay tham mưu, đề xuất cho các cơ quan chức năng 

nghiên cứu tháo gỡ chưa cao, chưa làm tốt vai trò là cầu nối giữa HTCT với 

nông dân. Những hạn chế, yếu kém, bất cập trong HTCT ở cơ sở làm cho 

lòng tin và tình cảm của nông dân ít nhiều bị giảm sút. Một khi sự mất lòng 

tin, sự hoài nghi và cả sự không hài lòng gia tăng sẽ là tỷ lệ nghịch đối với 

việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM. 

1.3.3. Các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn 

Xuất phát từ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của vấn đề nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn đối với quá trình phát triển KT - XH của đất nước, trong 

những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị 

quyết thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến vấn đề “Tam nông” và tạo được sự 

đồng thuận cao trong nhân dân. Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung 

ương khóa X năm 2008, đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông 

nghiệp, nông thôn và nông dân được xem như là bước ngoặt cho sự ra đời chủ 

trương XDNTM. Trong đó, Đảng ta đã tổng kết những thành tựu đạt được, 

đồng thời chỉ ra những hạn chế, khó khăn, bất cập; xác định rõ hơn về vị trí, 

vai trò, tầm quan trọng của tam nông:  

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 

là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền 

vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ 

gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh 

thái của đất nước… Các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

phải được giải quyết đồng bộ, gắn với quá trình đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… Trong mối quan hệ mật thiết 



 32 

giữa nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nông dân là chủ thể của 

quá trình phát triển [13, tr.123-124].  

Ngày 30/12/2008, Ban Bí thư ban hành quyết định số 205-QĐ/TW 

thành lập Ban chỉ đạo thí điểm chương trình NTM với mục tiêu xây dựng 

mô hình thực tế NTM thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH làm cơ sở tổng kết 

chương trình để nhân rộng ra toàn quốc. Với mục tiêu này, Ban chỉ đạo 

chọn 11 xã đại diện cho các vùng kinh tế - văn hóa - xã hội trong cả nước 

làm thí điểm; chọn 5 huyện và 5 tỉnh trong cả nước làm điểm để XDNTM 

cấp huyện và cấp tỉnh.  

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục 

khẳng định:  

Xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp nông dân, chủ thể của quá 

trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ, 

khuyến khích nông dân học nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động, tiếp 

nhận và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo điều kiện thuận 

lợi để nông dân chuyển sang làm công nghiệp và dịch vụ. Nâng cao 

năng suất lao động trong nông nghiệp, mở rộng và nâng cao chất 

lượng cung ứng các dịch vụ cơ bản về điện, nước sạch, y tế, giáo 

dục, thông tin…, cải thiện chất lượng cuộc sống của dân cư nông 

thôn; thực hiện có hiệu quả, bền vững công cuộc xóa đói, giảm 

nghèo, làm giàu hợp pháp [17, tr.161]. 

Trên cơ sở của các văn kiện, nghị quyết của Đảng, Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành các quyết định có liên quan về nông nghiệp, nông thôn, 

nông dân như: Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 về việc ban 

hành Bộ tiêu chí quốc gia về NTM [46]; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 

04/6/2010 ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM giai đoạn 

2010 - 2020 [48]; Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/2/2013 về sửa đổi 

một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về NTM [50]; Quyết định số 
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1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Bộ tiêu chí xã) [51];... 

Đây là những văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục cụ thể hóa quan điểm, 

chủ trương của Đảng về vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân; là cơ 

sở pháp lý quan trọng, cần thiết, có tính định hướng để triển khai đồng bộ 

và rộng khắp trên phạm vi toàn quốc.  

Ngoài ra, liên quan đến XDNTM, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ 

trương, chính sách thể hiện sự quan tâm đến nông dân, người nghèo, đồng 

bào dân tộc thiểu số vùng nông thôn như: Chương trình 135 về phát triển 

KT - XH ở các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi 

theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng 

Chính phủ; Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc hỗ trợ đất sản xuất, nhà ở, đất ở và nước sinh hoạt cho 

hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 

09/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết 

đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào Khmer nghèo, đời 

sống khó khăn vùng ĐBSCL giai đoạn 2008 - 2010; Quyết định 

167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính 

sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; Nghị quyết số 30/A/2008/NQ-CP ngày 

27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và 

bền vững đối với 61 huyện nghèo trên phạm vi cả nước; Quyết định số 

102/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ 

trợ trực tiếp cho người dân thuộc diện hộ nghèo ở vùng khó khăn;…  

Việc quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với nông dân trên 

tất cả các mặt của đời sống thông qua chương trình XDNTM là rất cần 

thiết, là đạo lý nên làm và phải làm cho tốt; hơn nữa đây còn là tiền đề, nền 

tảng và là động lực quan trọng để trên cơ sở đó vai trò chủ thể của nông 

dân ngày càng được phát huy nhiều hơn và tốt hơn. Nhưng để thực hiện 
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được điều này, bản thân các chủ trương, nghị quyết của Đảng phải thỏa 

mãn được hai điều kiện: một là, các chủ trương, nghị quyết của Đảng phải 

đúng đắn, cách mạng, khoa học và bám sát thực tiễn; hai là, các chủ 

trương, nghị quyết của Đảng phải đem lại những lợi ích thiết thực cho nông 

dân vì “Kinh nghiệm của Đảng ta trong quá trình cách mạng đã chỉ rõ là nơi 

nào, lúc nào cán bộ ta giải quyết tốt lợi ích thiết thân của nông dân... thì nơi 

đó, lúc đó cách mạng đều tiến mạnh” [29, tr.18] .  

Quá trình XDNTM ở nước ta trong những năm qua cho thấy, hai 

điều kiện này về cơ bản là phù hợp, đáp ứng được mong muốn của nông 

dân, bước đầu phát huy được hiệu quả. Các chủ trương, chính sách này khi 

đi vào cuộc sống như luồng gió mới lan tỏa khắp làng quê nông thôn Việt 

Nam được các chủ thể nông dân đón nhận với một tinh thần rất phấn khởi, 

lạc quan, tin tưởng vào một tương lai tươi sáng mà ra sức phát huy mọi 

tiềm năng vốn có của mình. Theo đó, các chủ thể nông dân đang từng bước  

biến chuyển những chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà 

nước thành những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả.  

 Tuy nhiên, việc xây dựng thể chế còn gặp nhiều khó khăn. Có những 

chủ trương xét ở phạm vi cả nước thì đúng nhưng khi vận dụng vào đặc thù 

từng vùng miền mức độ phù hợp chưa cao, chưa sát thực tế gây khó khăn 

cho cả HTCT và nông dân. Bởi lẽ, “Do đặc điểm nông nghiệp, nông dân và 

nông thôn trải ra trên một không gian rộng lớn, gắn liền với từng vùng kinh 

tế - văn hóa, sinh thái nên tôn trọng tính chất vùng trong hoạch định và chỉ 

đạo chính sách đối với nông dân là rất cần thiết” [57, tr.169]. Bên cạnh đó, 

một số thủ tục hành chính vẫn còn nặng nề, rườm rà; thời gian triển khai 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật lại chậm, gây khó khăn cho hoạt 

động sản xuất của nông dân. Thậm chí có những quy định không hợp lý, vô 

hình trung trở thành gánh nặng trên đôi vai của người nông dân, là áp lực 
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tinh thần làm hạn chế việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong 

XDNTM mà câu chuyện của nông dân trong chăn nuôi với sự kiện một con 

gà phải nộp 14 loại phí là một điển hình [Phụ lục 3]. Hoặc như căn cứ vào 

bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020, tại tiêu chí số 13.1. 

“Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 

2012”. Điều này trên thực tế sẽ khó áp dụng rộng rãi và khó thực hiện. Vì 

rằng, nhiều xã, nhất là vùng sâu vùng xa, người nông dân không đủ khả 

năng và nguồn lực để thiết lập HTX, lại là HTX kiểu mới hoạt động có 

hiệu quả và bền vững [Phụ lục 2]. 

Mặc dù còn có những hạn chế nhất định, nhưng có thể khẳng định các 

chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về 

XDNTM đang có tác động, ảnh hưởng to lớn, mạnh mẽ, trực tiếp đến nông 

dân; đang thực sự là cú hích quan trọng thúc đẩy các chủ thể nông dân phát 

huy vai trò của mình trong XDNTM tốt hơn. Cố nhiên, quá trình triển khai tổ 

chức thực hiện gắn với những vấn đề cụ thể do nhiều nguyên nhân khác nhau 

nên khó tránh khỏi có những điểm chưa phù hợp thậm chí có những điểm bất 

cập hoặc do thực tiễn luôn đặt ra những vấn đề mới cần xem xét. Cho nên, 

việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh chính sách cho phù hợp với thực tiễn là 

điều cần thiết và là một yêu cầu tất yếu phải thực hiện.    

1.3.4. Trình độ, nhận thức của nông dân 

Trong những năm trước đây, nhất là trong thời kỳ dưới ách áp bức 

và thống trị của thực dân phong kiến, trình độ học vấn của nông dân nước 

ta nhìn chung rất thấp, năng lực nhận thức của người dân nhất là nông dân 

vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất hạn chế. Điều này 

gây khó khăn và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lao động sản xuất và 

sinh hoạt của bản thân người nông dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, để 

thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới gắn với CNH, HĐH đất nước, 
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công tác giáo dục và đào tạo rất được quan tâm nhằm “nâng cao dân trí, 

đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Nhìn chung, đến nay trình độ học 

vấn, năng lực nhận thức của nông dân nước ta về cơ bản được  cải thiện, 

từng bước được nâng cao. Đây là yếu tố nội sinh có tính căn bản và bền 

vững giúp cho việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM 

đem lại hiệu quả ngày càng tốt hơn. Chính trình độ, năng lực nhận thức 

của nông dân đang từng bước được nâng cao là yếu tố nội sinh có tính căn 

bản và bền vững giúp cho việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân 

trong XDNTM đem lại hiệu quả ngày càng cao. Chẳng hạn, chính sự 

quyết tâm, nỗ lực trong việc tự học, tự rèn để nâng cao năng lực tư duy, 

trình độ học vấn giúp cho nhiều chủ thể nông dân tự tin tiếp cận tốt những 

thành tựu khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào quá trình sản xuất.  

Tuy nhiên, trên thực tế xét về quy mô, chất lượng và hiệu quả của 

nguồn nhân lực ở địa bàn nông thôn nước ta vẫn còn nhiều bất cập. Trình 

độ học vấn, năng lực nhận thức của một bộ phận không nhỏ trong nông 

dân chưa ngang tầm đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả 

chương trình XDNTM. Một khi trình độ học vấn, năng lực nhận thức, 

chuyên môn tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật của nông dân chưa được 

nâng cao sẽ là rào cản, “xiềng xích” trói buộc nông dân trong sinh hoạt, 

sản xuất và hội nhập. Nông dân Việt Nam vốn có tính chăm chỉ, nhưng 

chăm chỉ không thôi thì chưa đủ mà đòi hỏi phải được  đặt trên nền tảng 

của tri thức. Vì vậy, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực ngay trong 

lực lượng nông dân phải được quan tâm chú trọng, vừa là yêu cầu cấp 

bách vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài. 

1.3.5. Những yếu tố tâm lý xã hội của nông dân Việt Nam 

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, nền kinh tế nước ta gắn chặt với nền kinh 

tế tiểu nông. Do ảnh hưởng từ trong quá trình sản xuất nông nghiệp, cho nên 
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xét về tâm lý xã hội của nông dân Việt Nam có những đặc điểm mang tính hai 

mặt đan xen như sau:  

Thứ nhất, cần cù, siêng năng trong lao động sản xuất là đức tính tiêu 

biểu của người nông dân. Xuất phát từ phương thức sản xuất nông nghiệp lạc 

hậu, phân tán, năng suất thấp cùng với điều kiện tự nhiên không mấy thuận 

lợi buộc nông dân nước ta luôn phải “một nắng hai sương”, “bán mặt cho đất, 

bán lưng cho trời” gieo vào lòng đất những giọt mồ hôi của lao động và sáng 

tạo để từ đất vươn lên những mầm xanh, trái ngọt cho đời. Nhưng cũng trong 

điều kiện hoàn cảnh này, từng lúc hình thành nên ở người nông dân lối tư duy 

sản xuất manh mún, tản mạn, cục bộ, tùy tiện làm theo cảm hứng, chỉ thấy lợi 

trước mắt mà không thấy tác hại lâu dài. Vì vậy, hiệu quả kinh tế thường 

không cao, đời sống của nông dân luôn gặp khó khăn. Những hạn chế, nhược 

điểm này lại càng không phù hợp trong xu thế của nền sản xuất nông nghiệp 

hiện đại, quy mô lớn gắn với các hình thức tổ chức sản xuất tập thể theo mô 

hình HTX, có tính định hướng và thượng tôn pháp luật. Cho nên, để phát huy 

vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM có hiệu quả thì bản thân nông dân 

từng bước khắc phục những tâm lý, thói quen không phù hợp; đổi mới tư duy 

trong lao động sản xuất để theo kịp sự phát triển của thời đại.  

Thứ hai, nông dân Việt Nam có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, 

cố kết cộng đồng làng xã tạo nên sức mạnh để chống chọi với thiên tai, địch 

họa. Trong thời kỳ dưới ách kiềm kẹp, áp bức và bóc lột của chế độ thực dân, 

phong kiến đã làm cho đời sống của người nông dân vô cùng ngột ngạt, tối 

tăm và bần cùng. Vì vậy, ở nông dân luôn có sự tương đồng đó là cùng chung 

một chí hướng, chung một ước mơ, hoài bão về một cuộc sống thanh bình và 

tốt đẹp. Điều này làm cho họ dễ cảm thông, chia sẻ, xích lại gần nhau hơn 

trong cuộc sống. Việc sẵn sàng giúp người khi khó khăn, hoạn nạn với tinh 

thần “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” là nét 
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văn hóa đặc sắc của nhân dân ta nói chung, của nông dân nói riêng. Nhưng do 

lối tư duy cào bằng, dàn đều theo kiểu “xấu đều hơn tốt lỏi” nên nông dân 

nước ta khó tránh khỏi có tâm lý không muốn bị người khác hơn thậm chí dễ 

dẫn đến sự ganh ghét, đố kỵ. Điều này một khi vẫn còn tiếp diễn sẽ làm cho 

nông dân vốn dĩ là lực lượng yếu thế lại càng yếu hơn vì thiếu sự liên kết, hỗ 

trợ cho nhau trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh khốc liệt. 

Thứ ba, nông dân Việt Nam giàu tri thức kinh nghiệm được tích lũy từ 

lao động sản xuất. Vì vậy, yếu tố “lão nông tri điền” luôn được nông dân đề 

cao. Tuy nhiên, do nông dân chịu ảnh hưởng của nền sản xuất tự cung tự cấp, 

khép kín, bó buộc trong không gian của lũy tre làng, từ đó dễ hình thành nên 

tính bảo thủ, khó tiếp nhận cái mới. Chính nhược điểm này sẽ cản trở nông 

dân trong việc tiếp cận sự phát triển của lực lượng sản xuất nhất là những yếu 

tố khoa học mới, kỹ thuật mới, phương pháp sản xuất mới.  

Thứ tư, yêu quê hương, đất nước, gắn bó với quê cha đất tổ, yếu tố 

cội nguồn được đề cao. Từ đó, làm cho các mối quan hệ dòng họ, thân tộc 

và quan hệ xóm giềng được coi trọng, từng lúc hình thành nên tính cộng 

đồng và có sự cố kết chặt chẽ, bền vững. Tuy nhiên, chính ưu điểm này 

một khi bị đẩy đến đỉnh của sự cực đoan lại trở thành nhược điểm trong 

việc hình thành nên tính tự trị, bản vị, cục bộ địa phương, óc bè phái theo 

kiểu làng nào biết làng ấy, mỗi làng là vương quốc khép kín. Điều này có 

thể phù hợp trong lịch sử, nhưng hiện nay chính đặc điểm trong tâm lý, tính 

cách này của nông dân là một trong những trở ngại cho sự phát triển của 

bản thân người nông dân trong điều kiện đất nước đang đổi mới, mở cửa 

gắn với xu thế giao lưu và hội nhập mạnh mẽ. 
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Kết luận chương 1 

 

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước  

mang tầm chiến lược trong phát triển KT - XH của đất nước. Vì vậy, ở 

chương 1, đề tài nhấn mạnh tính tất yếu và tầm quan trọng của việc tiếp tục 

phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM. 

Căn cứ vào bộ tiêu chí Quốc gia về XDNTM, đề tài xây dựng khung lý 

thuyết về phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM ở nước ta hiện 

nay tập trung vào năm nội dung cơ bản: một là, trong tham gia quy hoạch và 

thực hiện quy hoạch; hai là, trong xây dựng hạ tầng KT - XH; ba là, trong tổ 

chức sản xuất và đổi mới các hình thức sản xuất; bốn là, trong lĩnh vực về văn 

hóa - xã hội - môi trường; năm là, trong tham gia xây dựng HTCT và giữ 

vững trật tự, an ninh xã hội. 

Ở chương này, đề tài cũng chỉ ra những điều kiện khách quan cơ bản 

cảnh hưởng đến việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong giai đoạn 

hiện nay với những thuận lợi và khó khăn, ưu điểm và hạn chế đan xen. Trên 

thực tế, dù rằng không tránh khỏi những khó khăn, thách thức, bất cập nhưng 

về cơ bản các nhân tố này đang tạo điều kiện thuận lợi và những xung lực mới 

để phát huy ngày một tốt hơn vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM 

trên phạm vi cả nước trong những năm vừa qua và ở những năm tiếp theo. 

Riêng với chủ thể nông dân Việt Nam, mặc dù còn tồn tại những hạn 

chế nhất định như trình độ nhận thức và mặt bằng dân trí thấp, chất lượng 

nguồn nhân lực trong chính lực lượng nông dân chưa cao, những nhược điểm 

về tâm lý, tính cách chưa được khắc phục,… Những khó khăn, hạn chế này 

chắc chắn cần phải được vượt qua. Tuy nhiên, đề tài nhấn mạnh và khẳng 

định chính sức mạnh to lớn của từng chủ thể nông dân nước ta vẫn là nền tảng 

căn bản. Trên thực tế, sức mạnh này đang được phát huy tốt và đây là nhân tố 

quyết định cho sự thành công của phong trào XDNTM hiện nay. 
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Chương 2 

PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ THỂ CỦA NÔNG DÂN TRONG 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở BẾN TRE - THỰC TRẠNG VÀ 

NGUYÊN NHÂN 

 

2.1. KHÁI LƯỢC VỀ TỈNH BẾN TRE VÀ NÔNG DÂN BẾN TRE  

2.1.1. Khái lược về tỉnh Bến Tre 

2.1.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên  

Bến Tre là một trong 13 tỉnh thuộc ĐBSCL. Nhìn trên bản đồ, tỉnh Bến 

Tre có hình rẻ quạt mà đầu nhọn nằm ở thượng nguồn, còn các nhánh sông 

lớn giống như nan quạt xòe rộng ra về phía Đông. Diện tích tự nhiên của tỉnh 

là 2.232 km2 , phía Bắc giáp tỉnh Tiền Giang có ranh giới chung là sông Tiền, 

phía Tây và Nam giáp tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh có ranh giới chung là 

sông Cổ Chiên, phía Đông giáp biển Đông với 65 km chiều dài bờ biển. 

Địa hình Bến Tre bị chia cắt mạnh bởi bốn nhánh sông Cửu Long đó là 

các sông Tiền, Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên với tổng chiều dài hơn 300 

km. Từ đó tạo nên vùng đất Bến Tre thành ba dãy cù lao: cù lao Bảo, cù lao 

Minh và cù lao An Hóa. Trải qua nhiều thế kỷ, các nhánh sông lớn này đã 

cung cấp lượng phù sa từ thượng nguồn của dòng MêKông hùng vĩ để tạo nên 

vùng đất Bến Tre ngày nay phì nhiêu, màu mỡ với những cánh đồng bát ngát, 

những vườn cây ăn trái sum suê, những vườn dừa bạt ngàn. Ngoài bốn con 

sông chính chảy vào địa phận Bến Tre tạo nên ba dãy cù lao, Bến Tre còn có 

một mạng lưới sông, rạch, kênh đào chằng chịt nối liền nhau với tổng chiều 

dài khoảng 6000 km. Trung bình đi dọc theo các sông chính, cứ cách khoảng 

1 đến 2 km là có một con rạch hay kênh. Với một mạng lưới sông ngòi dày 

đặt, đan vào nhau như những mạch máu chảy khắp ba dãy cù lao rất thuận lợi 

cho giao thông vận tải đường thủy cũng như cung cấp một lượng nước dồi 

dào cho sản xuất nông nghiệp. Có thể thấy hệ thống sông rạch trên địa bàn 
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tỉnh Bến Tre đã và đang giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống 

kinh tế, văn hóa của nhân dân trong tỉnh đó là cung cấp nước ngọt cho sinh 

hoạt và sản xuất nông nghiệp, cung cấp nguồn lợi thủy sản phong phú và đa 

dạng, đồng thời góp phần làm tươi đẹp cảnh quan, điều hòa khí hậu của một 

vùng đất cù lao bốn bề sông nước.  

 Mặt khác, khí hậu Bến Tre mang tính chất nhiệt đới gió mùa với hai 

mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Nhìn chung, thời tiết ở Bến Tre cơ bản ổn 

định thích hợp cho phát triển sản xuất nông nghiệp bởi ánh sáng, nhiệt độ, độ 

ẩm, lượng mưa thuận lợi cho sự sinh trưởng của các loại cây trồng, vật nuôi. 

Trở ngại đáng kể trong sản xuất nông nghiệp, nhất là trong những năm gần 

đây do tác động của biến đổi khí hậu làm cho tình hình xâm nhập mặn ngày 

càng sâu vào trong đất liền dẫn đến nhiều vùng bị nhiễm mặn, ảnh hưởng đến 

năng suất cây trồng, vật nuôi và đời sống của dân cư nông thôn.  

 Bên cạnh đó, đất đai ở Bến Tre khá đa dạng và phong phú chủ yếu bao 

gồm các nhóm đất như: đất cát, đất phù sa, đất phèn, đất mặn. Nhìn chung, 

Bến Tre là tỉnh có tiềm năng dồi dào về đất đai, trên 66% diện tích đất thuộc 

loại thuận lợi, hoặc ít hạn chế đối với các loại cây trồng chính. Các loại đất có 

nhiều hạn chế đối với một số cây trồng như: lúa, dừa, cây công nghiệp ngắn 

ngày chỉ chiếm 19%, trong đó số diện tích có hạn chế quan trọng thực sự chỉ 

khoảng 10%. Do tiếp giáp với biển lại có nhiều sông ngòi bồi đắp phù sa nên 

đất Bến Tre hình thành nên ba vùng tự nhiên: vùng nước ngọt chiếm 37% 

diện tích, vùng nước lợ chiếm 27% diện tích và vùng nước mặn chiếm 36% 

diện tích. Mỗi một vùng đất có một lợi thế nhất định và đều có vai trò quan 

trọng trong phát triển một nền nông nghiệp toàn diện. Đối với vùng có nước 

ngọt quanh năm đất đai phì nhiêu màu mỡ rất thuận lợi cho phát triển vùng 

chuyên canh cây ăn trái. Đối với vùng nước mặn lại có tiềm năng rất lớn cho 

phát triển nuôi thủy sản nhất là nuôi tôm công nghiệp.  
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Trong các chủng loại cây trồng ở Bến Tre thì cây dừa được xác định là 

cây công nghiệp chủ lực, là một thế mạnh trong phát triển kinh tế nông nghiệp 

của tỉnh nhà. Cho đến nay, Bến Tre vẫn là tỉnh dẫn đầu cả nước về dừa trên cả 

hai mặt diện tích và sản lượng. Tính đến 6 tháng đầu năm 2016, diện tích 

vườn dừa ở Bến Tre là 68.673 ha với sản lượng ước khoảng 294.787 triệu quả 

[64, tr.4]. Các giống dừa trồng phổ biến ở địa phương ngày càng đa dạng với 

năng suất, chất lượng cao. Do biên độ sinh trưởng khá rộng, dừa có khả năng 

phát triển ở cả ba vùng sinh thái: ngọt, lợ và mặn. Riêng đối với vùng nước lợ 

cho thấy có ảnh hưởng tốt đến việc sinh trưởng của cây dừa và hàm lượng dầu 

của quả. Từ cây dừa đang mở ra triển vọng rất lớn cho ngành công nghiệp chế 

biến và tiểu thủ công nghiệp, các sản phẩm từ dừa như: sản xuất dầu dừa, bột 

sữa dừa, thạch dừa, than thiêu kết, than hoạt tính, chỉ xơ dừa và hàng thủ công 

mỹ nghệ từ cọng lá dừa, thân dừa,... Do nền công nghiệp chế biến còn non trẻ, 

nên việc chế biến các sản phẩm từ dừa ở Bến Tre thời gian qua còn hạn chế. 

Cho nên, rất cần sự đầu tư hơn nữa mới hình thành nên chuỗi giá trị với nhiều 

sản phẩm hàng hóa từ dừa chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa 

và xuất khẩu. 

 Song song với cây dừa, Bến Tre còn nổi tiếng về cây ăn trái tập trung ở 

các huyện Chợ Lách, Châu Thành và một phần thành phố Bến Tre. Riêng 

huyện Chợ Lách là vùng nước ngọt, ít chịu tác động xâm nhập mặn so với các 

huyện khác của tỉnh, đất đai phì nhiêu màu mỡ. Vì vậy, nông dân có điều kiện 

thuận lợi hình thành các vùng chuyên canh về cây ăn trái với năng suất, chất 

lượng cao, giàu về chủng loại, từng bước khẳng định được thương hiệu của 

Bến Tre với giá trị kinh tế cao như sầu riêng, măng cụt, bưởi da xanh,... với 

sản lượng tính đến 6 tháng đầu năm 2016 là 27.643 ha với sản lượng 152.382 

tấn [64, tr.4]. Riêng huyện Chợ Lách cùng với việc trồng cây ăn trái nhiều 

nông dân gắn bó với nghề chiết ghép cây, lai tạo các giống cây mới, các giống 
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hoa, cây cảnh, bon sai. Do vậy, Bến Tre không chỉ là nơi cung cấp những loại 

trái cây quý và ngon mà còn là nơi sản xuất và cung ứng cây giống cho các 

tỉnh Tây Nam bộ, Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Ngoài ra, cây lúa cũng là 

cây lương thực truyền thống được nông dân Bến Tre trồng tập trung ở các 

huyện Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại với tổng diện tích trên toàn tỉnh là 

41.617 ha, sản lượng 94.536 tấn [64, tr.3]. 

 Cùng với kinh tế vườn thì thủy sản cũng là ngành kinh tế mũi nhọn của 

tỉnh. Với 65 km bờ biển cộng với mạng lưới sông ngòi được phân bổ rộng 

khắp trên toàn địa bàn của tỉnh là môi trường lý tưởng cho sự phát triển ngành 

thủy sản với giá trị kinh tế cao trên cả ba vùng nước ngọt, nước mặn và nước 

lợ. Do điều kiện tự nhiên đa dạng nên nuôi thủy sản cũng phải phù hợp với 

điều kiện sinh thái của từng vùng. Đối với vùng nước ngọt rất thuận lợi cho 

việc nuôi tôm càng xanh trong mương vườn và các loại cá nước ngọt có giá trị 

kinh tế cao. Đối với vùng mặn và lợ thuận lợi cho việc hình thành các khu 

vực nuôi tôm công nghiệp tập trung. Đến nay diện tích nuôi thủy sản đạt 

28.697 ha với tổng sản lượng 108.956 tấn [64, tr.5]. 

2.1.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội  

Toàn tỉnh Bến Tre có 8 huyện và một thành phố trực thuộc tỉnh gồm 

164 xã, phường, thị trấn. Dân số hiện nay của tỉnh Bến Tre gần 1,3 triệu 

người với 65% dân số trong độ tuổi lao động. Tính đến 6 tháng đầu năm 

2016, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51%. Trong những năm qua, thực hiện sự 

nghiệp đổi mới, CNH, HĐH tỉnh Bến Tre đã có nhiều cố gắng trong phát triển 

KT - XH. Trong giai đoạn 2010 - 2015, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 

năm đạt 7,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó khu 

vực nông - ngư nghiệp chiếm 42,3%, công nghiệp - xây dựng chiếm 22,6%, 

dịch vụ - thương mại chiếm 35,1%. GDP thu nhập bình quân đầu người đạt 

34,7 triệu đồng. Mô hình tăng trưởng từng bước được chuyển đổi từ phát triển 
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theo chiều rộng sang kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu. Cùng với 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động cũng chuyển dịch tương ứng, 

theo đó tỷ lệ lao động khu vực nông nghiệp từ 56,4% giảm còn 43,2%, khu 

vực phi nông nghiệp từ 43,6% tăng lên 56,8% [18, tr.12]. 

Các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh bao gồm các doanh nghiệp nhà 

nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đều 

tiếp tục phát triển. Ngành nông nghiệp đang dần chuyển dịch theo hướng sản 

xuất hàng hóa gắn với XDNTM, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 

5,69%/năm. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá, góp 

phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất tăng 

bình quân 12,8%/năm. Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển khá đa dạng, 

thu hút được nhiều thành phần kinh tế tham gia, tổng mức bán lẻ hàng hóa 

tăng bình quân 14,6%/năm, tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm ước đạt 2.680 

triệu USD tăng bình quân 22,6%/năm [18, tr.13-16].  

Trong phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh Bến Tre, vai trò của kết cấu 

hạ tầng KT-XH rất quan trọng. Yếu tố này là tiền đề, điều kiện không thể 

thiếu trong XDNTM. Riêng đối với kết cấu hạ tầng kinh tế của tỉnh Bến Tre 

đáng chú ý có 3 vấn đề cốt lõi cần quan tâm: 

 Về thủy lợi: trong những năm qua, Bến Tre bước đầu đã xây dựng được 

hệ thống các công trình thủy lợi quan trọng như cống đập Ba Lai, Cầu Sập, hệ 

thống đê biển Bình Đại, đê bao Chợ Lách,... Nhìn chung, các công trình thủy 

lợi khi đưa vào hoạt động đều phát huy tác dụng trong việc ngăn mặn, trữ 

ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp, mở rộng diện tích thâm canh tăng vụ, cải 

tạo vườn tạp, tăng năng suất cây trồng, cung cấp nước sinh hoạt và kết hợp 

với giao thông nông thôn. Đến nay, các công trình thủy lợi đã có đang phục 

vụ tưới tiêu cho 77.290 ha và ngăn mặn cho 66.988 ha đất nông nghiệp. Tuy 

nhiên, hệ thống thủy lợi ở Bến Tre hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế đó là sự 
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không đồng bộ, đặc biệt là thiếu hệ thống thủy lợi nội đồng hoàn chỉnh và 

nhìn chung là chưa ngang tầm với yêu cầu của XDNTM đang đặt ra. 

 Về giao thông: đối với Bến Tre mạng lưới vận tải đường thủy so với 

các tỉnh trong khu vực là một thế mạnh do được thiên nhiên ưu đãi với cả một 

hệ thống sông ngòi chằng chịt. Từ thành phố Bến Tre có thể di chuyển đến 

các huyện, xã, thậm chí đến các xóm ấp bằng phương tiện sà lan hoặc ghe 

thuyền có trọng tải từ 100 - 200 tấn; đồng thời từ Bến Tre có thể đi đến các 

tỉnh miền Tây Nam bộ bằng đường thủy. Đối với mạng lưới giao thông đường 

bộ bao gồm quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã có tổng chiều dài 

trên 4.000 km. Đến nay, các đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện đều 

được thông suốt. Đường xã và liên xã về cơ bản đã được nhựa hóa, bê tông 

hóa. Đường ấp, liên ấp và đến tận hộ dân đang được nhân dân tích cực thực 

hiện thông qua phong trào XDNTM. Tuy nhiên, do địa hình Bến Tre có rất 

nhiều sông rạch chia cắt, cho nên giao thông đường thủy thuận lợi bao nhiêu 

thì giao thông đường bộ khó khăn bấy nhiêu. Vì vậy, muốn có một hệ thống 

giao thông đường bộ thông suốt thì phải có một hệ thống cầu nối liền đường 

bộ tương ứng. Vì vậy, việc xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình trọng 

điểm, huyết mạch như cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông, cầu Cổ Chiên thay 

thế các bến phà trên các sông lớn nhằm phá thế biệt lập giữa Bến Tre với các 

tỉnh trong khu vực; đồng thời quá trình xây dựng các cầu với quy mô khác 

nhau cho cả hệ thống sông rạch khắp địa bàn nông thôn Bến Tre vừa là thách 

thức nhưng đồng thời cũng là sự phấn đấu, nỗ lực của tỉnh Bến Tre trong phát 

triển KT - XH, CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với XDNTM. 

 Về điện lực: Để CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, nhu cầu về điện là 

cực kỳ quan trọng. Từ cơ sở vật chất nghèo nàn lạc hậu tiếp quản từ chế độ 

cũ, sau 40 năm củng cố và xây dựng, ngành điện lực Bến Tre không ngừng 

phấn đấu nỗ lực vượt qua khó khăn từng bước phát triển mạng lưới điện cao 
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thế, trung thế, hạ thế trên cả ba dãy cù lao. Với sản lượng điện sản xuất không 

ngừng tăng nhanh. Nếu năm 1980 sản lượng điện sản xuất chỉ đạt 6,4 triệu 

KWh thì năm 2000 là 140 triệu KWh. Năm 2011, Bến Tre là một trong những 

tỉnh ở khu vực ĐBSCL sớm hoàn thành mục tiêu đưa điện lưới quốc gia với sản 

lượng điện thực hiện đạt 312.700 KWh với tổng số 146 xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh có điện đạt tỷ lệ 100%, riêng khu vực nông thôn có điện là 

317.555 hộ đạt 98,13% [53, tr.3]. Đến năm 2016, tổng sản lượng điện tăng 

mạnh đạt 1.297 triệu KWh, riêng địa bàn nông thôn có 338.687/339.526 hộ có 

điện đạt 99,75% [54, tr.1,3]. Việc thực hiện tốt quá trình điện khí hóa nông thôn 

sẽ là động lực to lớn góp phần thúc đẩy XDNTM tăng tốc nhanh hơn. 

Nhìn chung, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng KT - XH ở Bến Tre nhiều 

năm qua luôn được chú trọng đầu tư và bước đầu đã đạt được những kết quả 

đáng trân trọng. Tuy nhiên, xét về tổng thể cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng ở 

Bến Tre hiện nay vẫn còn hạn chế, chưa thật sự trở thành động lực thúc đẩy 

phát triển XDNTM. Vì vậy, vấn đề đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu KT - 

XH ở Bến Tre hiện nay vẫn là vấn đề mang tính sống còn, là khâu đột phá tạo 

động lực cho phát triển KT - XH nên cần được ưu tiên hàng đầu. 

2.1.2. Nông dân Bến Tre 

2.1.2.1. Đặc điểm sự hình thành cư dân Bến Tre 

Theo tác giả Đỗ Quỳnh Nga, trong cuốn sách Công cuộc mở đất Tây 

Nam Bộ thời chúa Nguyễn [34], khẳng định: miền Tây Nam Bộ từ thế kỷ III 

đến thế kỷ VI, vốn là trung tâm của vương quốc Phù Nam (Founan) gốc 

người Malayo - Polynesian (Mã Lai - Đa đảo) gắn với nền văn hóa Óc Eo. 

Đến cuối thế kỷ VI, đế chế Phù Nam bắt đầu tan rã thay vào đó là sự hình 

thành vương quốc Chân Lạp (Tchenla). Chủ nhân của đất Chân Lạp là người 

Khmer thuộc ngữ hệ Nam Á, nhóm Môn - Khmer. Đến thế kỷ VIII, Chân Lạp 

gồm có Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp. Đến thế kỷ IX, Chân Lạp trở thành 
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quốc gia cực thịnh ở Đông Nam Á. Cuối thế kỷ XIV, Chân Lạp bắt đầu suy 

yếu, nội bộ chia rẽ, luôn có chiến tranh. Nên từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVII, 

vùng đất này (miền Tây Nam Bộ ngày nay) là vùng đất bỏ hoang, chưa ai 

khai phá. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho việc mở đất Tây Nam Bộ gắn với 

việc xác lập chủ quyền qua các đời chúa Nguyễn vào thế kỷ XVII - XVIII để 

xác định vùng đất này là một bộ phận của lãnh thổ quốc gia Đại Việt: 

Vào thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII, lưu dân người Việt đã tỏa đi 

khắp mọi nơi ở miền Tây Nam Bộ, tuy số lượng không nhiều và họ 

sống rải rác tùy theo điều kiện tự nhiên thuận lợi của từng vùng mà 

không cần đợi đến chính sách khuyến dụ của chúa Nguyễn. Những 

người dân Việt di cư tự phát đến miền đất mới, một mặt khai hoang, 

mở đất, xây dựng làng xóm, mặt khác tiếp xúc và chung sống hòa 

bình với các tộc người đang sinh sống ở đây như: người Khmer, 

người Hoa, người Chăm, người Chà Và… Tất cả đều chung sức 

góp phần xây dựng cuộc sống mới trên mảnh đất trước đây vốn rất 

hoang du… Lưu dân Việt đi đến đâu, đất hoang được mở mang đến 

đó, những xóm làng người Việt được dựng lên [34, tr.80].  

Như vậy, trong khoảng thời gian trên, ĐBSCL (trong đó có Bến Tre) còn 

là một vùng đất hoang vu, xa lạ, rừng thiêng nước độc vô cùng khắc nghiệt. 

Nhưng cũng ngần ấy thời gian, những lưu dân người Việt đã đến đây khai phá tự 

nhiên, vượt qua mọi khó khăn ban đầu, từng bước làm cho vùng đất này thay đổi 

hẳn để trở thành một vùng ruộng vườn tươi tốt, trù phú như ngày nay.  

 Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, 

vùng đất Bến Tre là địa bàn trọng điểm đánh phá ác liệt, luôn bị bom đạn của 

kẻ thù cày xới, tàn phá nặng nề. Tuy nhiên, nhân dân Bến Tre trong đó đặc 

biệt là nông dân luôn có niềm tin vững chắc vào Đảng. Với tinh thần một tấc 

không đi, một li không rời nhân dân Bến Tre đã bám đất, bám làng, là lá chắn 

vững chắc bảo vệ các cơ sở cách mạng. Bản thân nhân dân Bến Tre luôn đi đầu 
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trong các phong trào cách mạng đấu tranh trực diện với kẻ thù, bằng sự cống 

hiến và hy sinh to lớn. Theo sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre, 

tính đến tháng 11/2016 toàn tỉnh có 35.529 liệt sĩ, 18.694 thương binh, 6.592 mẹ 

Việt Nam anh hùng (còn sống 497 mẹ). Đặc biệt với phong trào Đồng khởi năm 

1960 của nhân dân Bến Tre đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng chuyển 

cách mạng miền Nam từ thế bị động phòng ngự sang thế chủ động tiến công 

như cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã viết “làn sóng Đồng khởi như nước vỡ bờ lan 

ra toàn tỉnh Bến Tre và khắp các tỉnh Nam bộ, Tây Nguyên và Trung trung 

bộ” [12, tr.397]. Đại tướng Hoàng Văn Thái đã viết “Phong trào Đồng khởi Bến 

Tre đã mở đầu cho một cuộc tấn công và nổi dậy lần thứ nhất của cách mạng 

miền Nam, mở đầu cho cuộc khủng hoảng triền miên của chính quyền Mỹ 

Diệm. Rõ ràng phong trào Đồng khởi ở Bến Tre đã đi vào lịch sử như một ngọn 

cờ đầu, nó đã có một vị trí xứng đáng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước ở miền Nam và xứng đáng được gọi là “Quê hương Đồng khởi” với tất cả 

nội dung và tính chất của nó...” [36, tr.1091]. 

 Sau ngày đất nước thống nhất, nhân dân Bến Tre tiếp tục phát huy 

truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường, tư tưởng tiến công quyết tâm 

xây dựng lại quê hương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vùng đất nào trong chiến 

tranh kiên cường, cách mạng nhất thì trong thời bình xây dựng, phát triển KT 

- XH luôn gặp khó khăn, trở ngại nhiều nhất; nhân dân Bến Tre mà đặc biệt là 

nông dân, trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước từng được Trung ương 

cục và Quân uỷ Miền năm 1968 tuyên dương tám chữ vàng “Anh dũng đồng 

khởi, thắng Mỹ diệt ngụy”, là lực lượng cách mạng nhất thì trong thời bình 

cũng gặp nhiều thiệt thòi nhất. Sự thật là trong những năm đầu, Đảng bộ và 

nhân dân Bến Tre bắt tay vào xây dựng lại cuộc sống mới từ một xuất phát 

điểm rất thấp. Nền công nghiệp hầu như không có. Nền nông nghiệp đối diện 

nhiều khó khăn vì sau mấy chục năm chiến tranh nhà cửa, đất đai, ruộng vườn 
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bị bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù tàn phá nghiêm trọng… Nhìn chung, 

đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn hơn, một bộ phận nhân dân bị đói.  

Lịch sử khai hoang, lập ấp, hình thành vùng đất Bến Tre cho thấy có sự 

khác biệt nhất định về vấn đề dân tộc so với các tỉnh khác trong khu vực, đó 

là thành phần các dân tộc khá thuần nhất, trong đó tuyệt đại đa số là người 

Kinh, một số ít người Hoa, còn người Khmer và người Chăm hầu như không 

có. Ngoài ra, ở Bến Tre còn có sự đa dạng về tín ngưỡng, tôn giáo. Phật giáo 

với tư cách một tôn giáo lớn có Phật giáo Đại thừa (Bắc Tông) với tín đồ chủ 

yếu là người Kinh. Đối với đạo Cao Đài có nhiều hệ phái, trong đó Cao Đài 

Ban Chỉnh Đạo và Cao Đài Tiên Thiên. Các tôn giáo như Thiên Chúa, Tin 

Lành,... đều có ở tất cả các huyện và thành phố trong tỉnh. 

Có thể khẳng định, các tôn giáo, dân tộc (không nhiều) trong tỉnh tuy 

có những bản sắc riêng nhưng về cơ bản vẫn có những nét tương đồng, có sự 

giao thoa, tiếp biến văn hóa; luôn gắn bó keo sơn, chung sống hài hòa; không 

xảy ra mâu thuẫn, xung đột dân tộc, tôn giáo. Sự đoàn kết, hòa thuận là điều 

kiện khách quan thuận lợi cơ bản cho quá trình phát triển KT - XH nói chung 

và XDNTM nói riêng ở Bến Tre trong giai đoạn hiện nay.  

2.1.2.2. Tình hình nông dân Bến Tre 

Xuất phát từ sự quy định bởi vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên với những 

thuận lợi và khó khăn đan xen, trong đó khó khăn là chủ yếu nên trong một 

thời gian dài Bến Tre là tỉnh có cơ cấu kinh tế gắn chặt với nền sản xuất nông 

nghiệp. Hoạt động sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bến Tre chủ yếu tập trung 

vào việc thâm canh lúa nước, trồng cây ăn trái và nuôi thủy sản. Những năm 

gần đây, thu nhập, mức sống của nông dân Bến Tre từng bước được cải thiện.  

Tính đến năm 2015, dân số của tỉnh Bến Tre là 1.263.844 người. 

Trong đó, dân số nông thôn là 1.132.081 người chiếm 89,57% dân số của 

toàn tỉnh [63]. Trong 5 năm giai đoạn 2011-2016, có 51.898 lao động nông 

thôn được tham gia các lớp dạy nghề phù hợp với nhu cầu lao động nông 
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thôn như bó chổi cọng dừa, đan thủ công mỹ nghệ, kỹ thuật xây dựng, kỹ 

thuật xi măng giả gỗ, kỹ thuật chăn nuôi (gà, bò, heo), kỹ thuật canh tác 

(bưởi da xanh,…) với tỷ lệ lao động có việc làm sau khóa học đạt 80%.  

Hiện nay, có đến 93,6% lao động nông thôn có việc làm thường xuyên 

tại 144 xã, đặc biệt có 2.924 người tham gia xuất khẩu lao động. Riêng về 

thu nhập, mức sống và hộ nghèo có những chuyển biến tích cực. Nếu năm 

2010, tỷ lệ hộ nghèo của 144 xã khi XDNTM là 16,43% thì đến 2016 giảm 

còn 12,75% (tính theo đánh giá chuẩn nghèo mới). Thu nhập bình quân đầu 

người tính đến tháng 10/2016 là 27,5 triệu đồng/người/năm [65, tr.3]. Cùng 

với đó, chất lượng sống của dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre được 

cải thiện đáng kể: nhà ở tạm bợ từng bước được thay thế bởi nhà kiên cố, 

điều kiện và tiện nghi sinh hoạt ngày càng tốt hơn. Tính đến tháng 12/2016, 

tỷ lệ hộ sử dụng điện trên phạm vi toàn tỉnh đạt 99,77%; tỷ lệ hộ dân nông 

thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90%, trong đó hộ được sử dụng 

nước sạch đạt 45% [66, tr.2]. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, nông dân Bến Tre 

trên thực tế còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập và mức sống vẫn còn thấp, 

việc thụ hưởng các phúc lợi xã hội, an sinh xã hội chưa nhiều.  

Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được củng cố và nâng lên, 

hiện có 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, tỷ lệ huy động học sinh  

trong độ tuổi đến trường được duy trì và nâng cao, tỷ lệ học sinh THCS tiếp 

tục học THPT, bổ túc, trường nghề đạt 81,2%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 

đạt 51,33% [65, tr.3]. Mặc dù Bến Tre có nhiều nỗ lực trong công tác giáo 

dục và đào tạo nhưng trên thực tế trình độ dân trí trong nông dân vẫn còn 

nhiều hạn chế, bất cập, khó khăn nhất là ở các vùng sâu, bãi ngang của tỉnh. 

Nói cách khác, chất lượng nguồn nhân lực trong dân cư nông thôn chưa cao 

từ mặt bằng dân trí, trình độ học vấn đến chuyên môn tay nghề, ý thức tổ 

chức kỹ luật, tinh thần thượng tôn pháp luật,... Đặc biệt, nông dân vẫn chưa 

thoát khỏi những rào cản tâm lý cũ kỹ, lạc hậu, không phù hợp trong khi tỉnh 



 51 

Bến Tre đang ra sức phát triển KT - XH để rút ngắn nguy cơ tụt hậu về kinh 

tế so với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL. Đây là một trong những điểm 

“nghẽn” cho việc thực hiện chủ trương “Đồng khởi Khởi nghiệp”, khó có 

thể thực hiện “Đồng khởi thoát nghèo” và càng không thể “Đồng khởi làm 

giàu”. Điều này tất yếu cũng là khó khăn trong việc thực hiện phong trào 

XDNTM gắn với từng tiêu chí, nội dung cụ thể. 

Với những đặc điểm tâm lý, tính cách nổi trội như tính năng động, sáng 

tạo, con người hành động luôn quyết đoán, luôn hướng đến cái mới,... là 

những ưu điểm cơ bản và nổi bật của nông dân Bến Tre. Những phẩm chất 

này rất phù hợp và cần thiết trong XDNTM. Ngược lại, những nhược điểm 

của một bộ phận nông dân Bến Tre nhất là tính tùy tiện, tự phát hay mặt bằng 

dân trí còn thấp đang là “xiềng xích” trói buộc sự tiến bộ của nông dân. Vì 

vậy, để phát huy vai trò chủ thể của nông dân Bến Tre trong XDNTM tất yếu 

phải thực hiện song song hai quá trình: một mặt phát huy ưu điểm nhưng mặt 

khác phải khắc phục nhược điểm. Nếu chỉ chú trọng mặt này mà không quan 

tâm mặt kia và ngược lại đều trở nên khập khiễng, hiệu quả không cao. 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ THỂ CỦA NÔNG DÂN 

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở BẾN TRE 

 Trên cơ sở Đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai 

đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của UBND tỉnh Bến Tre số 

5297/ĐA-UBND ngày 21/11/2011[62]; Nghị quyết số 14/2011/QĐ-HĐND 

ngày 09/12/2011 Về việc thông qua Đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của HĐND 

tỉnh Bến Tre [31]; chương trình XDNTM ở Bến Tre được triển khai đồng 

loạt, đồng bộ ở 124 xã trên phạm vi toàn tỉnh với quan điểm “dựa vào nội 

lực cộng đồng dân cư là chính... Việc xây dựng nông thôn mới phải đảm 

bảo phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ 

hưởng” [62, tr.10]. 
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2.2.1. Thực trạng phát huy vai trò chủ thể của nông dân Bến Tre 

trong tham gia quy hoạch nông thôn mới và thực hiện quy hoạch 

Chủ trương XDNTM là một sự kiện CT - XH quan trọng được nông 

dân Bến Tre đón nhận với tinh thần phấn khởi. Trong XDNTM, công tác quy 

hoạch phải đi trước một bước tạo tiền đề để thực hiện toàn thể chương 

trình XDNTM. Vì vậy, ngay từ đầu công tác lập quy hoạch XDNTM được 

các địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành 

phân công cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn tốt giúp địa phương 

thẩm định các đồ án quy hoạch trước khi phê duyệt, lựa chọn đơn vị tư 

vấn có năng lực lập quy hoạch. Tuy nhiên, quá trình lập quy hoạch không 

tránh khỏi khó khăn. Cho nên, chính việc phát huy vai trò chủ thể của 

nông dân trong tham gia quy hoạch và thực hiện quy hoạch XDNTM 

thông qua tiến hành tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong dân cư nông thôn đã 

góp phần tháo gỡ được nhiều vướng mắc vì suy cho cùng không ai hiểu về 

nông thôn bằng chính nông dân.  

Có thể nhận thấy, nông dân Bến Tre tích cực tham gia công tác quy 

hoạch và thực hiện quy hoạch, suy cho cùng, cũng là xuất phát từ chính lợi 

ích của bản thân người nông dân. Vì vậy, khi chính quyền cùng với các cơ 

quan chức năng thuận theo các ý kiến đóng góp phù hợp, chí tình của các chủ 

thể nông dân tiến bộ sẽ là bệ phóng để phát huy được vai trò của các chủ thể 

nông dân trên tất cả các mặt của quá trình XDNTM. Sự thật là, ở nhiều địa 

phương, khi quy hoạch được công bố và phổ biến rộng rãi đến tận các ấp, tổ 

nhân dân tự quản đã được rất nhiều nông dân đến tham gia đông đủ để tìm 

hiểu về thông tin quy hoạch, nhiệt tình đóng góp ý kiến, bày tỏ sự đồng thuận 

với những nội dung quy hoạch hợp lý, đồng thời thẳng thắn góp ý những 

điểm chưa hợp lý cần điều chỉnh, khắc phục.  

Tuy nhiên, khi nông dân Bến Tre tham gia công tác quy hoạch và thực 

hiện quy hoạch XDNTM cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế và bất cập.  
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Một là, một bộ phận khá đông nông dân bày tỏ thái độ thờ ơ, không 

tham dự các buổi họp lấy ý kiến quy hoạch, xem quy hoạch XDNTM là việc 

của chính quyền, là chuyện “quốc gia đại sự” chứ không phải của người dân. 

Điều này vô hình trung làm cho nông dân tự đánh mất quyền làm chủ của 

mình. Nông dân không nhận thức được rằng khi tham gia góp ý cho quy 

hoạch đây thực sự là cơ hội quý giá để nông dân thể hiện chính kiến, đảm bảo 

cho quyền lợi chân chính của mình không chỉ cho hôm nay mà còn vì các thế 

hệ mai sau. Trong một diễn biến khác, nhiều nông dân Bến Tre có tinh thần 

trách nhiệm và lòng nhiệt tình cao trong việc tham gia đóng góp cho các đồ án 

quy hoạch XDNTM tại địa phương. Tinh thần này là đáng quý. Tuy nhiên, do 

trình độ nhận thức còn hạn chế cũng như nông dân không hiểu về những vấn 

đề mang tính chuyên môn trong quy hoạch (do trình độ dân trí hạn chế), nên 

mức độ góp ý phần nhiều chỉ dừng lại ở sự đồng thuận về mặt chủ trương hơn 

là đi sâu vào vấn đề chuyên môn.  

Hai là, một bộ phận dân cư nông thôn do xuất phát từ lợi ích cá nhân, 

vì sự hẹp hòi ích kỷ, không muốn bị mất đất hay xáo trộn cuộc sống nên 

không đồng tình với các đề án quy hoạch XDNTM, có thái độ phản ứng việc 

triển khai XDNTM, thậm chí có cả những hành vi chống đối như tụ tập đông 

người, khiếu kiện vượt cấp, gây rối trật tự công cộng làm mất ổn định CT - 

XH. Tình hình này chủ yếu liên quan đến quy hoạch đất đai giải phóng mặt 

bằng để xây dựng các công trình hạ tầng KT - XH thiết yếu nhất là làm 

đường, xây cầu, xây chợ nông thôn.  

2.2.2. Thực trạng phát huy vai trò chủ thể của nông dân Bến Tre 

trong xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn 

Xây dựng hạ tầng KT - XH là vấn đề rất quan trọng trong Bộ Tiêu chí 

quốc gia về XDNTM. Tính chất quan trọng của hạ tầng KT - XH được thể 

hiện ở chỗ: nếu trong Bộ Tiêu chí quốc gia về XDNTM có tất cả 19 tiêu chí, 

thì riêng phần hạ tầng KT - XH có đến 8 tiêu chí theo trình tự từ tiêu chí thứ 2 
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đến tiêu chí thứ 9 [Phụ lục 1]. Như vậy, ở phần này tập trung khối lượng công 

việc rất lớn, mức độ huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng rất cao, thời 

gian thực hiện lâu dài và cũng là thách thức lớn đối với Bến Tre. Do đặc thù 

về điều kiện tự nhiên như mạng lưới sông ngòi chằng chịt, địa bàn bị chia cắt 

mạnh, nền địa chất yếu lại tiếp giáp biển,... là một trong những lý do làm cho 

Bến Tre luôn có hiện trạng kết cấu hạ tầng KT - XH yếu kém, không đồng bộ, 

gây khó khăn và ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của nông dân. 

Vì vậy, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng KT - XH là một trong những 

nội dung ưu tiên hàng đầu cần đầu tư trước một bước (làm tiền đề và động lực 

cho sản xuất và sinh hoạt của người dân), trong đó cần tập trung vào hai vấn 

đề cốt lõi đó là giao thông và thủy lợi.  

Những năm qua, nông dân Bến Tre với bản tính năng động, sáng tạo, ý 

thức tự lực tự cường, đang có những việc làm tích cực, thiết thực trong việc 

chinh phục, cải tạo tự nhiên, chủ động tham gia xây dựng hạ tầng KT - XH 

bằng việc chung sức, chung lòng góp vốn, hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, 

ngày công lao động để thực hiện hai vấn đề cơ bản, thiết yếu đó là thủy lợi và 

giao thông nông thôn. Nhờ vậy, đến nay bức tranh toàn cảnh về hệ thống thủy 

lợi và mạng lưới giao thông nông thôn Bến Tre đang từng lúc được định hình, 

phát triển và lan tỏa mạnh mẽ trên tất cả các địa phương, hình thành phong 

trào thi đua trong nông dân giữa ấp với ấp, giữa xã với xã và thậm chí giữa 

các huyện với nhau. Đây là một trong những hoạt động sôi nổi, dễ nhận thấy 

nhất trong XDNTM ở Bến Tre do nông dân hiểu rõ xây dựng kết cấu hạ tầng 

KT - XH là đem lại lợi ích cho chính mình. Có thể thấy, với tính cách rộng 

rãi, hào hiệp, phóng khoáng, cởi mở nên việc huy động sự đóng góp của nông 

dân Bến Tre tham gia XDNTM, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH là 

đáng trân trọng trong điều kiện mức sống của nông dân Bến Tre chưa cao. 

Giai đoạn 2011 - 2016, tổng nguồn vốn huy động đầu tư thực hiện chương 

trình XDNTM trên địa bàn tỉnh là 7.167 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 
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là 736 tỷ đồng (chiếm 10,27%) [1]. Riêng năm 2016, tổng nguồn vốn đầu tư 

cho XDNTM là rất lớn với số tiền 2.007,9 tỷ đồng, trong đó vốn đóng góp 

của cộng đồng dân cư nông thôn là 205 tỷ (10,20%) [66, tr.7].  

Việc triển khai xây dựng hạ tầng KT - XH về cơ bản có được sự 

đồng thuận trong nông dân, nhưng không không phải không có những khó 

khăn nhất định từ chính trong lực lượng này. Trên thực tế, quá trình thực 

hiện vẫn còn một bộ phận người dân, trong đó chủ yếu là nông dân, do 

tính tư lợi nên dứt khoát không hưởng ứng chủ trương xã hội hóa xây 

dựng kết cấu hạ tầng KT - XH, thậm chí có những hộ dân vẫn “bình chân 

như vại” án binh bất động, bất chấp dư luận và dĩ nhiên gây khó khăn, cản 

trở việc thi công dù chỉ là đốn bỏ một vài cây dừa hay di dời hàng rào vào 

bên trong một ít. Trong khi đó, các công việc này khi thực hiện hoàn toàn 

mang tính tự nguyện, chính quyền không được cưỡng chế hay ép buộc. 

Chính vì điều này đã dẫn đến tình trạng ở Bến Tre có những con đường 

nông thôn sau khi làm mới nhưng lại uốn lượn, gấp khúc bất thường do 

phải “né” các cây dừa (của các hộ dân bất hợp tác kiên quyết không đốn 

bỏ điển hình như ở huyện Mỏ Cày Bắc), hay như con đường thẳng tắp thì 

lại có khoảng sân nhà và tường rào nhô ra. Điều này làm cho các con 

đường khi đưa vào sử dụng không được như mong muốn vì  vừa không 

đảm bảo an toàn giao thông vừa gây mất cảnh quan nông thôn.  

Trong xây dựng, phát triển hạ tầng KT - XH có một nội dung quan 

trọng đó là xây chợ nông thôn (tiêu chí số 7). Chủ trương xây chợ mới suy 

cho cùng không có mục đích nào khác hơn là nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc mua bán của dân cư nông thôn và phù hợp theo quy hoạch. Thế 

nhưng, một bộ phận tiểu thương và kể cả nông dân vẫn muốn duy trì các chợ 

cũ và quyết liệt cho rằng chính quyền xây chợ mới là “không phù hợp” và 

kiên quyết “tẩy chay”, bất hợp tác, hoặc khi chợ được xây xong rồi người 

dân không chịu vào đấy để buôn bán thậm chí tiến hành tụ tập đông người, 
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tổ chức biểu tình gây sức ép đối với chính quyền như trường hợp ở xã Tân 

Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Điều này càng cho thấy việc xây chợ mới 

với góc độ là một hoạt động có tính an sinh xã hội nhưng xem ra rất nan giải, 

không dễ thực hiện trong một thời gian ngắn.  

2.2.3. Thực trạng phát huy vai trò chủ thể của nông dân Bến Tre 

trong tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, đổi mới các hình thức sản xuất 

Xuất phát từ đặc thù của nền sản xuất nông nghiệp của tỉnh, nên khi 

triển khai phong trào XDNTM nông dân Bến Tre tích cực tham gia thực hiện 

có hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên ba trụ cột đó là: lúa 

gạo, thủy sản và cây ăn quả nhằm khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh của từng 

địa phương với nhiều mô hình sản xuất kết hợp đa canh bền vững. 

Trước hết, với sản xuất lúa gạo, nông dân Bến Tre ngày càng tham gia 

nhiều vào mô hình cánh đồng lớn. Khuynh hướng dồn điền đổi thửa theo mô 

hình cánh đồng lớn tập trung ở các huyện Giồng Trôm, Ba Tri. Lợi ích của 

việc nông dân Bến Tre tham gia cánh đồng lớn, theo tính toán của các chuyên 

gia, giúp tăng năng suất lúa từ 15% đến 20% so với diện tích đất canh tác 

thông thường và nông dân thu lời thêm từ 2,2 đến 7,5 triệu đồng. 

Hiện nay, do tác động tiêu cực từ hạn mặn nhiều nông dân chủ động, 

nhạy bén trong việc tìm tòi nhiều cách làm mới để biến cái bất lợi (hạn mặn) 

thành cái có lợi. Chẳng hạn, nông dân chủ động chuyển đổi mô hình sản xuất 

thuần túy từ độc canh cây lúa sang mô hình lúa - tôm hoặc chủ động xuống 

giống sớm hơn (tập trung ở các huyện biển nhất là huyện Thạnh Phú). Riêng 

đối với những vùng không thể trồng được lúa hoặc trồng lúa không hiệu quả, 

nhiều nông dân có cách làm hay khi chuyển sang trồng rau màu, cây ăn trái, 

duy trì và phát triển vườn dừa, trồng cỏ nuôi bò (phổ biến ở huyện Ba Tri),… 

Ngoài ra, nông dân chủ động nạo vét ao mương, đấp bờ bao trữ nước ngọt 

ngay trên đất canh tác để đảm bảo nguồn nước cho cây trồng, vật nuôi khi đến 

mùa hạn mặn trong điều kiện các công trình thủy lợi do Nhà nước đầu tư chưa 
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hoàn chỉnh. Điều cần lưu ý là phần nhiều các mô hình này ngay từ đầu xuất 

phát từ thực tiễn sản xuất của mình mà nông dân chủ động đi tìm cái lợi thế 

trong cái bất lợi, “tìm Cơ trong Nguy”, tự tạo sinh kế để thích ứng trước 

những thách thức từ thiên nhiên chứ không phải thuần túy do nhà nước hay 

các nhà khoa học định hướng cho nông dân. 

Trong chuyển dịch sản xuất nông nghiệp, đáng chú ý nông dân tích cực 

chuyển đổi từ hoạt động sản xuất cá thể sang các mô hình liên kết sản xuất 

của nền sản xuất lớn như tổ hợp tác, HTX. Hiện nay toàn tỉnh Bến Tre có 

khoảng 1.380 tổ hợp tác, 46 HTX hoạt động có hiệu quả như tổ liên kết sản 

xuất và tiêu thụ dừa, tổ hợp tác cây ăn trái theo chuẩn GAP (bưởi da xanh, sầu 

riêng, hoa kiểng), liên kết trong phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, sinh 

thái hoa kiểng và vườn cây ăn trái theo mô hình homestay. Do nông dân chủ 

động và tích cực tham gia các mô hình hợp tác cùng với sự năng động và tích 

cực, nắm vững kỹ thuật canh tác nên nhiều hộ nông dân có được thu nhập 

cao. Năm 2016, tại xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách có 200 hộ đạt 

100 triệu đồng/năm/hộ, trong đó điển hình có nông dân Nguyễn Văn Trạng ở 

ấp Tân Trung có nguồn thu nhập khoảng 2 tỷ đồng nhờ bán xoài và cam 

giống; xã Phú Sơn có 50 hộ thu nhập trên 500 triệu đồng/năm nhờ sản xuất 

cây giống, tiêu biểu là nông dân Nguyễn Văn Hiếu ở ấp Lân Đông thu nhập 

khoảng 2 tỷ đồng từ việc sản xuất khoảng 120.000 cây sầu riêng giống.  

Thực tế cho thấy đến nay có nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư vào mô 

hình kinh tế trang trại quy mô lớn. Trong năm 2016, đã có thêm 23 trang trại, 

lũy kế đến nay có 207 trang trại, trong đó có 206 trang trại chăn nuôi gia súc, 

gia cầm và 01 trang trại nuôi thủy sản.  

Ngoài ra, ở Bến Tre, các làng nghề truyền thống tiếp tục được duy trì 

và phát triển như đan đác các sản phẩm thủ công, chế tác mỹ nghệ, sản xuất 

kẹo dừa, cá khô, rượu, sản xuất cây giống và hoa kiểng,... Hoạt động của các 

làng nghề truyền thống trong những năm qua cho thấy đang đem lại hiệu quả 
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lớn từ nhiều góc độ khác nhau. Hiện nay, Bến Tre có đến 57 làng nghề gồm 

39 làng nghề nông nghiệp và 18 làng nghề tiểu thủ công nghiệp [66, tr.9]. 

Trong đó, có nhiều làng nghề được xác định là làng nghề truyền thống tiêu 

biểu như làng nghề cây giống, cây kiểng huyện Chợ Lách; nghề bánh tráng, 

bánh phồng ở huyện Giồng Trôm; sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ 

dừa ở huyện Châu Thành; nghề sản xuất kẹo dừa ở huyện Mỏ Cày Nam, sản 

xuất rượu ở huyện Ba Tri,… Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy có 

điểm tương đồng đó là việc nhiều nông dân ở Bến Tre cố gắng duy trì và phát 

triển các làng nghề truyền thống trước hết do xuất phát từ tâm huyết muốn 

qua đó nhằm để tri ân các bậc tiền nhân, tiền hiền đã tạo dựng nên các làng 

nghề mang đậm nét văn hóa đặc thù của địa phương. Hơn nữa, việc nông dân 

(trong nhiều trường hợp vừa là nông dân vừa là nghệ nhân dân gian) cố gắng 

duy trì và phát triển các làng nghề còn thể hiện tính cộng đồng, sẻ chia khi tạo 

ra sinh kế cho lực lượng lao động tại xóm ấp, trong đó đáng chú ý tạo việc 

làm cho đối tượng là phụ nữ, người già góp phần tăng thu nhập cho nông hộ 

nhất là trong những tháng nông nhàn.  

Sẽ thuyết phục hơn nếu chúng ta biết rằng, nông dân Bến Tre với tính 

cách năng động, sáng tạo đã làm nên những điều kỳ diệu thông qua rất nhiều 

sáng chế, cải tiến kỹ thuật đầy ấn tượng, rất hiệu quả như: máy dệt chiếu bán 

tự động của anh Nguyễn Văn Long, xã An Hiệp, huyện Châu Thành (công 

suất 15 chiếc chiếu/ngày và chỉ cần 1 người vận hành. Chiếu đạt tiêu chuẩn 

xuất khẩu); máy phát điện bằng năng lượng mặt trời của anh Trần Thanh 

Thành, xã Bình Thới, huyện Bình Đại (Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng sáng chế 

năm 2014, giải thưởng Sáng tạo trẻ 2011 của Trung ương Đoàn); máy se chỉ 

sơ dừa 8 trục của nông dân Lê Văn Liêm, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam 

(đã xuất xưởng trên 200 chiếc máy, giải nhất hội thi Festival Dừa Bến Tre 

2015, giải nhất hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Bến Tre 2015, đã đăng 

ký bảo hộ chất lượng sản phẩm Việt Nam năm 2015); các kỹ thuật lai ghép 
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cây con giống, kỹ thuật tạo hình trên cây ăn quả (thay đổi kiểu dáng và khắc 

chữ trên dừa xiêm) nhằm tạo sự hấp dẫn cho người tiêu dùng và gia tăng giá 

trị kinh tế của anh Huỳnh Thanh Tâm, ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành, 

huyện Châu Thành;… 

Bên cạnh những ưu điểm, nông dân Bến Tre vẫn còn những hạn chế 

đặc biệt là tính tự phát, tùy tiện trong sản xuất, bất chấp các định hướng cũng 

như khuyến cáo từ các cơ quan chức năng, các chuyên gia.  

Trước hết, đó là việc nông dân tự ý chuyển đổi vật nuôi cây trồng. 

Chẳng hạn, để cải tạo môi trường tự nhiên đang bị ô nhiễm, chính quyền 

địa phương đưa ra lệnh cấm nuôi thả tôm trong một thời gian nhất định. 

Thế nhưng, một bộ phận nông dân vẫn bất chấp các khuyến cáo, lén lút 

nuôi thả tôm. Kết quả là, tôm bị bệnh chết và dĩ nhiên nông dân bị thiệt hại, 

thua lỗ. Cũng liên quan đến việc nuôi tôm, trong khi chính quyền nỗ lực 

tìm mọi cách chống chọi với hạn mặn thì một bộ phận nông dân, vì lợi ích 

cá nhân bất chấp tình làng nghĩa xóm, tự ý phá bỏ đê bao để lấy nước mặn 

nuôi tôm trên đất trồng lúa hay khoan giếng lấy nước mặn từ mạch nước 

ngầm để nuôi tôm thẻ chân trắng ngay trên vùng nước ngọt. Điều này gây 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến canh tác của các hộ xung quanh, gây ô nhiễm 

môi trường. Đối với trồng trọt cũng không ngoại lệ. Do biến động giá cả 

nhất thời, nhưng nông dân thiếu tính kiên nhẫn nên vội vàng đốn chặt vườn 

dừa để trồng nhãn, sabôchê. Khi nhãn, sa bô rớt giá thì bị đốn hạ để trồng 

lại dừa. Đến lượt dừa khó tiêu thụ lại tiếp tục đốn dừa trồng bưởi da xanh.  

Tính tùy tiện, tự phát còn biểu hiện ở việc nông dân không tuân thủ chủ 

trương chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch cho phù hợp với tái cơ 

cấu nền nông nghiệp. Riêng đối với sản xuất lúa gạo, tình trạng nông dân 

trồng lúa vụ Đông Xuân có phẩm cấp thấp với giống lúa IR50404, tuy sản 

lượng có cao nhưng chất lượng không đạt chuẩn để xuất khẩu. Tình hình này 
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về lâu dài dẫn đến khó khăn trong giải quyết đầu ra vì không có thị trường 

xuất khẩu và dĩ nhiên việc nông dân bị tư thương ép giá là không tránh khỏi. 

Tính tự phát, tùy tiện ở nông dân Bến Tre lại khơi nguồn cho thói hám 

lợi vụn vặt, chỉ thấy cái lợi nhỏ bé trước mắt mà không thấy cái hại to lớn về 

lâu dài. Trong vài năm gần đây, ở ĐBSCL nói chung và Bến Tre nói riêng  

thường hay xuất hiện các thương lái “lạ mặt” (thật ra là người Trung Quốc) 

đến tận các nông hộ để thu mua những thứ mà theo nông dân mô tả là “không 

hiểu nổi” và “để làm gì”, nhưng nông dân với suy nghĩ giản đơn thấy có tiền 

thì cứ bán bất chấp sự vận động, tuyên truyền của chính quyền, đoàn thể. Ở 

các xã thuộc ba huyện ven biển (nhất là huyện Ba Tri) cứ sau khi thu hoạch 

vụ lúa đông xuân, thì nông dân lại đào lấy lớp đất bề mặt của ruộng đem bán 

cho những người có nhu cầu san lấp mặt bằng hay xây mô trồng cây ăn trái 

mà không nhận thức được rằng đây là lớp đất phù sa rất cần thiết cho sự sinh 

trưởng của cây lúa trong khi lũ thượng nguồn về ĐBSCL có khuynh hướng 

ngày càng ít và riêng tỉnh Bến Tre còn phải chống chọi với tình hình xâm 

nhập mặn ngày một khốc liệt.  

2.2.4. Thực trạng phát huy vai trò chủ thể của nông dân Bến Tre về 

văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường  

Trong những năm qua, công tác giáo dục và đào tạo ở Bến Tre đang có 

bước chuyển mình đáng kể. Để có được những thành tựu cơ bản rất đáng 

khích lệ này là công lao của toàn HTCT nhưng sẽ không công bằng nếu như 

không thấy vai trò chủ thể của nông dân được phát huy mạnh mẽ ngay trong 

lĩnh vực này. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân Bến Tre trong XDNTM 

không phải là thực hiện những việc xa vời mà đó chính là những chuyển biến 

đáng kể trong nhận thức và hành động của số đông nông dân Bến Tre theo 

chiều hướng tích cực về tầm quan trọng của tri thức, của việc học - một vấn 

đề mà phần đông nông dân trước đây không mấy quan tâm, coi trọng.  
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Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy nông dân Bến Tre phát huy 

tốt vai trò chủ thể của mình trong công tác giáo dục và đào tạo có thể khái 

quát trên ba phương diện: Thứ nhất, đối với bản thân (chủ yếu là các bậc lão 

nông). Hiện nay, ở nhiều địa phương, việc có nhiều nông dân tuy lớn tuổi 

nhưng vẫn chủ động, tích cực, tự giác đến với “đèn sách” bằng nhiều hình 

thức khác mặc dù việc học đối với các nông dân này đôi khi còn khó khăn, 

vất vả hơn nhiều so với việc cày cuốc không còn là chuyện lạ. Với ý chí và 

nghị lực bền bỉ, nhiều nông dân khắc phục khó khăn, từng bước tiếp cận tri 

thức bằng cách của riêng mình như học từ báo đài, từ các buổi khuyến nông 

khuyến ngư do cán bộ nông nghiệp hướng dẫn, từ các cuộc hội thảo đầu bờ,… 

để vận dụng những kiến thức vào thực tế sản xuất. Thứ hai, đối với con cháu. 

Nhiều nông dân tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, thiếu trước hụt 

sau, phải đi làm thuê hoặc vay tiền để có điều kiện cho con cháu được đến 

trường và không ngừng động viên con cháu cố gắng học tập tốt vì ngày mai 

tươi sáng. Thứ ba, đối với cộng đồng và xã hội. Nông dân phát huy vai trò 

chủ thể của mình trong công tác giáo dục và đào tạo bằng nhiều cách khác 

nhau tùy vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của mình và có cả những trường hợp 

nông dân tự nguyện hiến đất xây trường học; chủ động thành lập các hội 

khuyến học, khuyến tài thông qua đóng góp tiền của để có nguồn lực hỗ trợ, 

giúp đỡ học sinh, nhất là học sinh nghèo vượt khó.  

Ngay từ những ngày đầu khi đến định cư khai phá vùng đất này trong 

điều kiện tự nhiên khó khăn, khắc nghiệt và thiếu thốn trăm bề, nhưng những 

lưu dân người Việt, mà thực chất là nông dân, có ý thức phải gắn kết với nhau 

chặt chẽ để vượt qua những thử thách đầy cam go đang đặt ra. Từ đó, hình 

thành nên tính cách hào hiệp, trọng nghĩa, khinh tài, sẵn sàng giúp đỡ nhau 

khi khó khăn hoạn nạn, hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất. Tính cố kết cộng 

đồng tạo cho họ sức mạnh vươn lên làm chủ thiên nhiên trong cuộc đấu tranh 

sinh tồn để tạo nên vùng đất trù phú, bạt ngàn như ngày hôm nay.  
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Ngày nay, tình đoàn kết, nghĩa đồng bào của nông dân Bến Tre về căn 

bản vẫn đang được tiếp tục khơi dậy và phát huy. Nhiều mô hình, cách làm 

hay về việc chia sẻ, hỗ trợ nhau trong nông dân và cộng đồng thông qua cầu 

nối của các đoàn thể đang tiếp tục được lan tỏa. Thông qua vai trò của Hội 

Chữ thập đỏ, nhiều nông dân xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại, Bến Tre 

thành lập đội xe máy cấp cứu người bệnh bằng sự thiện nguyện là chủ yếu để 

kịp thời đưa bà con nông dân đến các cơ sở y tế khi bị ốm đau bệnh tật. Đây 

là những nghĩa cử nhân ái bình dị nhưng cao đẹp đang tỏa sáng giữa đời 

thường rất đáng trân trọng. 

Những thành tựu về phong trào toàn dân đào kết xây dựng đời sống văn 

hóa cũng như bảo tồn và phát huy những nét văn hóa độc đáo của Bến Tre 

không thể thiếu vai trò của nông dân. Trong đó, đáng chú ý là đờn ca tài tử 

không những được bảo tồn mà còn không ngừng phát triển mạnh mẽ, trở 

thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người nông dân. Ngoài ra, các 

hoạt động tín ngưỡng, hát sắc bùa, sự trường tồn của các bài dân ca, bài lý 

mang nét đặc sắc của văn hóa và con người Bến Tre cũng gắn bó mật thiết với 

người nông dân. Ở Bến Tre có nhiều lễ hội, trong đó lễ hội nghinh ông ở ba 

huyện biển, nhất là huyện Bình Đại, từ lâu đã trở thành lễ hội truyền thống 

như là một phần không thể thiếu trong đời sống tín ngưỡng dân gian đối với 

ngư dân.  

Điều cần nhấn mạnh rằng các giá trị văn hóa được hình thành và phát 

triển không thuần túy từ yếu tố tinh thần, suy cho cùng, nó được hình thành 

ngay trong hoạt động thực tiễn, nhất là hoạt động sản xuất vật chất. Từ hoạt 

động sản xuất, nông dân Bến Tre kết hợp làm du lịch một mặt làm gia tăng 

nguồn thu nhập, mặt khác góp phần bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa 

vùng. Một là, sản xuất gắn với du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn thông qua 

mô hình homestay như thăm quan việc chăm sóc vườn cây ăn trái, trồng hoa 

cây cảnh với các địa danh nổi tiếng như trên địa bàn huyện Chợ Lách, Châu 
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Thành... Hai là, sản xuất gắn với thăm quan từ các làng nghề truyền thống rất 

đa dạng, phong phú ở khắp các huyện trên địa bàn của tỉnh.  

Trong hoạt động xã hội, công tác vận động quần chúng của cán bộ đảng 

viên về XDNTM là cần thiết, nhưng đôi khi nông dân tích cực tham gia thông 

tin, tuyên truyền, vận động trong nội bộ dân cư nông thôn về chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực nhất là về 

XDNTM còn tốt hơn. Khi nông dân làm công tác tuyên truyền, vận động, 

thuyết phục thì góc độ tiếp cận có một sự khác biệt nhất định so với cán bộ 

trong HTCT làm công tác dân vận. Bởi lẽ, khi nông dân tham gia vào công 

việc này là trên cơ sở của mối quan hệ giữa nông dân với nhau, trong đó có sự 

chi phối bởi yếu tố tình làng nghĩa xóm và thậm chí là mối quan hệ bà con 

thân tộc. Đặc biệt, bằng sức mạnh cộng đồng, từ tâm huyết của những nông 

dân tiến bộ, gương mẫu, nhất là vai trò của những người có uy tín trong cộng 

đồng, tự nguyện trở thành tuyên truyền viên góp phần đấu tranh, gây sức ép 

đối với những cá nhân hay hộ gia đình có tính cá biệt do lợi ích ích kỷ, nhỏ 

nhen không vì cái chung, quên đi lợi ích của cộng đồng. Qua quá trình kiên trì 

vận động, thuyết phục, từng lúc các hộ dân thay đổi nhận thức và hành vi, có 

sự đồng thuận vì lợi ích chung. Điều này cho thấy, việc nông dân tự làm công 

tác “Dân vận” đang tỏ ra rất hiệu quả.  

Trong sản xuất nông nghiệp, nông dân Bến Tre từng bước nhận thức 

được tầm quan trọng của yếu tố môi trường nên ngày càng tham gia tích cực 

các mô hình và phong trào sản xuất sạch như “ba giảm, ba tăng” (giảm lượng 

giống gieo sạ, giảm lượng thuốc trừ sâu, giảm lượng phân đạm bón lúa; tăng 

năng suất lúa, tăng chất lượng gạo, tăng hiệu quả kinh tế), “một phải, năm 

giảm” (phải sử dụng giống có xác nhận; giảm giống, giảm nông dược, giảm 

phân đạm, giảm nước tưới, giảm thất thoát sau thu hoạch) và hiện nay có 

thêm “một giảm” đó là giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính trong canh 

tác lúa trên các cánh đồng lớn. Mô hình “Ruộng lúa - bờ hoa” tức mô hình 
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“Công nghệ sinh thái quản lý rầy nâu và bệnh virus trên cây lúa” đạt hiệu quả 

cao được nông dân thực hiện khá phổ biến trên địa bàn các xã ở các huyện 

Giồng Trôm, Ba Tri.  

Những năm gần đây, nông dân Bến Tre ngày càng ý thức được tầm 

quan trọng của việc sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh đối với sức khỏe 

của cộng đồng. Cho nên, nông dân đã chủ động tham gia thực hiện các mô 

hình nước sạch hợp vệ sinh như xã hội hóa (nông dân góp vốn) xây dựng các 

nhà máy nước mi ni, sử dụng clopheniraminB. Hiện nay, trước tình hình hạn 

mặn diễn ra gay gắt, nông dân chủ động tích trữ nước mưa, nước ngọt bằng 

mọi phương tiện có được, bằng mọi biện pháp có thể như xây các giếng lộ 

thiên (ống hồ), xây hầm,… trữ nước mưa. Hoạt động này đang trở thành 

phong trào  phát triển mạnh trong cộng đồng. Đến nay, ước có khoảng 21.169 

hộ trên phạm vi toàn tỉnh tự trang bị dụng cụ trữ nước với kinh phí hơn 42 tỷ 

đồng, trong đó tiêu biểu như xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc tính đến cuối 

năm 2016 có đến hơn 600 hộ nông dân chủ động xây hệ thống trữ nước mưa 

[26, tr.48, tr.55]. Nhiều mô hình nông dân có những suy nghĩ sáng tạo và tự 

đầu tư xây dựng các công trình nước ngọt phục vụ sản xuất khá quy mô kể cả 

xây đập có cống kiên cố như mô hình của nông dân Nguyễn Văn Tùng, ấp 5, 

xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm. Kết quả đạt được từ các phong trào của 

nông dân chung tay bảo vệ và xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, 

đẹp như phong trào “năm không, ba sạch” của phụ nữ; phong trào xây hầm 

khí sinh học Biogas, nuôi heo trên đệm lót từ chế phẩm sinh học (hỗn hợp từ 

trấu, mùn cưa, men vi sinh Balasa) đang được nông nông dân Bến Tre (nhất là 

ở huyện Mỏ Cày Bắc) áp dụng rộng rãi trong chăn nuôi heo vì tiết kiệm được 

nhiều chi phí về điện, nước và công lao động; hoạt động thu gom và phân loại 

rác thải tại nhà đang từng bước định hình trong nhận thức và tạo thành thói 

quen ở một bộ phận nông dân tiến bộ là một điều đáng trân trọng. Việc nông 

dân quay phim, chụp hình các phương tiện khai thác cát trái phép trên sông 
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làm bằng chứng giúp các cơ quan chức năng xử phạt càng cho thấy nhân dân 

luôn là tai mắt của chính quyền. Mô hình thu gom chất thải trong sản xuất 

nông nghiệp qua việc lắp đặt các thùng rác, lu chứa rác,… Tất cả các mô hình 

trên, mặc dù tự phát do nông dân nghĩ ra, nhưng là những cách làm hay, có 

tính sáng tạo đang phổ biến rộng rãi trong cộng đồng dân cư nông thôn. 

Tuy nhiên, việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân Bến Tre trong 

lĩnh vực văn hóa - xã hội - môi trường trên thực tế vẫn còn rất nhiều những 

hạn chế cần được khắc phục.  

Trước hết, vai trò chủ thể của nông dân Bến Tre trong giáo dục và đào 

tạo vẫn chưa được phát huy thật tốt. Hiện nay, mặc dù xã hội có sự phát triển 

đáng kể trên nhiều phương diện khác nhau hướng đến nền kinh tế tri thức, thế 

nhưng ở Bến Tre vẫn còn không ít nông dân chưa thực sự quan tâm đến việc 

học thể hiện trên một số vấn đề như: có tâm lý không nhất thiết bắt buộc con 

em mình học cao, trong nhiều trường hợp nông dân muốn con em mình nghỉ 

học sớm để phụ giúp gia đình mưu sinh kiếm sống.  

Phát triển một nền nông nghiệp toàn diện theo hướng CNH, HĐH là dịp 

đem đến những vận hội mới cho người nông dân có điều kiện nâng cao thu 

nhập, cải thiện cuộc sống. Đặc biệt là, nhờ có sự tác động của việc đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng KT - XH, làm cho nông thôn Bến Tre từng bước rút ngắn 

khoản cách với các khu vực khác trong cả nước, nông dân Bến Tre sẽ có nhiều 

cơ hội thoát khỏi trạng thái trì trệ, lạc hậu hướng đến giao lưu hội nhập, tiếp cận 

các yếu tố văn minh hiện đại và hưởng thụ các phúc lợi xã hội. Thế nhưng, từ 

đây những vấn đề về văn hóa, xã hội lại nảy sinh theo chiều hướng tiêu cực, 

thậm chí trước đây chưa từng có, gây nên những tác hại xấu mà bản thân nông 

dân là người trực tiếp chịu tác động, ảnh hưởng nặng nề nhất. Điều dễ nhận thấy 

ở nông thôn Bến Tre hiện nay đó là nhiều yếu tố văn hóa truyền thống đang 

có dấu hiệu mai một từ những trò chơi dân gian của trẻ con đến những điệu ru 

lời ca của những người mẹ người bà, hay các món ăn thức uống dân dã đồng 
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quê mà nhà nào cũng có thể làm được,... gần như tất cả được thay vào đó 

bằng các trò chơi game online, game bắn cá, là băng đĩa nhạc CD, là thức ăn 

nhanh mua ở chợ hay ở các cửa hàng, cửa hiệu. 

Ngày nay, dưới áp lực của nền kinh tế thị trường thì những toan tính 

vụn vặt, thói ích kỷ, tính tư hữu và hám lợi của người nông dân lại có cơ hội 

trỗi dậy thay cho tình làng nghĩa xóm, tương thân tương ái vốn từ lâu đã trở 

thành văn hóa ứng xử trong cộng đồng dân cư nông thôn. Ở Bến Tre, đang tồn 

tại nhiều mâu thuẫn đan xen khó có thể tháo gỡ, giải quyết được. Những xung 

đột, mâu thuẫn trong sản xuất như tranh chấp về nguồn nước phục vụ sản xuất 

giữa người nuôi tôm cần nước mặn với người trồng lúa cần nước ngọt, giữa 

người nuôi tôm với những người nuôi sò huyết và nuôi nghêu vùng ven biển. 

Đó còn là việc tranh chấp đất bãi bồi ở các cồn trên sông đến tranh chấp ranh 

đất và cả lối đi chung. Đây là điều hiếm có trong những năm trước đây, nhưng 

nay trở nên phổ biến và đang gây áp lực cho chính quyền địa phương và các 

đoàn thể trong công tác hòa giải. Cũng vì tranh giành, quyết không nhường 

nhịn mà làm cho mối quan hệ tình cảm xóm giềng, kể cả ngay trong gia đình 

dòng họ bị xói mòn, rạn nứt, đôi khi khó có thể hàn gắn.  

Cùng với đó, việc một bộ phận nông dân lười biếng trong lao động, sa 

vào rượu chè và cờ bạc cũng là vấn đề xã hội đáng quan tâm. Thực trạng này 

đang góp phần làm cho tỷ lệ hộ nghèo của Bến Tre, tuy có giảm theo từng 

năm, vẫn còn cao và chưa bền vững. Nguy cơ tái nghèo ở bộ phận nông dân 

này là khó tránh khỏi. Cho nên, thực hiện việc giảm nghèo ở Bến Tre xem ra 

là cả một quá trình lâu dài, không đơn giản một khi chưa thay đổi được tận 

gốc rễ nguyên nhân của nó. Nghèo khó, lười biếng và rượu chè một khi kết 

hợp với nhau làm cho bạo lực gia đình và những hệ lụy khác gia tăng và bình 

đẳng giới ở Bến Tre vẫn là câu chuyện dài chưa biết khi nào sẽ đạt được.  

Sự nghiệp XDNTM đòi hỏi phải huy động bằng được toàn bộ sức dân 

tham gia. Trong khi đó, hiện nay nội bộ nông dân Bến Tre đang có hiện tượng 
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chia rẽ, phân hóa và mất đoàn kết làm hạn chế sức mạnh vốn có của nông 

dân. Hiện tượng trên đây, nhìn toàn cục, tuy chưa phải là phổ biến rộng khắp, 

tính chất và mức độ cũng chưa đến mức tạo thành các điểm nóng xã hội, làm 

phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân, nhưng đây cũng là điều đáng quan ngại, 

sớm cần có những hướng xử lý với cả một hệ thống các giải pháp đồng bộ. 

Trong mối quan hệ với môi trường sinh thái, nhìn chung nông dân là 

chủ thể trực tiếp bảo vệ, luôn gắn bó hài hòa, thân thiện với thiên nhiên vì đây 

là không gian sinh tồn của dân cư nông thôn, từ thiên nhiên hoang sơ đó đã 

ban tặng cho nông dân những sản vật có sẵn phong phú và đa dạng. Việc 

nông dân Bến Tre từng lúc thay đổi nhận thức và hành vi trong bảo vệ môi 

trường sống rất đáng trân trọng. 

 Tuy nhiên, do lối sản xuất và tập quán sinh hoạt không phù hợp của 

một bộ phận nông dân Bến Tre đã làm cho họ vô tình trở thành kẻ thù của 

thiên nhiên, đang là tác nhân tàn phá gây biến đổi hệ sinh thái nghiêm trọng. 

Ở Bến Tre, nhiều loài động thực vật đang bị xâm hại, điển hình như nạn đánh 

bắt cá theo kiểu tận diệt bằng nhiều hình thức khác nhau làm cho nguồn lợi 

thủy sản trong tự nhiên bị sụt giảm mạnh, ngày càng khan hiếm. Ngày nay, 

tôm cá chủ yếu cũng phải do nuôi mà có. Những năm qua, mặc dù chính 

quyền địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm công tác tuyên truyền, vận động 

xây nhà vệ sinh đạt chuẩn, nhưng do tâm lý thói quen nên nhiều hộ nông dân 

chưa tích cực hưởng ứng, hoặc nếu có chấp hành xây hố xí thì vẫn đang diễn 

ra một thực tế đó là các hố xí này không được nông dân sử dụng và do đó các 

cầu tiêu trên sông rạch, ao mương vẫn tiếp tục tồn tại. Hay như ở tiêu chí 17 

về Môi trường trong đó có việc xây nghĩa trang tập trung tại xã sẽ rất khó 

thực hiện do tập quán an táng của người dân Bến Tre là chôn ở đất nhà mà 

như thế vừa lãng phí đất đai, vừa ảnh hưởng xấu đến cảnh quan nông thôn vì 

đi đến đâu cũng thấy mồ mả nằm rải rác. 
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Việc một bộ phận nông dân Bến Tre vẫn còn thói quen sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật quá mức cho phép so với hướng dẫn sử dụng trên chai nhãn; 

đổ các hóa chất dư thừa vào các rảnh, mương hoặc phun vào các loại cây 

trồng khác;… tất cả những việc làm này đang tạo nên các tác động tiêu cực 

rất lớn đến nền sản xuất xanh và bền vững, một xu thế mà thế giới đang 

hướng đến. Khuynh hướng sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, VietGAP, được nói 

nhiều, nhưng trên thực tế không được nông dân thực hiện bao nhiêu. Chưa kể 

nông dân vẫn còn thói quen lạm dụng nguồn nước tưới mà lẽ ra cần phải hết 

sức tiết kiệm trong điều kiện tình hình hạn mặn ngày một nghiêm trọng. Thực 

trạng này cho thấy không phải tất cả nông dân thực sự chủ động, quyết liệt 

thay đổi nhận thức, đổi mới tư duy, đổi mới cách làm từ chỗ “sống chung với 

lũ” sang “sống chung với hạn mặn” do biến đổi khí hậu như hiện nay. 

2.2.5. Thực trạng phát huy vai trò chủ thể của nông dân Bến Tre 

trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị và giữ vững trật tự xã hội, an 

ninh nông thôn 

Giống như HTCT các cấp bên trên, HTCT cơ sở bao gồm Đảng, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Tuy nhiên, HTCT cơ sở có nét đặc 

thù đó là đơn vị gắn bó trực tiếp với nhân dân, cụ thể: trực tiếp đưa chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân 

dân; đồng thời, HTCT cơ sở trực tiếp nắm bắt, giải quyết tâm tư, tình cảm, 

nguyện vọng của nhân dân theo thẩm quyền. Như vậy, thực hiện chủ trương 

XDNTM ở Bến Tre, trước hết HTCT cơ sở phải là đầu mối trong công tác 

tuyên truyền, phổ biến đến dân cư nông thôn. Mặt khác, HTCT cơ sở cũng 

đóng vai trò là một lực lượng (chủ thể) cùng tham gia vào phong trào 

XDNTM tại địa phương của mình. Điều quan trọng hơn, HTCT cơ sở (thực 

chất là cán bộ, đảng viên) trong mối quan hệ với nhân dân chung tay XDNTM 

phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, đề cao tính gương mẫu, trung thực trước 

nhân dân, phải luôn quán triệt tinh thần “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô 



 69 

tư” theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Muốn làm được điều này, phải tiếp 

tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

Quy chế dân chủ cơ sở “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” 

trong những năm gần đây không phải là những khẩu hiệu suông, mà thực tế 

đã đi vào cuộc sống ở các địa phương Bến Tre. Kết quả của việc phát huy dân 

chủ đạt được không chỉ là sự phấn đấu, nỗ lực của riêng HTCT ở cơ sở mà 

chính việc thay đổi nhận thức và năng lực thực hành dân chủ của nông dân 

đang từng bước được nâng lên mới là điều đáng ghi nhận. Xuất phát từ chỗ 

mặt bằng dân trí được nâng cao cùng với đó là sự phát triển, tiến bộ của xã 

hội nói chung đã giúp cho nông dân Bến Tre thấy rõ hơn quyền lực của mình 

trong mối quan hệ với chính quyền cơ sở. Thái độ e dè, sợ sệt của nông dân 

đối với chính quyền như những năm trước đây dần được thay thế cho tâm lý 

của người thực sự làm chủ, là chủ.  

Đối với HTCT ở các địa phương đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh 

toàn diện là do tập hợp từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, đáng chú ý có một 

nguyên nhân quan trọng đó là HTCT ở các địa phương này đều thực hiện tốt 

quy chế dân chủ cơ sở. Ở đó, quyền lực của người dân nói chung, của nông 

dân nói riêng được tôn trọng và phát huy. Hoạt động của chính quyền chịu sự 

giám sát của người dân. Cán bộ, đảng viên cơ sở nhìn chung có thực hiện tốt 

phương châm “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Một khi làm tốt vai trò 

là công bộc của dân thì dĩ nhiên mức độ tín nhiệm, sự hài lòng của người dân 

đối với chính quyền cơ sở từng lúc được nâng lên. Mối quan hệ giữa người 

dân và HTCT ngày càng trở nên khăng khít. Trong điều kiện như thế, HTCT 

ở các địa phương này không thể không đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện. 

Trong phong trào đấu tranh phòng chống TNXH, giữ vững an ninh trật 

tự, an ninh nông thôn, nông dân Bến Tre có nhiều đóng góp quan trọng. Các 

phong trào của quần chúng nhân dân hiện diện ở khắp các địa bàn nông thôn 

ĐBSCL với các mô hình tiêu biểu như: “Tiếng mõ an ninh”, phong trào “Tứ 
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trụ”, cổng rào an ninh tự phòng tự quản,... tạo nên thế trận liên hoàn, khép kín 

trên từng địa bàn nông thôn, góp phần đáng kể trong việc đảm bảo an ninh 

trật tự và nhất là kéo giảm nạn trộm. Riêng đối với người dân địa phương, 

nhất là những thanh thiếu niên chậm tiến, một khi có những hành vi không 

phù hợp, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội đều được 

nhân dân kiên quyết và kiên trì tuyên truyền giáo dục cũng như đưa ra phê 

bình, góp ý, kiểm điểm trước dân.  

Hiện nay, việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân 

dân ở Bến Tre còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó đáng chú ý các địa bàn nông 

thôn trọng yếu như địa bàn ven biển nơi phát triển mạnh nghề đánh bắt nuôi 

thủy hải sản nhưng đồng thời đang phát sinh nhiều tụ điểm ăn chơi và TNXH. 

Tuy nhiên, bằng việc phát huy tốt sức mạnh quần chúng nhân dân bảo vệ Tổ 

quốc trong tình hình mới nên tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 

hội tại các địa bàn xung yếu từng bước ổn định và chuyển biến tích cực.  

Thực tế cho thấy, vai trò chủ thể của nông dân Bến Tre trong tham gia 

đấu tranh phòng chống TNXH, giữ vững trật tự xã hội và an ninh nông thôn là 

to lớn. Thế nhưng, điều đáng quan tâm là những TNXH hay sự mất ổn định 

về trật tự trị an đang diễn ra ngày càng nhiều trên địa bàn nông thôn Bến Tre 

như là mặt đối lập tất yếu song hành. Điều này không hẳn do các chủ thể khác 

gây ra mà đó lại do nông dân tạo nên có thể khái quát trên một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, nông dân chưa thể từ bỏ và cũng rất khó từ bỏ các TNXH đã 

tồn tại lâu dài từ trước đến nay như: rượu chè, đá gà, đánh bài, số đề, mê tín, 

bạo lực gia đình,... Những TNXH này ăn sâu vào tâm thức của một bộ phận 

nông dân tạo nên sự chây ỳ, bất chấp mọi sự biến đổi và phát triển của xã hội 

cũng như sự kỳ thị của cộng đồng dân cư nông thôn tiến bộ. Các tệ nạn này, 

trên thực tế, không hề mất đi thậm chí có chiều hướng gia tăng. 

Thứ hai, các TNXH mới xuất hiện được du nhập từ thành thị về nông 

thôn như: ma túy, mại dâm, game bắn cá,... ngày một nhiều, chiều hướng diễn 
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biến ngày một phức tạp. Tình hình thanh thiếu niên bỏ học, kéo bè cánh, 

thành lập băng nhóm quậy phá, gây rối trật tự, thanh toán lẫn nhau thậm chí 

tiến hành cướp giật trên địa bàn nông thôn Bến Tre hiện nay là rất đáng lo 

ngại điển hình như sự kiện hai thanh niên va quẹt xe với một thanh niên địa 

phương trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre vào tháng 8/2015 vì không 

kiềm chế nên một trong hai thanh niên dùng dao để sẵn trong cốp xe cắt cổ 

nạn nhân chết tại chỗ gây chấn động và hoang mang trong dư luận.  

Thứ ba, tình trạng một bộ phận dân cư nông thôn tham gia tụ tập đông 

người khiếu kiện vượt cấp chủ yếu tập trung vào các vấn đề như tranh chấp 

đất đai, xây chợ nông thôn,… Việc người dân tiến hành khiếu kiện là quyền 

dân chủ. Do đó, các cơ quan chức năng có thẩm quyền phải tôn trọng và giải 

quyết kịp thời nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng của nhân dân. Tuy nhiên, qua 

tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy đa phần các nội dung khiếu kiện không phù 

hợp, không đúng quy trình, thậm chí có một số người dân bản thân không liên 

quan nhưng lại can dự vào các sự việc này mà nguyên nhân suy cho cùng vì 

hiệu ứng bởi tâm lý đám đông. Điều này góp phần làm cho tình hình an ninh 

nông thôn thêm phần diễn biến phức tạp, tạo điều kiện cho các thế lực thù 

địch, các phần tử xấu lợi dụng để xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt trong các vấn đề 

có liên quan. Tất cả tình hình trên đã và đang làm đảo lộn, phá vỡ cuộc sống 

rất ổn định, phẳng lặng của người dân nơi đây, làm nguy hại đến các giá trị 

truyền thống lịch sử - văn hóa tốt đẹp.  

Nhìn chung, chương trình XDNTM ở Bến Tre tuy còn có nhiều khó 

khăn, thách thức nhưng bằng sự quyết tâm của cả HTCT và nhất là vai trò 

chủ thể của nông dân được phát huy cao độ nên những thành tựu đạt được 

là cơ bản. Trong các xã đạt chuẩn NTM tiêu biểu như xã Châu Bình, huyện 

Giồng Trôm. Chính sự đồng lòng của nông dân trên vùng đất giàu truyền 

thống cách mạng này là một trong những nguyên nhân giúp xã Châu Bình 

sớm hoàn thành 19 tiêu chí và trở thành xã NTM đầu tiên ở Bến Tre vào ngày 
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14/11/2014. Giồng Trôm cũng là huyện đi đầu khi có đến 3 xã (Châu Bình, 

Lương Qưới, Lương Phú) được công nhận xã NTM. Ngày 08/11/2016, Ban 

Chỉ đạo XDNTM tỉnh Bến Tre họp xét công nhận thêm 10 xã đạt chuẩn 

NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh lên 19/144 xã, đạt 13.1%.  

2.3. NGUYÊN NHÂN CỦA VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ THỂ CỦA 

NÔNG DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở BẾN TRE HIỆN NAY  

2.3.1. Nguyên nhân của những thành tựu  

Thứ nhất, sự quyết tâm của HTCT trong việc cổ vũ, động viên người 

nông dân phát huy vai trò chủ thể của mình. 

Trên cơ sở các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông 

thôn và nông dân, đòi hỏi toàn HTCT phải thể hiện tốt trách nhiệm của mình. 

Ngay từ khi bắt tay vào XDNTM, cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể CT - XH các cấp trong toàn tỉnh đều được quán triệt 

sâu về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình XDNTM để có nhận 

thức đúng đắn, thông suốt và quyết tâm chính trị cao. Biến quyết tâm chính trị 

thành hành động, các địa phương xác định rõ XDNTM là nhiệm vụ trọng 

tâm, xuyên suốt, mang tính tổng hợp, toàn diện của cả HTCT. Trên tinh 

thần hướng về nông thôn và nông dân, Tỉnh ủy Bến Tre, các huyện ủy, 

thành ủy, Ban Chỉ đạo chương trình XDNTM ở các địa phương đều có 

xây dựng chương trình hành động XDNTM gắn với điều kiện cụ thể để 

đưa ra lộ trình, bước đi phù hợp, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong 

triển khai thực hiện. Đặc biệt, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đã 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, 

nhắc nhở; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý những tình 

huống phát sinh; chủ động tìm kiếm những biện pháp để phong trào 

XDNTM càng về sau hiệu quả đạt được càng tốt hơn. 

Thứ hai, sự đồng hành và chia sẻ của toàn xã hội đối với nông dân 

trong XDNTM. 
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Đồng hành cùng với nông dân XDNTM ở Bến Tre có cả một lực 

lượng đông đảo: từ sự tham gia của nhiều nhà khoa học, của cộng đồng 

doanh nghiệp đến kiều bào là con em nông dân Bến Tre đang định cư ở 

nước ngoài; từ đội ngũ trí thức đến các chức sắc và tín đồ tôn giáo,... cùng 

chung tay, góp sức, hỗ trợ, chia sẻ với nông dân - một lực lượng vốn dĩ 

luôn chịu nhiều thiệt thòi, rủi ro trong quá trình sản xuất cũng như sự khổ 

cực khi đối diện với thiên tai. Đáng chú ý, việc thực hiện mối liên kết “Bốn 

nhà” ngày càng đi vào thực chất, có hiệu quả càng cho thấy sự quan tâm của 

xã hội đối với nông dân. Sự tích cực, nhiệt tình, tâm huyết của cộng đồng 

xã hội giúp cho mức độ phát huy vai trò chủ thể của nông dân Bến Tre 

trong XDNTM càng về sau càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi lẽ, chính sự 

đồng hành, chia sẻ của xã hội đã giúp nhiều chủ thể nông dân cảm thấy không 

đơn độc, ngược lại các chủ thể nông dân cảm thấy như được tiếp thêm sức 

mạnh. Sự hậu thuẫn này làm cho nhiều chủ thể nông dân có thêm động lực, 

khát vọng và nghị lực vươn lên trong cuộc sống không chỉ cho bản thân mà 

còn để không phụ lòng tin yêu từ các lực lượng luôn kề vai sát cánh trong 

suốt quá trình XDNTM như là một sự tri ân, “trả nợ” với đời - một tính cách 

sòng phẳng của người nông dân. 

Thứ ba, công tác xây dựng Đảng, dân chủ cơ sở được phát huy là tiền 

đề để phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM được tốt hơn. 

Điều dễ nhận thấy hiện nay khi vấn đề dân chủ trong XDNTM ở Bến 

Tre được thực hiện tốt chứng minh rằng HTCT nói chung, chính quyền cơ sở 

nói riêng có sự tôn trọng người dân, biết cầu thị lắng nghe ý kiến, thấu hiểu 

nguyện vọng chính đáng của dân và làm mọi việc là để chăm lo lợi ích của 

dân, nếu có mắc khuyết điểm thì không ngại sửa sai, nhận lỗi trước dân. Đây 

là yếu tố tâm lý, tình cảm quan trọng làm cho nông dân cảm nhận mình được 

chính quyền đề cao, luôn được lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu, thực sự đúng 

với tinh thần “dân là chủ”, “dân làm chủ”. Mặt khác, công tác xây dựng và 
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chỉnh đốn Đảng được quan tâm, kiện toàn; kiên quyết, kiên trì trong công tác 

đấu tranh phòng chống tham nhũng - nhất là tham nhũng vặt, tệ quan liêu, hách 

dịch đang đạt được nhiều kết quả tốt đẹp; công tác cải cách hành chính, cải 

cách tư pháp, xây dựng thái độ hòa nhã trong giao tiếp, tận tụy trong công việc 

của cán bộ công chức với nhân dân được thực hiện tốt,… tất cả đang góp phần 

tạo dựng được hình ảnh tích cực, từng bước có được niềm tin và sự yêu mến từ 

nhân dân. Những động thái tích cực của HTCT trong công tác xây dựng Đảng 

và dân chủ cơ sở là chất xúc tác giúp cho việc phát huy vai trò chủ thể của 

nông dân trong XDNTM ở Bến Tre ngày một tốt hơn. 

Thứ tư, tính tích cực trong nhận thức chính trị của nông dân Bến Tre 

từng bước được nâng cao. 

Nông dân Bến Tre đang từng bước nhận thức được ý nghĩa và tầm 

quan trọng từ các chủ trương, nghị quyết của Đảng cũng như chính sách, 

pháp luật của Nhà nước nên đang có sự thay đổi đáng kể trong nếp nghĩ, 

cách làm, trau dồi tư duy kinh tế trong nền kinh tế thị trường vốn rất năng 

động. Phần đông nông dân có ý chí phấn đấu vươn lên, hăng say lao động 

sản xuất đã giúp cho nông dân có được sự tiến bộ và phát triển khá bền 

vững. Đây chính là động lực to lớn để khơi dậy được tất cả tiềm năng, 

nguồn lực vốn có, kể cả nguồn lực bên trong lẫn nguồn lực bên ngoài. 

Nhờ vậy, với đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đúng đắn của 

Đảng và Nhà nước; với các tiềm năng, nguồn lực to lớn, cùng với tinh 

thần cách mạng đầy nhiệt huyết của nông dân Bến Tre tất cả đang tác 

động, ảnh hưởng, thẩm thấu vào nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp tiến 

công vào mặt trận sản xuất, phát triển nông nghiệp toàn diện và XDNTM 

thành công là một tất yếu phải có và đang có. 

Thứ năm, ý thức tự giác trong việc nâng cao trình độ học vấn, năng lực 

sản xuất của nông dân Bến Tre từng bước được khẳng định. 
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Xét về trình độ học vấn và đào tạo nghề của nông dân Bến Tre được 

xác định còn rất nhiều hạn chế. Chính điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 

quả XDNTM. Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận đó là, thông qua 

việc đẩy mạnh công tác giáo dục và đào tạo trong những năm qua, đặc biệt là 

có nhiều nông dân nhận thức được tầm quan trọng của việc học, của tri thức 

là nguyên nhân bên trong góp phần làm cho mặt bằng dân trí, trình độ học vấn 

và chuyên môn tay nghề của nông dân có sự chuyển biến tích cực. Hơn nữa, 

sự năng động, sáng tạo, nhạy bén vốn có của nông dân thông qua các sáng 

kiến, cải tiến kỹ thuật (được xã hội tôn vinh gọi là “Vua”, “Thần đèn”, “Kỹ sư 

chân đất”, “nông dân thời @”, “Nhà sáng chế không chuyên”,…) cũng là yếu 

tố nội sinh giúp nông dân Bến Tre thực hiện có hiệu quả trong chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nông nghiệp nhằm khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh của từng 

địa phương với nhiều mô hình sản xuất bền vững. 

Thứ sáu, năng lực thực hành dân chủ của nông dân Bến Tre từng bước 

được phát huy. 

Với tư tưởng cởi mở, hướng ngoại đã giúp cho nông dân Bến Tre ngày 

càng thể hiện tốt hơn quyền làm chủ của mình. Những năm qua, sự hiểu biết 

về dân chủ, về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân; đồng thời năng lực thực 

hành dân chủ ở nông dân (tuy không phải là tất cả) từng lúc được nâng cao 

không chỉ với dân chủ gián tiếp mà dân chủ trực tiếp. Bằng chính ý chí và 

nguyện vọng của mình, nông dân có suy xét và trách nhiệm hơn trong việc 

chọn ra những người thật sự có đức, có tài, công tâm phục vụ lợi ích của 

người dân, của cộng đồng thông qua các hoạt động như bầu trưởng ấp, 

HĐND, ban chủ nhiệm các HTX,... Mặt khác, nông dân còn tự nguyện tham 

gia các đoàn thể để bày tỏ quan điểm, chính kiến, nguyện vọng ngay từ các tổ 

chức Hội. Chính các hoạt động dân chủ ở nông thôn góp phần tích cực xây 

dựng và củng cố HTCT ở cơ sở, đấu tranh ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực. 
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Thông qua giám sát của dân cư nông thôn nên đối với những cán bộ có cái 

tâm không trong sáng, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thoái hóa, biến chất,… sẽ 

không có cơ hội để trục lợi hay như có muốn thực hiện hành vi tham ô, tham 

nhũng cũng sẽ khó lòng đạt được trước tai mắt giám sát của nhân dân.  

2.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế 

Thứ nhất, một số nội dung trong bộ tiêu chí Quốc gia XDNTM chưa 

thật phù hợp khi áp dụng ở Bến Tre làm người nông dân khó phát huy vai trò 

chủ thể của mình. 

Qua những năm đầu triển khai chương trình XDNTM tuy “Đã rà soát, 

điều chỉnh các chính sách, tiêu chí phù hợp hơn với đặc thù từng vùng” [17, 

tr.235] và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, nhưng chương trình 

XDNTM qua thực tế thực hiện vẫn còn bộc lộ những điểm chưa thật hợp lý. 

Điều này thể hiện trước hết ngay ở những nội dung trong Bộ tiêu chí quốc gia 

về XDNTM. Nội dung của Bộ tiêu chí xét trên tổng thể của cả nước là đúng, 

nhưng xét ở góc độ từng vùng, từng địa phương, đặc biệt đối với ĐBSCL, thì 

thiếu những cơ chế đặc thù.   

Một là, về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Xã được công nhận đạt 

tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa khi đáp ứng đủ 02 yêu cầu: (1) Có nhà văn 

hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư 12/2010/TT-

BVHTTDL ngày 22/12/2010 [9]. (2) 100% thôn hoặc liên thôn có nhà văn 

hóa và khu thể thao đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-

BVHTTDL ngày 08/3/2011 [10]. Trường hợp sử dụng trụ sở thôn, đình 

làng hoặc nhà rông có trang thiết bị và nội dung hoạt động theo tiêu chuẩn 

nhà văn hóa thì cũng được công nhận đã có nhà văn hóa thôn. Căn cứ vào 

thực tế, quy định này chỉ phù hợp cho các vùng miền khác nhất là Đồng 

bằng Bắc bộ. Ở Bến Tre, đình làng có nhưng không nhiều, chủ yếu là chùa 
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chiền. Hơn nữa, Bến Tre là nơi đất chật người đông, nên để có quỹ đất xây 

dựng nhà văn hóa ấp là một khó khăn lớn.  

Hai là, về tiêu chí chợ nông thôn. Theo tiêu chí về chợ nông thôn, mỗi 

xã phải có một chợ để phục vụ người dân là không thực sự cần thiết vì ở Bến 

Tre có những xã quy mô rất nhỏ chỉ có hai ấp (xã Phú An Hòa, huyện Châu 

Thành; xã Phước Tuy, huyện Ba Tri,...). Hơn nữa, hiện nay mạng lưới giao 

thông nông thôn đường bộ đang không ngừng phát triển, giúp cho việc đi lại 

của nhân dân giữa các xã lân cận trở nên thuận lợi. Thực tế nhiều nơi, chợ khu 

vực (liên xã) đáp ứng nhu cầu của dân cư nông thôn trên một tiểu vùng đã tồn 

tại và phục vụ tốt nhu cầu của người dân, không cần thiết phải xây thêm chợ. 

Chính việc o ép xây chợ nông thôn ở từng xã là một trong những nguyên nhân 

chợ xây xong lại bị bỏ hoang không có người vào buôn bán dẫn đến lãng phí. 

Ba là, tiêu chí về nhà ở dân cư. Theo quy định, nhà đạt chuẩn của Bộ 

Xây dựng hiện nay là nhà 3 cứng (nền cứng, cột cứng, mái cứng) và niên hạn 

sử dụng 20 năm trở lên, điều này chưa hẳn phù hợp với ĐBSCL, trong đó có 

Bến Tre. Hiện nay, ở Bến Tre có nhiều hộ nông dân sinh sống ở các địa bàn 

là vùng sâu, vùng nước mặn, bãi ngang, đất cồn mà đặc thù của nó là nền địa 

chất yếu, mạng lưới sông rạch dày đặc thì làm sao có được “3 cứng”; hơn 

nữa, đây lại là địa bàn sinh sống của đa phần các hộ nông dân nghèo thì càng 

không có điều kiện kinh tế để xây nhà. 

Thứ hai, thiếu những điều kiện cần thiết để phát huy tính tích cực, hạn 

chế mặt tiêu cực của nông dân Bến Tre trong XDNTM. 

Một là, chi phí cho các yếu tố đầu vào của hoạt động sản xuất 

thường tăng cao, thậm chí nông dân Bến Tre còn phải đối diện với vấn 

nạn hàng giả (cây con giống giả, phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật 

giả,...). Trong khi đó, thị trường đầu ra cho nông sản của nông dân luôn 

không ổn định, thường gặp rủi ro, dễ bị mất thị trường. Nông dân luôn 
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phải chật vật xoay trở, đối mặt với tình trạng giá cả luôn bấp bênh, tư 

thương ép giá với điệp khúc của vòng lẫn quẩn vô tận “được giá mất mùa, 

được mùa mất giá” (nhất là dừa, mía, trái cây). Dù ở tình thế nào thì nông 

dân cũng thua thiệt, và tình cảnh éo le này của nông dân vẫn đang là bài 

toán nan giải chưa biết đến bao giờ mới được giải quyết căn cơ, toàn diện.  

Hai là, sự gắn kết, hỗ trợ, chia sẻ giữa các chủ thể có liên quan 

trong sản xuất nông nghiệp chưa thật sự bền chặt, mô hình liên kết “Bốn 

nhà” tuy có tồn tại nhưng thật ra chỉ mới “gắn” mà chưa thực sự “bó”, tức là 

mối liên kết còn khá lỏng lẻo, nặng về hình thức hơn là thực chất, mức độ tin 

cậy giữa các bên chưa nhiều, hiệu quả đạt được chưa cao. Đối với các cơ 

quan quản lý Nhà nước, việc quy hoạch nói chung và quy hoạch tái cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp nói riêng chưa thật tốt, chưa bám sát thực tế, thiếu tính 

đồng bộ; khả năng dự đoán dự báo, đánh giá diễn biến thị trường còn nhiều 

hạn chế; mức độ định hướng, hỗ trợ, tư vấn chưa được nhiều, chưa thật hiệu 

quả. Đối với doanh nghiệp, chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh 

vực nông nghiệp, có những doanh nghiệp chưa tạo điều kiện thuận lợi tiêu 

thụ nông thủy sản của nông dân, nông dân khó tiếp cận nguồn vốn vay từ 

phía các ngân hàng mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn 

bản quy phạm pháp luật chỉ đạo hỗ trợ nông dân. Đối với các nhà khoa 

học, chưa có nhiều nhà khoa học thực sự tâm huyết, gắn bó với nông dân 

để hỗ trợ, hướng dẫn nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật trong sản xuất. 

Ba là, tác động tiêu cực của các yếu tố tự nhiên là nỗi lo lớn cho 

nông dân trong suốt quá trình sản xuất. Những yếu tố “thiên thời”, “địa 

lợi” đang dần không còn ủng hộ nông dân Bến Tre. Ngược lại, những khó 

khăn do tự nhiên đem lại ngày càng gia tăng. Diễn biến thất thường của 

thời tiết do tác động của biến đổi khí hậu đang xảy ra ở Bến Tre càng diễn 

ra gay gắt, nghiêm trọng, làm đảo lộn cuộc sống và hoạt động sản xuất 
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của nông dân. Riêng hạn mặn trong năm 2016, được đánh giá là nghiêm 

trọng, khốc liệt nhất trong vòng 100 năm qua đến mức Bến Tre phải công 

bố tình trạng thiên tai, tổng thiệt hại do hạn mặn gây ra đối với sản xuất 

nông nghiệp tương đương 1.497 tỷ đồng [26, tr.54].  Hiện tượng ĐBSCL 

không còn lũ hoặc lũ về ở mức thấp đang làm cho nguy cơ miền sông 

nước vùng ĐBSCL nói chung và riêng Bến Tre là tỉnh cuối nguồn sông 

Mêkong tiếp giáp với biển nên việc thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất 

nông nghiệp là hoàn toàn có thật [Phụ lục 3]. Tình hình xâm thực, sạt lở 

đất đang diễn ra dữ dội không theo quy luật trên nhiều tuyến sông rạch.  

Thứ ba, trình độ dân trí thấp. 

Cùng chung với các tỉnh ĐBSCL, Bến Tre trong một thời gian dài luôn 

có mặt bằng dân trí thấp và được xem là vùng trũng về giáo dục và đào tạo, 

chất lượng nguồn nhân lực nhìn chung đến nay vẫn còn nhiều hạn chế. Một 

bộ phận nông dân Bến Tre vẫn còn tâm lý không bắt buộc con em mình học 

cao, thậm chí phải nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình mưu sinh kiếm sống. 

Điều này được thể hiện qua tỷ lệ lao động (từ 15 tuổi trở lên đang làm việc 

trong nền kinh tế) đã qua đào tạo tính đến năm 2013 là 8,5% đứng ở vị trí 

12/13 tỉnh, thành phố trong toàn vùng (chỉ cao hơn Cà Mau 7,5%) [55, 

tr.130]. Trình độ dân trí thấp thể hiện trên những vấn đề cơ bản sau:  

Một là, nông dân chưa nhận thức được bản thân là chủ thể trực tiếp 

tham gia XDNTM. Một bộ phận nông dân có biểu hiện tư tưởng ỷ lại, 

trông chờ vào sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể 

thông qua các chương trình, dự án, nguồn vốn,… và xem XDNTM là việc 

của chính quyền, nông dân chỉ thụ hưởng từ các thành quả “Chương trình 

xây dựng nông thôn mới mặc dù được quan tâm nhưng còn nhiều khó 

khăn chủ yếu là nhận thức của người dân còn thấp, chưa thể hiện vai trò 

chủ thể, còn trông chờ vào đầu tư của nhà nước” [66, tr.21]. Tâm lý dựa 
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dẫm vào sự hỗ trợ của Nhà nước không chỉ ở những vấn đề lớn mà cả những 

việc nhỏ như chỉnh trang nhà cửa, xây cổng hay tường rào, làm hố xí hợp vệ 

sinh,... cũng phải có sự “chi viện” của chính quyền (hỗ trợ xi măng hay một 

phần kinh phí) như một chất xúc tác thì người dân mới làm, mặc dù trên 

thực tế những nội dung này người dân hoàn toàn có đủ khả năng và chủ 

động thực hiện được. Mặt khác, nông dân hiểu chưa đúng, chưa đầy đủ về 

XDNTM. Nhiều nông dân cho rằng XDNTM thuần túy chỉ là xây cầu, làm 

đường, làm cho bộ mặt nông thôn trở nên khang trang, văn minh, hiện đại 

mà chưa hiểu được rằng XDNTM là quá trình phát triển toàn diện - nhất 

là tập trung vào hoạt động sản xuất, đổi mới các hình thức sản xuất với 

năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao - để XĐGN, hướng đến 

giảm hộ nghèo tăng hộ giàu, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho 

dân cư nông thôn một cách bền vững.  

Hai là, do chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế nên ảnh hưởng 

đến khả năng và mức độ tiếp thu, ứng dụng các thành tựu khoa học vào quá 

trình sản xuất còn thấp. Trong khi đó số lao động trẻ, lao động có trình độ, 

nhạy bén với tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ ngày một ít do lực 

lượng này không còn thiết tha với công việc ở nông thôn nên từ bỏ ruộng 

vườn vào làm trong các KCN, khu chế xuất, ở các thành phố lớn hoặc hợp 

tác xuất khẩu lao động để có thu nhập cao hơn. Vì vậy, hoạt động sản xuất 

nông nghiệp phần nhiều là việc của người già, phụ nữ.  

Ba là, do trình độ học vấn, năng lực nhận thức hạn chế dẫn đến nhiều 

nông dân không tuân thủ những quy định của các cơ quan chức năng liên 

quan đến hoạt động sản xuất. Cũng vì mặt bằng dân trí thấp làm cho ý thức 

chấp hành pháp luật ở một bộ phận nông dân không cao, thậm chí trong nhiều 

trường hợp nông dân có những hành vi không chuẩn mực và phù hợp nhưng 

không nhận thức được mình đang vi phạm về đạo lức, lối sống và pháp luật. 
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Thứ tư, những nhược điểm về tâm lý, tính cách của chủ thể nông dân 

Bến Tre. 

Những nhược điểm về tâm lý, tính cách của nông dân Bến Tre trong 

thực hiện vai trò chủ thể XDNTM tiêu biểu đó là tính tự phát, tùy tiện và 

thực dụng đồng thời thiếu kiên trì, nhẫn nại vượt qua những lúc khó khăn 

trong sản xuất cũng như trong cuộc sống; sự ỷ lại, trông chờ và lối tiêu 

xài hoang phí kể cả khi điều kiện kinh tế còn đang rất khó khăn, túng 

thiếu cũng là nét đặc thù của nông dân Bến Tre. 

 Về tính tự phát, tùy tiện.  

Đây là cách làm theo suy nghĩ chủ quan của cá nhân chỉ thấy lợi ích 

trước mắt mà không thấy lợi ích lâu dài, tự phát chuyển dịch kinh tế không 

theo quy hoạch bất chấp sự tuyên truyền, vận động, khuyến cáo của các cấp 

chính quyền, của các cơ quan chức năng. Điều này thể hiện qua các hiện 

tượng được lặp đi lặp lại thường xuyên của cái vòng lẩn quẩn trồng rồi chặt, 

nuôi rồi diệt, đào rồi lắp để rồi hiệu quả kinh tế cao hơn không thấy chỉ thấy 

nông dân cứ mãi là người theo đuôi phong trào. Nông dân Bến Tre năng 

động, thường có những đột phá trong sản xuất là tốt, nhưng lại có nhược điểm 

là hay “làm bừa”, “làm càn” theo kiểu “cứ tới đâu thì hay tới đó”. 

Với mô hình liên kết “Bốn nhà”, nhất là mối quan hệ giữa nhà nông 

và nhà doanh nghiệp, hiện nay còn khá lỏng lẻo, rời rạc, các hợp đồng 

được ký kết trước đó dễ bị phá vỡ từ cả hai phía. Riêng đối với nông dân, 

mặc dù trước đó được doanh nghiệp hỗ trợ về giống, thuốc, phân bón, 

hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm, nhưng khi nông sản có giá thì 

nông dân không giữ chữ tín, sẵn sàng “bẻ kèo” không bán cho doanh 

nghiệp như thỏa thuận ban đầu, hoặc nếu có bán cho doanh nghiệp thì bán 

số nông sản có chất lượng thấp hơn, còn nông sản chất lượng cao thì dành 

bán cho thương lái vì được giá cao hơn (tình trạng này thể hiện rõ đối với 
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dừa khô những khi được giá). Từ đó, gây khó khăn cho các doanh nghiệp 

về nguồn nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất. Với cách hành xử 

như trên càng cho thấy “Một bộ phận nông dân thiếu tầm nhìn dài hạn, 

thiếu chữ tín trong kinh doanh. Biểu hiện rõ nhất là ý thức trong chấp hành 

hợp đồng, giao ước kinh doanh, chấp hành quy trình công nghệ, tiêu chuẩn 

kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm kém…” [57, tr.221]. 

Về lối sống tiêu xài hoang phí.  

Với lối sống tiêu xài hoang phí điều này cứ tưởng chỉ có trong thời kỳ 

trước đây khi điều kiện tự nhiên còn nhiều thuận lợi, những sản vật do thiên 

nhiên ban tặng nhiều vô kể đến mức không phải lo cái ăn, cái ở mà hình thành 

nên thái độ sống đủng đỉnh, không lo xa. Thế nhưng ngày nay khi điều kiện tự 

nhiên thay đổi theo hướng tiêu cực, các nguồn lợi có sẵn ngày càng khan 

hiếm, phương thức sản xuất trong nông nghiệp đã có nhiều tiến bộ, thời gian 

nông nhàn cũng ít đi nhưng cái kiểu ăn trước làm sau, hết tiền thì vay mượn 

hay mua chịu trong xóm ấp và hằng sáng vẫn cứ thoải mái vô tư uống cà phê, 

trưa đến thì lai rai vài xị rượu (mà phần nhiều tiệc nhậu kéo dài đến chiều tối) 

vẫn là thói quen cố hủ của một bộ phận không nhỏ nông dân.  

Ở Bến Tre, nhìn chung người dân ít khi bị đói, nhưng với lối sống tùy 

tiện thích thì làm không thích thì không làm, làm ra một nhưng ăn nhậu đến 

mười theo kiểu “nghèo mà chơi sang”, không chịu tiết kiệm, không biết lo xa 

để “tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn” thành ra cái nghèo cứ đeo bám dai 

dẳng, thiếu trước hụt sau, nợ nần chồng chất. Ăn nhậu lại sinh ra thói làm 

biếng chỉ biết ỷ lại, trông chờ vào sự trợ giúp của các cấp chính quyền và 

đoàn thể. Điều này lý giải vì sao ở Bến Tre hiện nay có tình trạng đáng xấu hổ 

ở một bộ phận nông dân thuộc diện nghèo nhưng vẫn cứ muốn được sống 

trong… kiếp nghèo để hưởng chính sách! Hệ lụy từ việc ăn nhậu không chỉ 

dẫn đến nghèo khó mà còn gây ra bao chuyện vi phạm pháp luật, đạo đức, lối 
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sống và cả thuần phong mỹ tục, làm gia tăng TNXH gây khó khăn cho việc 

XDNTM khó có thể hoàn thành các nội dung ở các tiêu chí 16 và 19 liên quan 

đến vấn đề văn hóa, gia đình văn hóa và an ninh trật tự xã hội.  

Thứ năm, ý thức pháp luật còn nhiều hạn chế, yếu tố dân chủ chưa 

được thực hiện tốt. 

Trước hết, một bộ phận nông dân chưa nhận thức được quyền dân chủ 

của mình nên còn thờ ơ, không quan tâm hoặc ít quan tâm đến các vấn đề CT 

- XH, thậm chí có những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình. 

Vẫn còn khá đông nông dân có biểu hiện trông chờ, ỷ lại từ sự tác động của 

các yếu tố bên ngoài mà thiếu sự chủ động trong suy nghĩ và hành động để tự 

vươn lên trong cuộc sống, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.  

Bên cạnh đó, một bộ phận nông dân do nhận thức hạn chế và do lợi 

ích cục bộ nhất thời nên dễ bị các phần tử xấu lợi dụng, kích động trong 

những vấn đề có liên quan đến dân chủ. Từ đó, dẫn đến những hành vi vi 

phạm pháp luật, coi thường kỷ cương phép nước, gây ảnh hưởng xấu đến an 

ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, gây phương hại đến lợi ích chung của 

cộng đồng. Cũng do ý thức pháp luật còn hạn chế nên việc một bộ phận 

nông dân Bến Tre ngày nay có những hành vi chửi bới, lăng mạ, hành hung 

cán bộ xã, tấn công người đang thi hành công vụ, đập phá trụ sở cơ quan 

công quyền hay kéo đi khiếu kiện vượt cấp (mặc dù tích chất vụ việc không 

nghiêm trọng) ngày càng trở nên phổ biến. 

 

 

Kết luận chương 2 

Ở chương 2, từ việc trình bày khái lược điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn 

hóa, xã hội và đặc điểm tình hình nông dân Bến Tre, đề tài khái quát thực 

trạng phát huy vai trò chủ thể của nông dân Bến Tre trong XDNTM. Theo đó, 

việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM ở Bến Tre với 
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những thành tựu đạt được là rất cơ bản, từng bước tạo tiền đề vững chắc cho 

tiếp tục phát huy vai trò này trong những năm tiếp theo được tốt hơn, hiệu quả 

nhiều hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình phát huy 

vai trò chủ thể của nông dân Bến Tre trong XDNTM vẫn còn một số tồn tại, 

hạn chế, bất cập, khó khăn. Trên thực tế, vai trò chủ thể của nông dân Bến Tre 

chưa được phát huy đúng mức, chưa triệt để.  

Trên cơ sở khảo sát thực trạng phát huy vai trò chủ thể của nông Bến 

Tre trong XDNTM, đề tài trình bày nguyên nhân của những thành tựu và hạn 

chế trong việc phát huy vai trò này. Bên cạnh những nguyên nhân do các nhân 

tố bên ngoài tác động đến nông dân, điều quan trọng hơn, đề tài đi sâu nghiên 

cứu những nguyên nhân thuộc về bản thân người nông dân Bến Tre. Cùng với 

những ưu điểm được xem là thế mạnh vốn có, tạo nên sức mạnh nội lực để 

các chủ thể nông dân khẳng định được vai trò của mình, nông dân Bến Tre 

vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề đến nay vẫn chưa được giải quyết một cách căn 

cơ như: trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề thấp; những nhược điểm 

trong tâm lý, tính cách chưa được điều chỉnh, xóa bỏ; ý thức pháp luật còn 

nhiều hạn chế, yếu tố dân chủ chưa được thực hiện tốt. 

Từ việc phân tích thực trạng và nguyên nhân của việc phát huy vai trò 

chủ thể nông dân trong XDNTM ở Bến Tre hiện nay là cơ sở quan trọng để 

đưa ra những quan điểm định hướng và những giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục 

phát huy vai trò chủ thể của nông dân trên vùng đất ba dãy cù lao với những 

thành tựu mới, thắng lợi mới. 
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Chương 3 

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG  

VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ THỂ 

CỦA NÔNG DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

Ở BẾN TRE HIỆN NAY 

 

3.1. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ 

CHỦ THỂ CỦA NÔNG DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở BẾN 

TRE HIỆN NAY  

3.1.1. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân Bến Tre trong xây 

dựng nông thôn mới là quá trình vừa khơi dậy những mặt ưu điểm, tích 

cực vừa khắc phục những hạn chế của nông dân 

Xây dựng NTM là do vai trò chủ thể của nông dân quyết định. Vì vậy, 

đối với nông dân Bến Tre, cần phải hiểu được một vấn đề cốt lõi: bản thân 

nông dân phải mới toàn diện: mới từ trong tư duy nhận thức đến hành động 

theo hướng tiến bộ. Tuy nhiên, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong 

XDNTM ở Bến Tre hiện nay không có nghĩa là nông dân thay cái cũ đổi 

cái mới, là xóa bỏ tất cả những gì thuộc về quá khứ, mà điều cốt lõi của  

việc phát huy này trong XDNTM là làm thế nào để kết quả đạt được cuối 

cùng phải thỏa mãn được hai vấn đề: thứ nhất, nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần của bản thân người nông dân một cách bền vững. Thứ hai, đảm 

bảo việc giữ gìn bản sắc, nếp sống tốt đẹp rất đặc thù ở nông thôn, đồng 

thời đấu tranh loại bỏ những hủ tục, thói quen, tập quán lạc hậu đi ngược 

lại với sự phát triển của xã hội là điều cần thiết buộc phải làm. 

Xây dựng NTM là quá trình lâu dài, có nhiều thách thức, luôn đặt nông 

dân vào thế phải “vượt lên chính mình” trước những vấn đề mới vô cùng khó 

khăn, hóc búa của cuộc sống. Vì vậy, từng chủ thể nông dân ở Bến Tre phải 

thực sự là người trong cuộc chứ không phải “khán giả”. Nông dân cần nhận 

thức được mình là một lực lượng đông đảo, có đầy tiềm năng, sức mạnh và 
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những ưu điểm vốn có để hoàn thành xuất sắc nhiều trọng trách. Lịch sử đã 

cho thấy, trong chiến tranh nông dân đã góp phần to lớn đánh thắng nhiều kẻ 

thù xâm lược hùng mạnh, thì trong thời bình không có lý do gì để không 

chiến thắng được sự nghèo nàn và lạc hậu, cứ mãi “đi trước, về sau”. Hiện 

nay, nông dân Bến Tre bước vào quá trình này với tâm thế của cả hai mặt 

ưu, nhược điểm song hành. Do đó, hơn ai hết, từng chủ thể nông dân Bến 

Tre cần tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, tính năng động sáng 

tạo vốn có, tiếp tục thực hiện phong trào “Đồng khởi mới”, “Đồng khởi Khởi 

nghiệp”; phải tự lực cánh sinh, không ỷ lại trông chờ, phát huy nội lực là 

chính; ra sức khắc phục nhược điểm ,vượt qua những rào cản tâm lý, thói 

quen, tập quán cũ kỹ và lạc hậu; phải biết tự ái về học thức thấp là nguyên 

nhân gốc rễ của sự thua thiệt mà không ngừng tự bồi dưỡng, nâng cao 

trình độ để có đủ nội lực “đem sức ta giải phóng cho ta”. Đồng thời, nông 

dân Bến Tre cũng nên có sự đồng thuận cao với các chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước, nhiệt tình hưởng ứng tham gia các phong trào dưới sự 

dẫn dắt của HTCT; chấp hành tốt các quy định và tuân thủ pháp luật trong lao 

động sản xuất và sinh hoạt; cần đảm bảo chữ tín, hợp tác tốt và có trách 

nhiệm với doanh nghiệp, các nhà khoa học.  

Với đức tính năng động, sáng tạo, con người hành động luôn quyết 

đoán, hướng đến cái mới,... là những ưu điểm cơ bản, nổi bật của nông dân 

Bến Tre. Những phẩm chất này rất cần được tiếp tục phát huy trong XDNTM 

hiện nay. Tuy nhiên, nông dân Bến Tre cần lưu ý không cực đoan ở bất cứ 

mặt nào mà phải chủ động tạo sự cân bằng, phù hợp, hài hòa, đó là: phát huy 

tính tích cực, năng động, sáng tạo nhưng không được xa rời thực tế, viển vông 

mà phải trên cơ sở hiện thực; dám nghĩ, dám làm nhưng không phiêu lưu mạo 

hiểm mà phải chắc chắn; có những bước đột phá mạnh dạn, táo bạo nhưng 

không đánh đổi, bất chấp tất cả mà phải đảm bảo có được hiệu quả và mang 

tính bền vững; tự giác khắc phục những nhược điểm, hạn chế để mở đường 

cho việc phát huy những ưu điểm được thuận lợi hơn. 
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3.1.2. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông 

thôn mới ở Bến Tre phải chú trọng đến lợi ích chính đáng của người 

nông dân 

Thứ nhất, đối với HTCT, nhất là HTCT cơ sở, phải nắm vững, quán 

triệt và có quyết tâm chính trị cao. Tinh thần chung là, để phát huy tốt vai trò 

chủ thể của nông dân trong XDNTM ở Bến Tre không phải là việc đưa ra 

những chủ trương có tính chất hoạt động bề nổi, hô hào mà là hướng đến 

chiều sâu đích thực từ các kết quả đạt được; không là hình thức thể hiện màu 

mè, phô trương nhưng trống rỗng, mà những giá trị đạt được phải là thực 

chất; không vì chạy theo số lượng, chỉ tiêu nhưng không ổn định, mà là hướng 

đến sự phát triển bền vững lâu dài; không phải là sự gò ép, khiên cưỡng để đạt 

thành tích mà là sự tự nguyện, tự giác đến với phong trào của quần chúng. 

Cần phải hiểu, thông qua việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong 

XDNTM mục tiêu cuối cùng là để nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho 

người nông dân chứ không phải càng phát huy vai trò chủ thể của nông dân 

thì làm cho người nông dân ngày càng trở nên nghèo hơn, vất vả hơn, sinh lực 

của nông dân ngày càng bị hao tổn. Điều này dĩ nhiên hoàn toàn đi ngược lại 

mục đích ban đầu của chương trình XDNTM. 

Cho nên, xuất phát từ lương tâm, trách nhiệm, tình cảm với người nông 

dân, từng cán bộ, đảng viên trong toàn HTCT cần phải học tập quan điểm và 

tấm gương của Hồ Chí Minh với tinh thần “Dĩ chúng tâm vi kỷ tâm” (lấy cái 

tâm của mọi người làm cái tâm của chính mình) tức là lấy nguyện vọng, mong 

muốn của dân làm nguyện vọng, mong muốn của mình; vui với cái vui của 

dân, buồn với cái buồn của dân [19, tr.135-142]. Trong tình hình hiện nay, 

một trong những vấn đề cấp bách và quan trọng mà đội ngũ cán bộ, đảng viên 

phải tâm niệm và cố gắng thực hiện tốt, đó là: “Đội ngũ cán bộ, đảng viên 

phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có 

trách nhiệm với dân. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những 

kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân” [17, 
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tr.210]. Điều này cũng có nghĩa là, toàn HTCT ở cơ sở phải hiểu người nông 

dân đang cần gì, muốn gì để đồng hành, chia sẻ cùng nông dân bằng những 

chương trình, phần việc cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Một 

khi đáp ứng được lợi ích chính đáng của nông dân thì tất yếu việc phát huy 

vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM trở nên thuận lợi, dễ dàng. 

Thứ hai, đối với các nhà khoa học và đội ngũ doanh nhân khi tham gia 

XDNTM cần xuất phát từ cái tâm trong sáng, là sự thiện nguyện và tình yêu 

thương chân thành. Các nhà khoa học, các doanh nhân cần nhận thấy rằng: 

trong điều kiện của nền kinh tế thị trường đầy nghiệt ngã, cùng với những hạn 

chế về nhận thức, về trình độ và kể cả những nhược điểm cố hủ làm cho nông 

dân tuy là lực lượng đông đảo nhưng vẫn luôn là bộ phận yếu thế, dễ bị tổn 

thương nhất trong các giai tầng của xã hội. Vì vậy, nông dân rất cần sự hỗ trợ, 

giúp sức của các nhà khoa học và doanh nghiệp. Với khả năng và điều kiện 

của mình, các nhà khoa học, các doanh nhân nên hướng về nông thôn và nông 

dân để góp phần đổi mới nông thôn, chấn hưng nông nghiệp, giúp đỡ nông 

dân vươn lên thoát nghèo, càng không nên xem việc tham gia XDNTM là cơ 

hội để gia tăng lợi ích và làm giàu trên mồ hôi và nước mắt của nông dân. 

3.1.3. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông 

thôn mới ở Bến Tre phải căn cứ vào thực tiễn và đặc thù của địa phương 

để đề ra chủ trương, chính sách phù hợp  

Là tỉnh có ba dãy cù lao cho thấy nơi đây có mạng lưới sông ngòi 

chằng chịt, địa hình bị chia cắt mạnh. Đặc thù về tồn tại xã hội này đưa đến 

nghịch lý đó là nếu giao thông đường thủy nội địa thuận lợi bao nhiêu thì giao 

thông đường bộ lại khó khăn, cách trở bấy nhiêu do “qua sông thì phải lụy 

đò”. Hơn nữa, Bến Tre là địa bàn tiếp giáp với biển trong tình cảnh tác động 

tiêu cực bởi biến đổi khí hậu như xâm nhập mặn, triều cường và sạt lở ngày 

một nghiêm trọng là những khó khăn khách quan cho nông dân trong sản xuất 
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và sinh hoạt. Cho nên, để phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong 

XDNTM ở Bến Tre có hiệu quả cần phải xác định các vấn đề trọng tâm: 

Thứ nhất, tăng cường đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH, nhất 

là tập trung vào các nội dung mang tính đột phá như giao thông và thủy lợi 

(tiêu chí số 2 và tiêu chí số 3 trong bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM) nhằm tạo 

động lực cho sự phát triển của các tiêu chí khác là hoàn toàn phù hợp với yêu 

cầu của thực tiễn đang đặt ra.  

Thứ hai, cần quan tâm đến một số tiêu chí như nhà ở và chợ nông thôn. 

Đây là hai tiêu chí chịu tác động, ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên cũng như 

tập quán sinh hoạt của nông dân Bến Tre. Do đó, nếu thực hiện hai tiêu chí này 

như những vùng miền khác trong cả nước là rất khó khăn. Vì vậy, việc điều 

chỉnh các nội dung ở hai tiêu chí này cho phù hợp hơn là cần thiết. Chỉ có như 

thế mới giúp cho việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM ở 

Bến Tre trong những năm tiếp theo có được thuận lợi và hiệu quả cao hơn.  

Thứ ba, cần có quy hoạch vùng sản xuất một cách cụ thể, chi tiết, 

đồng bộ gắn với nghiên cứu chuyển giao khoa học và công nghệ; thực hiện 

mối liên kết “Bốn nhà” đi vào thực chất và có hiệu quả. 

Tính cách, tâm lý của nông dân Bến Tre là rộng rãi, phóng khoáng, hào 

hiệp, nghĩa tình. Đặc điểm ý thức xã hội này là một thuận lợi cơ bản cho việc 

huy động sức dân đóng góp tiền của XDNTM. Ưu điểm này có thể tiếp tục 

phát huy. Tuy nhiên, rộng rãi, phóng khoáng không đồng nghĩa là giàu có, mà 

đôi khi những người rộng rãi, phóng khoáng nhất là những người nghèo nhất. 

Vì vậy, không nên nóng vội chạy theo thành tích. Xây dựng NTM là cả quá 

trình lâu dài, phải căn cứ vào khả năng hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương 

vì trên thực tế ở Bến Tre vẫn còn nhiều nơi đời sống của người dân còn rất 

khó khăn. Sự thật là, thu nhập bình quân đầu người của dân cư nông thôn ở 

Bến Tre vẫn còn thấp. Do đó, cần tránh việc bắt dân đóng góp quá mức mà 

phải biết thực hiện “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ, bền gốc”, đảm bảo 
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sinh lực của nông dân. Việc huy động đóng góp từ dân phải được người dân 

bàn bạc dân chủ và được sự đồng tình của người dân, tuyệt đối không được 

yêu cầu dân đóng góp theo kiểu bắt buộc và huy động quá sức dân, nhất là đối 

với các hộ nghèo, các đối tượng thuộc diện chính sách. 

Mặt bằng dân trí, trình độ chuyên môn tay nghề của nguồn nhân lực 

Bến Tre (nhất là nông dân) chưa cao. Điều này là nguyên nhân cốt lõi kiềm 

hãm sự phát triển, thậm chí một khi vấn đề nguồn nhân lực chưa được đầu tư 

đúng mức sẽ là một trong những nguy cơ làm cho Bến Tre ngày một tụt hậu 

xa hơn một cách toàn diện so với mặt bằng chung của khu vực và cả nước. Vì 

vậy, không thể không có những chính sách quan tâm đặc biệt đến công tác 

đào tạo và đào tạo cho nông dân Bến Tre. Đây là vấn đề vừa mang tính cấp 

bách vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài làm nền tảng vững chắc để phát huy 

vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM được thuận lợi và hiệu quả hơn. 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ THỂ 

CỦA NÔNG DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở BẾN TRE 

3.2.1. Nhóm giải pháp đối với chủ thể nông dân Bến Tre 

3.2.1.1. Nâng cao trình độ dân trí nhằm tạo tiền đề phát huy vai trò 

chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới 

Để phát huy tốt hơn vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM, thì 

vấn đề cơ bản và then chốt đó là mặt bằng dân trí của nông dân Bến Tre cần 

được cải thiện. Một khi trình độ dân trí được nâng cao sẽ giúp bản thân nông 

dân Bến Tre khắc phục được những hạn chế, nhược điểm vốn có tập trung ở 

hai vấn đề chính. 

Một là, thay đổi nhận thức và hành vi không phù hợp. 

Nông dân Bến Tre vốn có tính năng động, sáng tạo. Điều đó là tốt và 

cần thiết. Nhưng năng động, sáng tạo hoàn toàn khác về chất so với tính tùy 

tiện, tự phát. Ngay cả khi nông dân Bến Tre có được tính năng động, sáng tạo 

như thế nào đi chăng nữa, về nguyên tắc vẫn cần phải tuân thủ những định 



 91 

hướng, quy hoạch của Nhà nước. Đây cũng là nghĩa vụ của công dân trong 

một nhà nước pháp quyền XHCN. 

Những nhược điểm  như tùy tiện, tự phát, lãng phí ở nông dân Bến Tre 

trong nhiều năm qua thực sự là rào cản lớn cho sự phát triển của chính bản 

thân người nông dân. Mọi nỗ lực, phấn đấu và thành quả trong lao động sản 

xuất của nông dân sẽ trở nên vô nghĩa một khi những nhược điểm này vẫn 

còn tồn tại. Chừng nào nông dân Bến Tre vẫn bất chấp mọi khuyến cáo, 

không tuân thủ các định hướng từ các cơ quan chức năng, tự ý làm theo chủ 

quan cảm tính, thì khi đó chắc chắn nông dân Bến Tre còn tiếp tục nhận lấy 

nhiều thua thiệt. Mặc dù những lúc nông dân gặp khó khăn, Nhà nước luôn có 

những chính sách can thiệp, hỗ trợ (những khi dừa, mía,… mất giá), nhưng 

tác động này cũng chỉ là biện pháp tạm thời, giải quyết phần ngọn. Nông dân 

Bến Tre cần phải hiểu, vai trò của Nhà nước là định hướng, điều hành, quản 

lý vĩ mô là chính, chứ không phải chỉ có việc giải quyết những hệ lụy do nông 

dân gây ra. Cho nên, về lâu dài và quan trọng hơn, bản thân nông dân Bến Tre 

cần quyết tâm trong đổi mới nhận thức, đổi mới tư duy, chấp hành và tuân thủ 

theo quy hoạch của các cơ quan chức năng mới là giải pháp căn cơ.  

Vì vậy, thay đổi nhận thức và hành vi không phù hợp ở nông dân 

ĐBSCL cần tập trung vào các vấn đề sau:  

Về nội dung: 1) Đối với hoạt động sản xuất: thay đổi từ chổ tùy tiện, tự 

phát trong trồng trọt, chăn nuôi sang sản xuất theo quy hoạch và có kế hoạch 

dưới sự định hướng, dẫn dắt của Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. 

Trong quá trình sản xuất, nông dân Bến Tre cần đảm bảo tuân thủ và chấp 

hành nghiêm các quy định theo chuẩn GAP như có sổ ghi chép, sổ nhật ký, có 

các hồ sơ liên quan…; cần chấm dứt trình trạng bón phân, phun thuốc, tưới 

nước tùy tiện vì điều này không chỉ gia tăng chí phí mà còn góp phần làm 

thoái hóa đất đai và ô nhiễm môi trường; tránh lãng phí trong sử dụng nguồn 

nước cho canh tác, thay vào đó cần học tập cách làm nông nghiệp rất khoa học 

và hiệu quả của nông dân Israel về mô hình công nghệ tưới nhỏ giọt và sử dụng 
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nguồn nước tái chế trong sản xuất nông nghiệp [11, tr.208-217]. 2) Đối với lối 

sống sinh hoạt hằng ngày: thay đổi từ chổ tùy tiện thích thì làm, không thích 

thì không làm sang lối sinh hoạt có kế hoạch và khoa học; phải chắc chiu, tiết 

kiệm để lo cho tương lai không chỉ cho bản thân mà còn vì các thế hệ mai sau 

như tham gia các quỹ tương trợ, chơi hụi không lời của các tổ hội, nuôi heo 

đất; từng bước xây dựng ý thức pháp luật và chấp hành pháp luật thông qua 

tuyên truyền được lồng ghép vào các buổi họp tổ tự quản, bình xét thi đua. 

Về phương thức: Thay đổi từ nhận thức đến hành vi không phù hợp 

không phải bỗng nhiên mà có. Đó thực sự là một điều khó khăn. Một mặt, về 

lâu dài thì việc thông qua con đường giáo dục và đào tạo để nâng cao dân trí, 

khai sáng trí tuệ mới thực sự là chìa khóa của sự thành công có tính bền vững. 

Mặt khác, cùng với công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục 

của HTCT thì bản thân nông dân phải nỗ lực, kiên trì tự làm công tác tư 

tưởng, tự thay đổi nhận thức và hành vi không phù hợp. Trong gia đình, vai 

trò và tầm ảnh hưởng của ông bà, cha mẹ là rất quan trọng trong đấu tranh 

loại bỏ những thói hư tật xấu. Điều này được thể hiện thông qua việc nêu 

gương để con cháu trực tiếp thấy, trực tiếp nghe, cảm nhận và làm theo. 

Chẳng hạn, các bậc cha chú phải tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu, đi đầu 

trong việc quyết tâm từ bỏ các thói quen như tùy tiện bỏ bê đồng án, sa vào rượu 

chè hay bạo hành gia đình. Ở phạm vi xã hội, nông dân là lực lượng xung kích 

làm công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, cảm hóa và cả 

nghiêm khắc phê bình để xóa bỏ các thói quen, tập quán, tâm lý, tính cách không 

còn phù hợp nhằm thích ứng với điều kiện mới nhưng vẫn giữ vững những nét 

đẹp truyền thống. Nên phát huy những nhân tố tích cực, là hạt nhân có “tính trội” 

ngay trong lực lượng nông dân, tức là những người có uy tín và tầm ảnh hưởng 

lớn trong cộng đồng như cán bộ lão thành cách mạng, cựu chiến binh, chức sắc 

tôn giáo, các nông dân sản xuất giỏi,… để tập hợp, vận động, lôi kéo bộ phận 

nông dân chưa tiến bộ xóa bỏ những nhận thức và hành vi không phù hợp. 



 93 

Hai là, đủ khả năng thích ứng với nền sản xuất nông nghiệp có hàm 

lượng tri thức cao. 

Thực tiễn của cuộc sống đã cho thấy thời kỳ nào thì con người ấy, con 

người luôn phải thích nghi với hoàn cảnh mới, bởi mỗi khi tồn tại xã hội thay 

đổi thì sớm muộn ý thức xã hội cũng sẽ thay đổi theo cho phù hợp. Đó chính 

là quy luật của cuộc sống. Trước đây, trong những năm chống Mỹ cứu nước, 

nông dân Bến Tre đã dành trọn tất cả tâm sức của mình cho sự nghiệp cách 

mạng nên không có điều kiện học hành, tiếp cận với tri thức khoa học. Ở họ 

khi đó, chỉ cần có lòng nhiệt tình cách mạng, sự gan dạ dũng cảm và không 

nhất thiết phải có trình độ học vấn cao vẫn có thể đóng góp to lớn vào sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, với kinh nghiệm 

sản xuất vốn có được truyền qua nhiều thế hệ, cộng với điều kiện tự nhiên 

thuận lợi nên người nông dân vẫn có thể tạo ra cái ăn, cái mặc cho mình trong 

một nền sản xuất nông nghiệp khép kín, tự cung tự cấp. 

Ngày nay, những đức tính ở người nông dân Bến Tre như tinh thần 

cách mạng, sự cần cù chịu khó trong lao động, kinh nghiệm sản xuất (lão 

nông tri điền),... vẫn là những yếu tố tích cực, đáng trân trọng và thời nào 

cũng cần. Nhưng như thế vẫn chưa đủ và chưa thể đem lại một nền sản xuất 

nông nghiệp tiên tiến với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; chưa thay đổi 

căn bản, toàn diện đời sống của nông dân; chưa thể tạo nên một diện mạo 

nông thôn với sự phát triển toàn diện, giàu bản sắc văn hóa và thân thiện môi 

trường. Cho nên, trong bối cảnh hiện nay, tất cả các yếu tố trên chỉ có thể 

được phát huy một khi nó được kết hợp chặt chẽ với tri thức, vì suy cho cùng 

tri thức là nền tảng của sự phát triển. Vì vậy, nông dân Bến Tre cần phải học 

nhằm tạo dựng cho mình một nền tảng căn bản vững chắc để có khả năng tiếp 

cận và ứng dụng được các thành tựu khoa học và công nghệ vào quá trình sản 

xuất nông nghiệp; có kiến thức về quản lý, nắm bắt thông tin thị trường; có 

khả năng sử dụng được tin học ứng dụng và kể cả giao tiếp bằng ngoại ngữ.  
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Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu đặt ra cho nông dân Bến Tre cần có 

trình độ cao thực sự là vấn đề rất khó khăn, thách thức lớn. Nhưng để tồn tại 

và phát triển, nông dân Bến Tre cố gắng vượt qua và không gì là không thể vì 

nếu như không được giáo dục đầy đủ thì rõ ràng là một bất lợi nhưng hoàn 

toàn có thể khắc phục được tương đối dễ dàng. Người có giáo dục không nhất 

thiết phải có tất cả mọi loại kiến thức, vấn đề là họ biết áp dụng những kiến 

thức họ có một cách kiên trì và hiệu quả. Để thực hiện được điều này, quan 

trọng là tự bản thân nông dân Bến Tre phải nêu cao ý chí tự lực tự cường, tinh 

thần cách mạng tiến công, năng động, sáng tạo, vượt khó ngay trong việc học, 

phải học mọi lúc mọi nơi, với nhiều hình thức đào tạo bồi dưỡng khác nhau.  

Trước hết, đối với đối tượng nông dân là những người có tuổi đời 

tương đối cao, mù chữ, hoặc trình độ học vấn thấp. Nhóm đối tượng này nhìn 

chung khả năng tiếp thu tri thức có phần bị hạn chế nên cũng không thể yêu 

cầu cao hơn. Vì vậy, đối với trường hợp này thì cần phải biến quá trình đào 

tạo thành quá trình tự đào tạo.  

Có nhiều hình thức đơn giản nhưng khá hiệu quả trong việc nông dân 

tự nâng cao trình độ nhận thức nói chung, kiến thức khoa học nói riêng vào 

trong quá trình sản xuất cho chính mình như: tham gia các khóa tập huấn hay 

bồi dương ngắn hạn, các cuộc hội thảo đầu bờ trên thực địa có tính chất trực 

quan để qua đó nông dân học về kỹ năng và kỹ thuật sản xuất. 

Ngoài ra, nông dân cũng nên chịu khó đọc báo, xem đài để nắm bắt 

thông tin, làm quen và có kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn, quy chuẩn trong sản 

xuất theo hướng GAP, kiến thức về marketing giới thiệu sản phẩm, kiến thức 

về thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký cho thương hiệu nông sản hàng hóa; 

thông qua báo đài nông dân còn hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chính bản thân mình.  

Đặc biệt nông dân nên tích cực tham gia các tổ liên kết, tổ hợp tác, 

HTX để học tập kinh nghiệm, chia sẻ ý tưởng, trao đổi kiến thức lẫn nhau vì 
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“Nếu bạn có một quả táo, tôi có một quả táo và chúng ta trao đổi táo, thì bạn 

và tôi vẫn có một quả táo. Nhưng nếu bạn có một ý tưởng, tôi có một ý tưởng 

và chúng ta trao đổi chúng thì mỗi người sẽ có hai ý tưởng” [11, tr.426]. 

Đồng thời, cần phải tạo điều kiện cho con em mình được học hành đến nơi 

đến chốn, tránh lối mòn, vết xe đổ của mình trước đây. Vì vậy, đã đến lúc 

những nông dân có tuổi phải nhận thức được rằng đời mình trước đây vì 

nhiều lý do khó khăn khác nhau mà thành ra trình độ học vấn thấp và đó là sự 

thua thiệt cơ bản, thì ngày nay phải làm sao tạo điều kiện thuận lợi trong khả 

năng có thể để đời con cháu mình được học hành. Đó không chỉ là tình yêu 

thương mà còn là trách nhiệm lớn lao.  

Đối với thanh niên nông thôn càng phải ra sức học tập. Phải xác định 

học tập là một nhu cầu, học để có tri thức, học là để tồn tại và phát triển cho 

bản thân, học còn là để xã hội xóa bỏ cái định kiến đã đeo đẳng lâu dài rằng 

Bến Tre cũng như ĐBSCL là vùng trũng của giáo dục và đào tạo. Vì vậy, 

thanh niên nông thôn cần tự xác lập cho mình ý chí, nghị lực và khát vọng 

vươn lên trong cuộc sống thông qua con đường học tập để làm nền tảng cho 

lập thân, lập nghiệp, tự giải thoát khỏi sự lạc hậu và nghèo nàn như điều mà 

Phan Châu Trinh từ năm 1907 đã nói: Những sự giải thoát của chúng ta là 

nằm chủ yếu trong sự học hành, mở mang trí tuệ. Vì vậy, đã đến lúc thanh 

niên nông thôn tiếp tục phát huy truyền thống của cha anh ở tính năng động 

và sáng tạo, dám nghĩ và dám làm, dám ước mơ và hành động để cùng nhau 

“Đồng khởi khởi nghiệp” tạo dựng tương lai. Trong học tập, thanh niên nông 

thôn chí ít cũng cần phấn đấu hoàn thành chương trình phổ thông để đảm bảo 

kiến thức nền tảng, tránh bỏ dở việc học nửa chừng. Sau chương trình giáo 

dục phổ thông, thanh niên nông thôn nên lựa chọn các trường nghề phù hợp 

để có thể vận dụng trực tiếp vào các hoạt động sản xuất tại quê hương.  

Nếu thanh niên nông thôn có năng lực nhận thức và học tập tốt, theo 

chúng tôi, cũng không nhất thiết theo đuổi vào giảng đường đại học vì trong 
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tình hình hiện nay tốt nghiệp đại học nhưng không có việc làm, không có thu 

nhập thì nên lựa chọn một “nghề mọn” nhưng phù hợp để học, sau đó có việc 

làm, có thu nhập khá là cách tiếp cận thiết thực và hiệu quả. Trong trường hợp 

này, thanh niên có thể lựa chọn những nghề mà xã hội đang cần, thời gian học 

ngắn, chi phí phù hợp như tham gia các khóa học về thú y, sửa cây cảnh, thủ 

công mỹ nghệ,… để phục vụ trong ngành nông nghiệp. Ngoài ra, với tinh thần 

“Ly nông bất ly hương” thanh niên nông thôn với nguồn vốn vừa phải cũng 

có thể tham gia vào các hoạt động kinh doanh, buôn bán nhỏ hoặc học những 

nghề như cơ khí, điện gia dụng, điện tử, sửa chữa xe máy, xây dựng, hớt tóc, 

may mặc,… để phục vụ trong các ngành thương mại, dịch vụ tại địa phương. 

Với sức trẻ và với nền tảng kiến thức phổ thông đã có, thanh niên nông thôn 

vẫn có thể tiếp tục tham gia các khóa đào tạo ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, để 

làm du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn gắn với mô hình homestay phục vụ du 

khách nước ngoài chắc chắn sẽ là một hướng đi đem lại hiệu quả cao. 

3.2.1.2. Thực hiện tốt quyền dân chủ gắn với xây dựng ý thức pháp luật  

Thứ nhất, về thực hiện quyền dân chủ. 

Bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh từng khẳng định rằng dân chủ tức là: dân là chủ, dân làm chủ. Vì vậy, 

đã đến lúc nông dân Bến Tre cần phải xây dựng cho mình một tâm thế của 

người làm chủ, thực hiện đầy đủ và tốt hơn quyền vốn có của mình trong các 

mối quan hệ xã hội và với HTCT. Nông dân Bến Tre phải mạnh dạn, tự tin, 

kiên quyết bảo vệ cái đúng, quyết liệt đấu tranh với cái sai, tiêu cực, góp phần 

xây dựng HTCT cơ sở trong sạch, vững mạnh. 

Một là, nông dân tích cực tham gia đầy đủ các cuộc họp tổ nhân dân 

tự quản, các cuộc tiếp xúc cử tri, các hoạt động như bầu trưởng ấp, bầu cử 

quốc hội và HĐND các cấp,… Thông qua các hoạt động này là dịp để nông 

dân có cơ hội trao đổi, thảo luận các vấn đề đang diễn ra trên địa bàn như 

an ninh trật tự, môi trường, mối quan hệ gia đình và cộng đồng; là cơ hội 
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để nông dân thể hiện quyền làm chủ của mình như chất vấn, bày tỏ quan 

điểm, nguyện vọng, mong muốn chính đáng, trên cơ sở đó các cơ quan 

chức năng phải có trách nhiệm giải quyết. Tuy nhiên, đối tượng dự họp 

phải là người lớn và là trụ cột của gia đình, tránh trường hợp người lớn thì 

ở nhà, mặc dù không bận việc gì, nhưng lại bảo con nhỏ đi dự họp thay.  

Hai là, nông dân thực hiện quyền làm chủ được thể hiện ngay trong 

việc đổi mới tư duy, phát huy tính năng động sáng tạo trên mọi phương diện 

như: hoạt động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa - xã hội, bảo vệ môi 

trường, đấu tranh phòng chống TNXH… Chẳng hạn, khi nông dân tham gia 

các HTX thì năng lực thực hành dân chủ phải được thể hiện thông qua việc 

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo quyền lợi của mình và của 

tập thể. Hay như để phát triển mạnh mẽ hơn nữa loại hình nghệ thuật đờn ca 

tài tử như là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân 

ở ĐBSCL nói chung và người dân Bến Tre nói riêng thì bản thân nông dân 

phải vừa là những người sáng tác, vừa là nhạc công, vừa là nghệ sỹ trình diễn.  

Thứ hai, về xây dựng ý thức pháp luật 

 Thực hiện quyền dân chủ là tiền đề cho việc phát huy tốt hơn mọi 

tiềm năng của con người để đem lại những lợi ích cho bản thân và xã hội . 

Ở nước ta hiện nay, dân chủ vừa là mục tiêu, vừa động lực của quá trình 

phát triển. Do vậy, dân chủ luôn được đảm bảo, tăng cường và mở rộng 

dưới sự bảo hộ của pháp luật. Nhưng thực hiện dân chủ không có nghĩa là 

tùy tiện, vượt ra ngoài khuôn khổ của pháp luật mà phải tuân thủ pháp luật, 

thực hiện tốt đạo đức và trách nhiệm công dân “Nhân dân có quyền lợi làm 

chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức 

công dân” [28, tr.452].  

Trong Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, pháp luật là công cụ 

quyền lực để kiểm soát hoạt động của dân chủ để sao cho quyền tự do, dân 

chủ của người này, tổ chức này không gây phương hại đến quyền tự do, dân 
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chủ của người khác, tổ chức khác. Tuy nhiên, hiện nay, mặt bằng dân trí của 

nông dân Bến Tre còn thấp, sự hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế cùng 

với đó là thái độ thiếu tôn trọng pháp luật còn khá phổ biến. Vì vậy, để nâng 

cao ý thức pháp luật, nông dân Bến Tre cần tập trung vào các vấn đề sau: 

Một là, bản thân từng chủ thể nông dân cần ra sức học tập, nâng cao 

năng lực nhận thức nói chung, ý thức pháp luật nói riêng để tự xác định điều gì 

là đúng, điều gì là sai, từ đó điều chỉnh thái độ và hành vi cho phù hợp. Nhưng, 

xây dựng ý thức pháp luật không phải là điều dễ dàng, nhanh chóng. Mọi sự tác 

động của yếu tố bên ngoài để xây dựng ý thức pháp luật cho nông dân sẽ khó 

phát huy hiệu quả, nếu bản thân người nông dân không quan tâm, bất hợp tác. Vì 

vậy, để nông dân từng bước có được tinh thần thượng tôn pháp luật, có được suy 

nghĩ phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật thì không có con đường 

nào khác hơn là bản thân từng chủ thể nông dân phải luôn tu dưỡng, rèn luyện, 

phấn đấu mà thành. Nếu để có kiến thức về pháp luật theo kiểu nghiên cứu từ 

các tài liệu phổ biến về luật là điều quá khó khăn, thì nông dân có thể tiếp cận 

vấn đề này bằng một cách khá đơn giản lại có tính giải trí đó là nên dành thời 

gian theo dõi thời sự, nắm bắt thông tin nhất là các chương trình phổ biến kiến 

thức pháp luật. Chẳng hạn, chương trình “Chuyện không của riêng ai” của kênh 

truyền hình HTV7 phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm hàng tuần rất sinh động, dễ 

hiểu, gần gũi với đời thường đề cập đến tất cả các vấn đề của cuộc sống như đất 

đai, hôn nhân, dân sự, hình sự, lao động,… 

Hai là, cần tiếp tục phát huy vai trò của các chủ thể nông dân tiến bộ, lại 

là những người có uy tín trong cộng đồng; của các tổ chức đoàn thể trong nông 

dân thông qua việc xây dựng các thiết chế mà kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phê 

phán đối với những người có thái độ, hành vi, việc làm không phù hợp, vi phạm 

pháp luật. Tuy nhiên, trong đấu tranh trước những việc làm sai trái trong một bộ 

phận nông dân thì cũng không nên có thái độ xa lánh, kỳ thị vì điều đó không 

đúng với tính cách hào hiệp, nghĩa khí của nông dân Bến Tre; thay vào đó là sự 
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chân tình, yêu thương của tình làng nghĩa xóm, có sự khoan dung, độ lượng với 

tinh thần “đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại”. 

3.2.2. Nhóm giải pháp về xây dựng cơ chế chính sách, tạo môi 

trường thuận lợi cho phát huy vai trò chủ thể của nông dân Bến Tre 

Nông dân là chủ thể XDNTM nhưng nếu chỉ có lực lượng nông dân 

không thôi thì chưa đủ, sức mạnh nội lực của quần chúng khó được phát huy 

vì suy cho cùng XDNTM là trách nhiệm của toàn xã hội. Cho nên, điều cần 

thiết là phải có sự tác động từ các mối liên hệ bên ngoài. Vì thế, chính quyền 

các địa phương, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, xã hội nghề 

nghiệp cần có những chủ trương, chính sách, chương trình, đề án phù hợp để 

hỗ trợ, chia sẻ, đồng hành cùng nông dân. Tiềm lực của nông dân là to lớn, 

một khi tiềm lực đó được kết hợp bằng sự góp sức của cả HTCT và toàn xã 

hội thì sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa sự nghiệp XDNTM thành công.  

2.2.2.1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, chương trình 

hành động cụ thể nhằm tác động, hỗ trợ cho nông dân  

Thứ nhất, về căn bản và lâu dài, cần đẩy mạnh công tác giáo dục và 

đào tạo, hướng nghiệp và dạy nghề nhằm giúp nông dân có đủ khả năng tiếp 

cận và ứng dụng khoa học và công nghệ vào quá trình sản xuất trước sức ép 

của sự cạnh tranh khốc liệt trong quá trình hội nhập sâu rộng, toàn diện và 

dưới tác động của nền kinh tế tri thức đang phát triển mạnh mẽ. Đối với công 

tác giáo dục, phải quyết tâm đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo tinh 

thần của Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn ngày 04/10/2013 hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về 

XDNTM. Đối với công tác đào tạo, cần hướng sâu vào việc dạy nghề, nâng 

cao chất lượng đào tạo của các trường nghề, nhất là các trường cao đẳng 

nghề, trung cấp nghề để góp phần đáp ứng nguồn nhân lực cho tỉnh. Tuy 

nhiên, việc xây dựng các trường nghề, trung tâm dạy nghề cũng cần tính toán 
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chu đáo tránh tình trạng lãng phí khi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất xong 

nhưng không có người học như đã xảy ra ở một số địa phương. 

Thứ hai, tăng cường chuyển giao khoa học và công nghệ, tập huấn, 

hội thảo đầu bờ cho nông dân là yếu tố cần được quan tâm chú trọng, bởi lẽ 

trong giai đoạn hiện nay. Ở Bến Tre, rất nhiều nông dân với năng lực sáng tạo 

độc đáo của mình đã có những sáng chế về máy móc, thiết bị nông nghiệp 

cũng như cải tiến kỹ thuật sản xuất. Vì vậy, các cơ quan chức năng ở các địa 

phương, các nhà khoa học nên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ 

nông dân bổ túc thêm kiến thức khoa học, quy trình thủ tục đăng ký sở hữu trí 

tuệ; các doanh nghiệp có thể liên kết cung cấp nguồn vốn, hướng dẫn quy 

trình sản xuất, tiến hành sản xuất đại trà để góp phần giúp cho nông sản Bến 

Tre không phải thua xa, thậm chí thua ngay trên sân nhà so với nông sản của 

các nước láng giềng như Thái Lan và kể cả nguy cơ cạnh tranh trực tiếp với 

nông sản của Campuchia. 

Thứ ba, cần thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ vốn, giao đất, giao 

rừng (rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven biển) cho nông dân. Đây là cách làm 

hay rất cần được tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, điều quan trọng là trong quá trình 

triển khai cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều điều kiện 

thuận lợi, tránh gây khó khăn và phiền hà cho nông dân. 

Thứ tư, cần tiếp tục quan tâm giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa đặc 

sắc riêng có của nông dân Bến Tre. Những năm gần đây, việc Bến Tre tổ chức 

lễ hội dừa, các huyện biển tổ chức lễ hội nghinh ông càng cho thấy tỉnh nhà 

ngày một quan tâm nhiều hơn đến việc đáp ứng, thỏa mãn đời sống văn hóa 

tinh thần của người dân, đặc biệt là nông dân. Các hoạt động này trên thực tế 

đã được nhân dân rất hoan nghênh và tích cực hưởng ứng. Tuy nhiên, một 

điều cần lưu ý là chính quyền và các cơ quan chức năng cần đổi mới cách 

thức tổ chức sao cho các lễ hội khi diễn ra phải thực sự là ngày hội, phải thực 

sự là hoạt động của người dân, do người dân thực hiện. Hơn nữa, khi tổ chức 
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các hoạt động lễ hội thì phần lễ nên giảm bớt theo hướng gọn nhẹ và tiết 

kiệm; đồng thời tăng phần hội nhiều hơn với sự tham gia của cộng đồng, tức 

là phải làm sao khi đến với lễ hội người dân không chỉ thưởng thức những cái 

do người khác đem đến, mà điều quan trọng hơn người dân trực tiếp tham gia 

và thụ hưởng những thành quả do mình sáng tạo nên như lễ hội Dừa đã được 

tổ chức trong những lần vừa qua là hoạt động diễn ra trên toàn tỉnh, được triển 

khai đến từng tổ nhân dân tự quản để người dân cùng tham gia.  

3.2.2.2. Thực hiện tốt mối mối liên kết “Bốn nhà” nhằm phát huy 

tính chủ động, tích cực của nông dân trong xây dựng nông thôn mới 

Nông dân là chủ thể XDNTM nhưng nếu chỉ có lực lượng nông dân 

không thôi thì chưa đủ, sức mạnh nội lực của quần chúng khó được phát huy 

vì suy cho cùng XDNTM là trách nhiệm của toàn xã hội. Cho nên, điều cần 

thiết là phải có sự tác động từ các mối liên hệ bên ngoài. Vì thế, chính quyền 

các địa phương, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, xã hội nghề 

nghiệp cần có những chủ trương, chính sách, chương trình, đề án phù hợp để 

hỗ trợ, chia sẻ, đồng hành cùng nông dân trong XDNTM. Tiềm lực của nông 

dân là to lớn và một khi tiềm lực đó được kết hợp bằng sự chung tay góp sức 

của cả HTCT và toàn xã hội thì sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp sẽ giúp cho 

việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM ở Bến Tre tốt hơn. 

Trên thực tế, điều này dễ nhận thấy thông qua mối liên kết “Bốn nhà”. 

Mục đích của mối liên kết “Bốn nhà” nhằm phát huy thế mạnh, sở trường 

cũng như chức năng, nhiệm vụ của từng “Nhà” không chỉ là để phát triển nền 

nông nghiệp nói chung, từng bước gia tăng chuỗi giá trị trong từng sản phẩm 

nông nghiệp nói riêng mà điều quan trọng hơn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó 

là thông qua mối liên kết “Bốn nhà” suy cho cùng là vì nông dân. Để hỗ trợ 

phát huy tốt vai trò chủ thể của nông dân thông qua mối liên kết “Bốn nhà”, 

cần xác định trên các vấn đề sau: 
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Thứ nhất, về nội dung liên kết: nên tập trung liên kết trong thực hiện 

xây dựng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, VietGAP và 

GlobalGAP; trong các mô hình tổ hợp tác và HTX để các chủ thể nông dân 

Bến Tre có điều kiện phát huy tối đa năng lực sản xuất nông nghiệp của mình. 

Thứ hai, về phương thức liên kết: Đối với chính quyền cần tập trung 

thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong việc ban hành chủ trương, chính sách 

đúng đắn, phù hợp, kịp thời nhằm định hướng và thực hiện tốt vai trò quản lý. 

Đối với nhà khoa học cần quan tâm hỗ trợ, chuyển giao, hướng dẫn khoa học 

và kỹ thuật cho nông dân. Đối với nhà doanh nghiệp cần đơn giản hóa thủ tục 

vay vốn, bao tiêu nông sản đầu ra cho nông dân. Đối với nhà nông trong sản 

xuất nông nghiệp cần nghiêm túc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn dưới sự 

định hướng, giúp đỡ của các chủ thể trong mối liên kết này. 

Thứ ba, về cơ chế của mối liên kết: đây là mối liên kết trên tinh thần tự 

nguyện, hợp tác, bình đẳng, cùng cộng đồng trách nhiệm, cùng chia sẻ, cùng 

tạo dựng sự tin cậy lẫn nhau và cùng có lợi. Lợi ích của các bên phải được tôn 

trọng, đảm bảo sự hài hòa, nhưng nông dân cần được ưu tiên về mặt lợi ích vì 

ngay từ đầu điều này được xác định như là mục đích, tôn chỉ trong mối liên 

kết, nếu không thực hiện được điều này thì việc liên kết không còn ý nghĩa. 

Dĩ nhiên, về phía các chủ thể nông dân cũng phải tuân thủ các quy định và 

nghiêm túc thực hiện đầy đủ các cam kết với các chủ thể khác. 

Sự tác động của Nhà nước, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp đến nhà 

nông như thế nào: nhiều hay ít, hiệu quả hay không hiệu quả, tích cực hay tiêu 

cực, lâu dài hay nhất thời, vì trách nhiệm chung hay lợi ích riêng,… sẽ tạo 

nên những hiệu ứng để phát huy vai trò chủ thể của nông dân Bến Tre trong 

XDNTM như thế ấy. 

3.2.2.3. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế 

- xã hội trên địa bàn nông thôn tạo động lực cho việc phát huy vai trò chủ 

thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới  
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Những năm gần đây, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH 

với các công trình trọng điểm có tính đột phá gắn với đặc thù của Bến Tre 

như mạng lưới giao thông, điện,… là một trong những nội dung cần được  

tiếp tục ưu tiên nhằm tạo tiền đề cần thiết để phát huy tốt hơn vai trò chủ 

thể của nông dân trong lao động sản xuất cũng như thực hiện tốt các nội 

dung khác của bộ tiêu chí về XDNTM. 

Tuy nhiên, hiện nay có một vấn đề rất quan trọng cần được quan 

tâm và phải hành động ngay, đó là vấn đề có liên quan đến “nước”. Có một 

nghịch lý ở Bến Tre đang diễn ra đó là: tuy Bến Tre là địa bàn có mạng lưới 

sông ngòi dày đặc, nhưng lại đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn 

nước nghiêm trọng cho sản xuất và nước sạch sinh hoạt mỗi khi vào mùa 

khô hạn. Trong khi đó, muốn phát huy tốt vai trò chủ thể của nông dân 

trong sản xuất thì trước hết nguồn nước tưới tiêu phải được đảm bảo. Một 

khi công tác thủy lợi được thực hiện tốt, khép kín, đồng bộ thì các chủ thể 

nông dân ở Bến Tre mới có thể chủ động, tự tin đẩy mạnh sản xuất, thâm 

canh tăng vụ, thực hiện chuỗi giá trị trên cùng một đơn vị diện tích.  

Vì vậy, để xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH ở Bến Tre hiện nay 

nhằm tạo động lực tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong 

những năm tiếp theo, theo chúng tôi, cần đảm bảo có sự ưu tiên nguồn vốn 

đầu tư cho các chương trình, dự án phòng chống, giảm thiểu thiên tai, thích 

ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, nên tập trung xây dựng các tuyến đê 

biển, bờ kè ven sông, các cống đập, công trình thủy lợi trọng điểm, trồng 

rừng phòng hộ, rừng ngập mặn,… Riêng vấn đề thủy lợi, trong điều kiện 

hiện nay xây dựng những công trình có quy mô lớn là rất khó đối với các 

địa phương. Cho nên, trước mắt các địa phương cần khảo sát lại từng khu 

vực, chọn lựa những đoạn sông rạch để khoanh bao thành các hồ, đập chứa 

nước, có cống điều tiết tiêu úng, ngăn mặn an toàn đảm bảo cho hoạt động 

sản xuất nông nghiệp diễn ra quanh năm. Chỉ có như thế mới đảm bảo cho 



 104 

hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt hằng ngày của nông dân giảm 

bớt khó khăn và thiệt hại. Đồng thời, cần có liên kết trong quy hoạch và 

xây dựng thủy lợi, tránh trường hợp mỗi địa phương có cách làm riêng của 

mình làm cho nguồn vốn bị phân tán trong khi hiệu quả không cao. 

Việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi ngăn mặn, cung cấp 

nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt đến các hộ nông dân cần có nguồn vốn 

rất lớn. Đây là khó khăn không nhỏ cho Bến Tre vì không thể trong thời gian 

ngắn mà có thể huy động nguồn vốn được ngay trong khi nhu cầu cần phải có 

những công trình thủy lợi là rất cấp bách. Vì vậy, ngoài nguồn kinh phí phân 

bổ từ trung ương thông qua các chương trình dự án, từ nguồn ngân sách của 

địa phương, từ các tổ chức phi chính phủ thì cũng nên mạnh dạn xã hội hóa 

bằng cách kêu gọi các doanh nghiệp, sự tham gia của cư dân nông thôn trong 

việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi quy mô nhỏ, các nhà máy nước 

mi ni. Trước mắt, vẫn phải áp dụng biện pháp truyền thống nhưng không kém 

phần hiệu quả như thực hiện phong trào “Đồng khởi trữ nước ngọt”. 

Một hiện trạng của hệ thống kết cấu hạ tầng KT - XH ở Bến Tre 

như thế nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phát huy vai trò chủ thể của nông 

dân như thế ấy. Cho nên, khi hệ thống kết cấu hạ tầng KT - XH được đầu 

tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh, hiện đại không chỉ đem lại một diện mạo 

nông thôn khang trang, hiện đại hơn mà còn là mơ ước ngàn đời của nông 

dân Bến Tre. Đây là cú hích tạo đà để mở đường và góp phần giải phóng sức 

sản xuất của các chủ thể nông dân, tạo tiền đề để nông dân Bến Tre có điều 

kiện và cơ hội vươn ra biển lớn. 

Tóm lại, Bến Tre nên tập trung mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng và 

phát triển kết cấu hạ tầng KT - XH trên hai vấn đề thiết yếu là giao thông và 

thủy lợi. Thực hiện tốt được vấn đề này sẽ là cú hích quan trọng để nâng cao 

đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân nói chung, trong đó có nông dân. 
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Đây cũng là mơ ước ngàn đời của nhân dân Bến Tre. Vì vậy, đây là giải pháp, 

đồng thời cũng là nhiệm vụ cấp bách cần được ưu tiên quan tâm, coi trọng. 

3.2.2.4. Củng cố và kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở 

Củng cố và kiện toàn HTCT ở cơ sở là công việc thường xuyên. Đối 

với địa bàn nông thôn, một HTCT có trong sạch, liêm khiết, gắn bó mật 

thiết với nông dân như thế nào sẽ là thước đo tình cảm và niềm tin của 

nông dân đối với HTCT như thế ấy. Với nông dân Bến Tre, một khi có 

niềm tin vào HTCT cơ sở thì việc lãnh đạo nông dân, phát huy vai trò chủ 

thể của nông dân trong XDNTM sẽ trở nên thuận lợi, dễ dàng.   

Củng cố và kiện toàn HTCT ở cơ sở phải thường xuyên thực hiện tốt 

công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra 

giám sát; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 

Đảng, tính tiền phong, gương mẫu của từng cán bộ đảng viên, đặc biệt là 

phát huy vai trò trách nhiệm, sự nêu gương của người đứng đầu là vấn đề 

cốt lõi cần được thực hiện nghiêm túc. Một người lãnh đạo tốt, mẫu mực 

sẽ có tác động đến toàn đơn vị và địa bàn nơi mình phụ trách và tạo dựng 

được uy tín với nhân dân, nhất là với nông dân. Cho nên, người lãnh đạo 

phải đảm bảo rằng lời nói gắn với việc làm, nói được thì làm được. Nhưng 

muốn làm được điều này thì bản thân người đứng đầu, theo chúng tôi, 

phải phấn đấu, rèn luyện và thực hiện cho bằng được những vấn đề sau: 

thứ nhất, phải có bản lĩnh và trí tuệ; thứ hai, phải hành xử khách quan và 

công tâm; thứ ba, phải coi trọng kỷ luật và kỷ cương; thứ tư, phải trải 

lòng bằng tình thương và trách nhiệm. 

Kế đến là đội ngũ cán bộ đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, 

rèn luyện đạo đức, lối sống một cách toàn diện như cần, kiệm, liêm, 

chính, chí công vô tư để thực sự là tấm gương mẫu mực trước quần 

chúng. Đáng chú ý trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống cần gắn liền với 

vấn đề phòng chống tham nhũng. Riêng đối với XDNTM, hiện đang có rất  
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nhiều các chương trình, dự án với nhiều nguồn kinh phí khác nhau được 

đầu tư vào đây mà nếu quản lý không tốt sẽ dễ dẫn đến tiêu cực. Vì vậy, 

ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực trong XDNTM là điều kiện quan trọng, là biện 

pháp an dân, tạo dựng lòng tin trong nhân dân. Nói cách khác, hiệu quả 

của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng như thế nào sẽ có tác 

động trực tiếp đến tình cảm của nông dân đối với HTCT như thế ấy.  

Ngoài ra, cán bộ đảng viên còn cần phải có tác phong quần chúng. 

Điều này có nghĩa là, cán bộ đảng viên phải gần gũi, sâu sát với nhân dân 

đúng với tinh thần “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” nhưng phải “óc 

nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, chứ không phải nói 

suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh” như Hồ Chí Minh đã dạy; phải có thái độ và 

hành xử phù hợp, mềm dẻo trong mối quan hệ với nông dân đó là: kiên quyết 

đấu tranh loại bỏ những hạn chế, nhược điểm, tiêu cực của nông dân, nhưng 

đồng thời cũng cần kiên trì giáo dục, thuyết phục và cảm hóa. 

3.2.2.5. Thực hiện tốt vấn đề dân chủ  

Hiện nay, một câu hỏi lớn đặt ra làm thế nào để phát huy vai trò, sức 

mạnh của nông dân trong các vấn đề trên? Thực tiễn đã cho thấy, để phát 

huy tính năng động, sáng tạo của nông dân thì điều quan trọng trên hết và 

trước hết là cần phải có bệ đỡ vững chắc đó chính là tạo dựng cho được môi 

trường dân chủ đích thực. Có dân chủ mới có động lực để phát huy tính năng 

động, sáng tạo của từng chủ thể. Nói cách khác, tính năng động, sáng tạo của 

nông dân sẽ được phát huy tốt khi thỏa mãn được các điều kiện sau: 

Một là, thực hiện tốt vấn đề dân chủ nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng 

của nông dân. 

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Dân chủ, sáng kiến, hăng 

hái, ba điều đó rất quan hệ với nhau. Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần 

chúng đề ra sáng kiến” [27, tr.244]. Thế nên, trong quá trình XDNTM, thực 

hiện dân chủ, nhất là theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn, 
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là rất quan trọng và cần thiết, là chìa khóa cho sự thành công. Tuy nhiên, thực 

hiện dân chủ ở đâu, gắn với vấn đề gì cũng là vấn đề cần xem xét.  

Đối với HTCT cơ sở phát huy dân chủ phải đi liền với việc đem lại lợi 

ích cho dân cư nông thôn. Vì vậy, trong từng chương trình, dự án cần thực 

hiện tốt các khâu, các bước cho thật chính xác, có kế hoạch, tránh tùy tiện, 

cảm tính; cần phải hiệp thương với dân trong từng vấn đề rất cụ thể, tránh 

trường hợp đặt người dân vào thế đã rồi; phải công khai, minh bạch trước dân 

vì có công khai, minh bạch trên mọi vấn đề thì càng chứng minh cho người 

dân thấy sự trong sáng, tính liêm khiết và tài năng của tổ chức và cá nhân.  

Riêng đối với người lãnh đạo, cần tăng cường tiếp xúc, đối thoại 

với nhân dân. Qua đó, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ tâm tư, nguyện vọng, 

những ý kiến phản ánh của nhân dân, góp phần hạn chế khiếu nại tố cáo 

trong dân, đồng thời tạo được niềm tin và đồng thuận từ dân. Đây cũng là 

cơ sở để chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm của HTCT.  

Qua tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo với nhân dân, nhiều vấn đề bức 

xúc trong dân được kịp thời ghi nhận và tháo gỡ. Một khi những nhu cầu, 

mong muốn chính đáng của nhân dân được quan tâm, đáp ứng thì càng tạo 

dựng được niềm tin trong nhân dân. Giữ vững niềm tin của nhân dân, một thứ 

quốc bảo của chế độ ta, quả thật không khó nếu như cả HTCT, từng cán bộ 

đảng viên thực sự có cái tâm trong sáng, không sa vào chủ nghĩa cá nhân. 

Ngoài ra, thực hiện dân chủ cũng cần có đối với hoạt động của các mô 

hình kinh tế hợp tác. Hiện nay, Luật Hợp tác xã năm 2012 đã đi vào cuộc 

sống, đây là hành lang pháp lý quan trọng để phát triển các mô hình kinh tế 

hợp tác của nông dân. Tuy nhiên, số lượng các HTX hoạt động thực sự có 

hiệu quả không cao. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là 

do vi phạm dân chủ. Cho nên, điều quan trọng là phải tiếp tục phát huy dân 

chủ trong hoạt động của HTX vừa là để phát huy hiệu quả hoạt động sản 
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xuất vừa là để ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực thường tập trung vào ban 

chủ nhiệm các HTX; công khai, minh bạch về thu chi tài chính; thường 

xuyên có sự đối thoại giữa ban chủ nhiệm HTX với xã viên nhằm đảm bảo 

lợi ích giữa các bên, nhất là không để lợi ích của nông dân bị xâm hại.  

Việc thực hiện dân chủ ở nông thôn cũng cần chú ý tập trung vào các 

hoạt động sản xuất của nông dân. Đó là thực hiện dân chủ nhằm đổi mới, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội nghề nghiệp thông qua 

các buổi sinh hoạt vừa trao đổi kinh nghiệm vừa góp phần nâng cao thu nhập 

vừa tạo sự gắn kết tình làng nghĩa xóm (các câu lạc bộ của nông dân); phát 

huy dân chủ nhằm củng cố và phát triển các làng nghề truyền thống rất đa 

dạng, phong phú qua đó không chỉ phát triển kinh tế hộ gia đình mà còn góp 

phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của tỉnh nhà.  

Hai là, cần có những chính sách động viên, khen thưởng, tôn vinh. 

Để các hoat động của nông dân có được hiệu quả tốt hơn và ngày 

một lan tỏa thì trong quá trình thực hiện cần tiếp tục có những chính 

sách động viên, khen thưởng, tuyên dương, tôn vinh kịp thời; đồng thời 

cần nhân rộng những gương nông dân điển hình tiên tiến trên tất cả các 

mặt, các phong trào của quá trình XDNTM. Các cơ quan chức năng của  

tỉnh cần quan tâm xem xét và phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân 

gian” cho những nông dân đã dành trọn tâm sức trong việc bảo tồn bản 

sắc văn hóa cũng như đối với các làng nghề thủ công truyền thống ở địa 

phương. Mục đích là nhằm khơi dậy niềm hứng khởi, phát huy cao hơn 

nữa tinh thần cách mạng tiến công, tính năng động sáng tạo của nông 

dân; tạo nên những hiệu ứng, tâm lý “lây lan” về những điều tích cực, 

tiến bộ, tốt đẹp, nhân văn trong cộng đồng để những tấm gương sáng, 

những cách làm hay ngày càng trở nên phổ biến, từ đó làm cho cuộc 

sống của nông dân từng lúc được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. 
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Kết luận chương 3 

Việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân XDNTM ở Bến Tre trong 

những năm vừa qua đạt được nhiều thành tựu cơ bản. Tuy nhiên, vai trò chủ 

thể của nông dân Bến Tre trên thực tế chưa được phát huy đúng mức so với 

tiềm năng vốn có do nhiều nguyên nhân khác nhau đã được luận chứng ở 

chương 2. Ở chương 3, tập thể tác giả đề tài đề xuất các quan điểm định 

hướng và giải pháp cơ bản để tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của nông dân 

trong phong trào XDNTM ở Bến Tre ngày một tốt hơn.  

Về quan điểm, đề tài cho rằng việc phát huy vai trò chủ thể của nông 

dân trong XDNTM ở Bến Tre là quá trình vừa khơi dậy những mặt ưu điểm, 

tích cực của nông dân vừa hoàn thiện người nông dân theo hướng đáp ứng 

yêu cầu từ các nội dung của chương trình XDNTM; các nhân tố tác động đến 

việc phát huy vai trò chủ thể đều phải hướng đến lợi ích cơ bản, chính đáng 

của nông dân; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM ở Bến 

Tre giai đoạn hiện nay cần căn cứ vào thực tiễn và yếu tố đặc thù của tỉnh để 

đề ra chủ trương, chính sách phù hợp. 

Về giải pháp, với nhóm giải pháp đối với chủ thể nông dân Bến Tre, trong 

đó đáng chú ý nông dân Bến Tre phải không ngừng chủ động nâng cao trình độ 

nhận thức và chuyên môn tay nghề để không ngừng kiến tạo, “Đồng khởi Khởi 

nghiệp”, không ngừng phát huy dân chủ để khai thác triệt để tính năng động, sáng 

tạo vốn có nhưng đồng thời cũng phải tuân thủ luật pháp. Với nhóm giải pháp về 

điều kiện khách quan tác động đến việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân 

vùng Bến Tre, cần tập trung vào các vấn đề như hoàn thiện hệ thống chính sách 

đảm bảo tính khả khi, hiệu lực, hiệu quả để hỗ trợ nông dân; tập trung mọi nguồn 

lực đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng CNH, 

HĐH; huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH trên 

địa bàn nông thôn; củng cố và kiện toàn HTCT ở cơ sở; thực hiện tốt mối liên kết 

“Bốn Nhà”;.. đều quan trọng và cần thiết. 
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KẾT LUẬN 

 

Sự hình thành và phát triển vùng đất Bến Tre không thể thiếu vai trò 

của người nông dân. Từ buổi đầu khai hoang, lập ấp với bao khó khăn, gian 

khổ đã tạo dựng nên một vùng đất trù phú, đến những năm trường kỳ đấu 

tranh chống ngoại xâm giành độc lập dân tộc, nông dân Bến Tre không ngại 

gian khổ, hy sinh cùng cả nước làm nên những thắng lợi vĩ đại. Ngày nay, vai 

trò của nông dân Bến Tre tiếp tục được khẳng định với tư cách là lực lượng 

cơ bản, chủ yếu trực tiếp của chương trình XDNTM. Vai trò chủ thể của nông 

dân Bến Tre trong cuộc cách mạng xã hội này được phát huy trên các mặt 

sau: thứ nhất, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong tham gia xây dựng 

quy hoạch và thực hiện quy hoạch NTM; thứ hai, phát huy vai trò chủ thể của 

nông dân trong xây dựng, phát triển hạ tầng KT - XH; thứ ba, phát huy vai trò 

chủ thể của nông dân trong tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, đổi mới các 

mô hình sản xuất; thứ tư, phát huy vai trò chủ thể của nông dân về văn hóa - 

xã hội - môi trường; thứ năm, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong 

tham gia xây dựng HTCT và giữ vững trật tự xã hội, an ninh nông thôn. 

Việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM đạt được 

nhiều thành tựu quan trọng. Nhưng cũng chính trong quá trình này đang đặt ra 

những vấn đề và yêu cầu mới đòi hỏi nông dân phải tự điều chỉnh và vượt qua 

đó là sự cần thiết phải thay đổi nhận thức, hành vi trong sinh hoạt và sản xuất; 

trình độ dân trí phải được nâng lên; ý thức pháp luật phải được coi trọng... 

Hơn nữa, trong XDNTM, nông dân Bến Tre còn phải đối mặt với những 

thách thức: thị trường đầu ra cho nông sản luôn không ổn định, thường gặp 

rủi ro; sự gắn kết, hỗ trợ, chia sẻ giữa các chủ thể có liên quan trong sản xuất 

nông nghiệp chưa thật sự bền chặt; tác động tiêu cực của các yếu tố tự nhiên 

là nỗi lo lớn cho nông dân trong suốt quá trình sản xuất.  
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Xây dựng NTM không có mục đích tự thân. Thực hiện sự nghiệp này 

là nhằm góp phần phát triển KT - XH và nhất là phải đem lại những lợi ích 

thiết thực cho nông dân. Xây dựng NTM phải do nông dân và vì nông dân. Vì 

vậy, hơn ai hết chính bản thân nông dân Bến Tre phải nỗ lực phấn đấu vươn 

lên vượt qua những rào cản tâm lý, tập quán cũ kỹ và lạc hậu; luôn nêu cao 

tinh thần cách mạng tiến công, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất; 

không ngừng tự bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, tri thức và kỹ năng tay 

nghề, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao từ thực tiễn của cuộc sống. 

Để phát huy được vai trò to lớn của nông dân, cần có sự tham gia của 

cả HTCT cùng cộng đồng trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, hướng về địa bàn 

nông thôn, lấy nông dân làm đối tượng cần được quan tâm, chia sẻ bằng 

những chương trình hành động, việc làm cụ thể và thiết thực. Trong đó, công 

tác giáo dục và đào tạo, hướng nghiệp dạy nghề, giải quyết việc làm cho nông 

dân là giải pháp căn bản, nền tảng, có tính chiến lược. Bên cạnh đó, việc huy 

động các nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực, để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng KT - XH nông thôn,... đều là những giải 

pháp rất cần thiết và quan trọng. Mỗi giải pháp đều có ý nghĩa, vị trí và sức 

tác động khác nhau đến việc phát huy vai trò của nông dân Bến Tre. Tuy 

nhiên, vai trò chủ thể của nông dân Bến Tre có được phát huy hay không, suy 

cho cùng, là do nông dân quyết định. 

Thành công của XDNTM ở Bến Tre có phần đóng góp to lớn của 

nông dân. Lịch sử đã cho thấy, trong mọi trường hợp biết dựa vào nông dân, 

biết phát huy và phát huy có hiệu quả sức mạnh của nông dân là chìa khóa 

của thành công. Là chủ thể tham gia trực tiếp vào quá trình này, hơn lúc nào 

hết, nông dân Bến Tre với truyền thống cách mạng vốn có cần tăng cường 

đoàn kết, thi đua, sáng tạo xây dựng nông thôn của vùng đất ba dải cù lao anh 

hùng ngày càng văn minh và giàu đẹp. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1 

BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI 

  

A. XÃ NÔNG THÔN MỚI 

I. QUY HOẠCH 

TT 
TÊN TIÊU 

CHÍ 
NỘI DUNG TIÊU CHÍ 

CHỈ TIÊU 

NTM 

TỈNH 

1 

Quy hoạch 

và thực hiện 

quy hoạch 

1.1. Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho 

phát triển sản xuất hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, dịch vụ đến năm 2020, tầm nhìn 2025 

Đạt 1.2. Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - 

môi trường theo chuẩn mới 

1.3. Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và 

chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn 

minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp 

II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI 

2 Giao thông 

2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa 

hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ 

Giao thông - vận tải 

100% 

2.2. Tỷ lệ km đường từ xã đến ấp và liên ấp được 

cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao 

thông - vận tải 

50% 

2.3. Tỷ lệ km đường từ ấp đến khu dân cư sạch và 

không lầy lội vào mùa mưa 

100% 

(30% cứng 

hóa) 

2.4. Tỷ lệ km đường từ khu dân cư ra đồng ruộng 

được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện 
50% 

3 Thủy lợi 

3.1. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất 

và dân sinh 
Đạt 

3.2. Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý chủ động 

tưới tiêu 
85% 

4 Điện 
4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của 

ngành điện 
Đạt 
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4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ 

các nguồn 
98% 

5 Trường học 

Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu 

học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất đạt chuẩn 

Quốc gia 

70% 

6 
Cơ sở vật 

chất văn hoá 

6.1. Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của 

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch 
Đạt 

6.2. 100% ấp có nhà văn hóa và khu thể thao 

ấp, trong đó có 50% nhà văn hóa và khu thể thao ấp 

đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao 

và Du lịch 

Đạt 

7 
Chợ nông 

thôn 
Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định Đạt 

8 Bưu điện 
8.1. Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông Đạt 

8.2. Có Internet đến ấp Đạt 

9 
Nhà ở 

dân cư 

9.1. Nhà tạm, dột nát Không 

9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng 70% 

III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 

10 Thu nhập 

Thu nhập bình quân đầu người 

khu vực nông thôn  

(triệu đồng/người) 

Năm 2012 20 

Năm 2015 29 

Năm 2020 49 

11 Hộ nghèo Tỷ lệ hộ nghèo < 7% 

12 

Tỷ lệ LĐ có 

việc làm 

thường 

xuyên 

Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao 

động 
≥ 90% 

13 
Hình thức tổ 

chức sản SX 

Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. 

Trong sản xuất không gây suy thoái đất 
Có 

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG 

 

14 

 

Giáo dục 

14.1 Phổ cập giáo dục trung học cơ sở Đạt 

14.2 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở được 

tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) 
80% 

14.3 Tỷ lệ lao động qua đào tạo > 20% 

15 Y tế 15.1 Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế ≥ 70% 
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15.2 Y tế xã đạt chuẩn Quốc gia Đạt 

16 Văn hóa 
Xã đạt văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa-Thể 

thao và Du lịch 
Đạt 

17 Môi trường 

17.1 Có trên 75% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt 

hợp vệ sinh, trong đó có ít nhất 50% hộ sử dụng nước 

sạch theo quy chuẩn Quốc gia 

Đạt 

17.2 Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về 

môi trường 
Đạt 

17.3 Không có các hoạt động gây suy giảm môi 

trường và có các hoạt động phát triển môi trường 

xanh, sạch, đẹp 

Đạt 

17.4 Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch Đạt 

17.5 Chất thải, nước thải được thu gom và sử lý theo 

quy định 
Đạt 

V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

18 

Hệ thống 

tổ chức chính 

trị 

xã hội 

vững mạnh 

18.1 Cán bộ xã đạt chuẩn Đạt 

18.2 Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở 

theo quy định 
Đạt 

18.3 Đảng bộ, Chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "Trong 

sạch, vững mạnh" 
Đạt 

18.4 Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt 

danh hiệu tiên tiến trở lên 
Đạt 

19 
An ninh, trật 

tự xã hội 
An ninh, trật tự xã hội được giữ vững Đạt 

 Nguồn: 

  - Quyết định 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành 

Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới ngày 16/4/2009. 

  - Quyết định 342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi một 

số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới ngày 20/02/2013. 
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PHỤ LỤC 2 

BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI 

GIAI ĐOẠN 2016 – 2020  

(ÁP DỤNG TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG) 

  

I. QUY HOẠCH 

TT 
TÊN TIÊU 

CHÍ 
NỘI DUNG TIÊU CHÍ CHỈ TIÊU NTM TỈNH 

1 Quy hoạch  

1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã 
(1) được phê duyệt và được công bố 

công khai đúng thời hạn. 
Đạt 

1.2. Ban hành quy định quản lý quy 

hoạch chung xây dựng xã và tổ chức 

thực hiện theo quy hoạch 

Quy hoạch chung xây dựng xã phải đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với 

ứng phó biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa của các xã ven đô và đảm bảo tiêu chí môi trường 

nông thôn 

II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI 

2  Giao thông 

2.1. Đường xã và đường từ trung tâm 

xã đến đường huyện được nhựa hóa 

hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại 

thuận tiện quanh năm 

 

UBND cấp tỉnh quy định 

cụ thể để phù hợp với quy 

hoạch, điều kiện thực tế, 

nhu cầu phát triển KT - 

XH, đảm bảo tính kết nối 

của hệ thống giao thông 

trên địa bàn.  

2.2. Đường trục thôn, bản, ấp và đường 

liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng 

hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện 

quanh năm 

 

2.3. Đường ngõ, xóm sạch và không lầy 

lội vào mùa mưa 

 2.4. Đường trục chính nội đồng đảm 

bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện 

quanh năm 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủy lợi 

 

 

 

 

3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động 

đạt từ 80% trở lên 

 

 

 

 

UBND cấp tỉnh quy định 

cụ thể theo hướng đảm 

bảo mục tiêu tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp, thích 

ứng với biến đổi khí hậu 

và hình thành các vùng 

SX nông sản hàng hóa 

phát triển bền vững 

3.2. Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu 

cầu dân sinh và theo quy định phòng 

chống thiên tai tại chỗ 

Đạt 

4 Điện 

4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn Đạt 

4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường 

xuyên, an toàn từ các nguồn 
≥98% 

5 Trường học 

Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, 

mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có 

cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt 

chuẩn quốc gia 

≥70% 

6 
Cơ sở vật 

chất văn hóa 

6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường 

đa năng và sân thể thao phục vụ sinh 

hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã 

 

UBND cấp tỉnh quy định 

cụ thể phù hợp với điều 

kiện thực tế, nhu cầu của 

cộng đồng và đặc điểm 

văn hóa từng dân tộc 

 

6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể 

thao cho trẻ em và người cao tuổi theo 

quy định. (Điểm vui chơi, giải trí và thể 

thao cho trẻ em của xã phải đảm bảo 

điều kiện và có nội dung hoạt động 

chống đuối nước cho trẻ em)  

6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa 

hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao 

phục vụ cộng đồng 

100% 

7 

Cơ sở hạ 

tầng thương 

mại nông 

thôn 

Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, 

trao đổi hàng hóa 

UBND cấp tỉnh quy định 

cụ thể để phù hợp với quy 

hoạch, điều kiện thực tế, 

nhu cầu phát triển KT – 

XH và đặc điểm văn háo 

của từng dân tộc 

8 Thông tin và 8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính UBND cấp tỉnh quy định 
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truyền thông  cụ thể phù hợp với điều 

kiện thực tế, nhu cầu của 

các tổ chức và cộng đồng 

từng xã  

8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, Internet 

  
8.3. Xã có ứng dụng côgn nghệ thông 

tin trong công tác quản lý, điều hành 

9 
Nhà ở 

dân cư 

9.1. Nhà tạm, dột nát Không 

9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn 

theo quy định 
≥70% 

III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 

10 Thu nhập 

Thu nhập bình quân đầu người khu vực 

nông thôn đến năm 2020 

(triệu đồng/người) 

 

≥50 

11 Hộ nghèo 
Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 

- 2020 
≤4% 

12 
Lao động có 

việc làm  

Tỷ lệ người có việc làm trên dân số 

trong độ tuổi lao động có khả năng 

tham gia lao động 

Đạt 

13 

Tổ chức sản 

sản xuất 

13.1. Xã có HTX hoạt động theo đúng 

quy định của Luật Hợp tác xã năm 

2012 

Đạt 

 

13.2. Xã có mô hình liên kết SX gắn 

với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo 

bền vững 

Đạt 

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG 

 

14 

 

Giáo dục và 

Đào tạo 

14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho 

trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo 

dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo 

dục trung học cơ sở 

Đạt 

14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung 

học cơ sở được tiếp tục học trung học 

(phổ thông, bổ túc, học nghề) 

≥80% 

14.3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào 

tạo   
≥25% 

15 Y tế 

15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm 

y tế 
Đạt 

15.2. Xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế Đạt 

15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy 

dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo 
≤20,5% 
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tuổi) 

16 Văn hóa 
Tỷ lệ thôn, bản, ấp  đạt tiêu chuẩn văn 

hóa theo quy định  
Đạt 

17 

Môi trường 

và an toàn 

thực phẩm 

17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp 

vệ sinh và nước sạch theo quy định  

≥95% 

(≥65% nước sạch) 

17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo 

quy định về bảo vệ môi trường  

100% 

17.3. Xây dựng cảnh quan, môi trường 

xanh, sạch, đẹp, an toàn 
Đạt 

17.4. Mai táng phù hợp với quy định và 

theo quy hoạch 

UBND cấp tỉnh quy định 

cụ thể để phù hợp với 

điều kiện thực tế và đặc 

điểm văn hóa từng dân 

tộc 

17.5. Chất thải rắn trên địa bàn và  

nước thải dân cư tập trung, cơ sở SX-

kinh doanh được thu gom, xử lý theo 

quy định 

Đạt 

17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể 

chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và 

đảm bảo 3 sạch. (Sạch nhà, sạch bếp, 

sạch ngõ theo nội dung cuộc vận động 

“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” 

do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam phát động) 

≥70% 

17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại 

chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường  
≥70% 

17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở SX, 

kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy 

định về đảm bảo an toàn thực phẩm 

100% 

V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

18 

Hệ thống 

chính trị 

và tiếp cận 

pháp luật 

18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn Đạt 

18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống 

chính trị cơ sở theo quy định 
Đạt 

18.3. Đảng bộ, Chính quyền xã đạt tiêu 

chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" 
Đạt 

18.4.  Tổ chức chính trị - xã hội của xã 100% 
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đạt loại khá trở lên 

18.5. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

theo quy định  
Đạt 

18.6. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng 

chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ 

những người dễ bị tổn thương trong các 

lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội 

Đạt 

19 
Quốc phòng 

và An ninh 

19.1. Xây dựng lực lượng dân quân 

“vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành 

các chỉ tiêu quốc phòng  

Đạt 

19.2. Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, 

trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: 

không có khiếu kiện đông người kéo dài; 

không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ 

nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, 

nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục 

so với các năm trước  

Đạt 

 

 Nguồn: Quyết định số1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc 

Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 

ngày 17/10/2016. 

 

 

PHỤ LỤC 3 

CON GÀ GÁNH 14 LOẠI PHÍ 

 Một con gà từ khi mở mắt đến khi xuất thịt bán ra thị trường, có 

thể “cõng” 14 loại phí (chưa tính các phí kiểm tra định kỳ, lấy mẫu nước phân 

chuồng trại kiểm tra hằng quý tại các trại nuôi gà): 

1. Phí kiểm dịch trứng thương phẩm 4,5 đồng/quả. 
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2. Phí trứng giống 5,5 đồng/quả. 

3. Trứng đã ấp 5,5 đồng/quả. 

4. Phí con gà mới nở 100 đồng/con. 

5. Phí cấp giấy kiểm dịch khi xuất gà con ra khỏi trang trại trong nội 

tỉnh 5.000 đồng/tờ. 

6. Phí xuất gà con ra khỏi trại ra khỏi tỉnh 40.000 đồng/tờ. 

7. Giấy tiêu độc sát trùng cho xe vận chuyển gà con nội tỉnh 45.000 

đồng/tờ. 

8. Giấy tiêu độc sát trùng xe vận chuyển gà ngoại tỉnh 75.000 đồng/tờ. 

9. Kiểm tra lâm sàng gà thịt nhập vào 100 đồng/con. 

10.  Phí niêm phong xe 1.500 đồng/dây. 

11.  Phí tiêu độc sát trùng 45.000 đồng/xe. 

12.  Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất gà nội tỉnh 5.000 đồng/điểm giao hàng. 

13.  Giấy kiểm dịch xuất gà ngoại tỉnh 30.000 đồng/điểm giao hàng. 

14.  Phí kiểm soát giết mổ 200 đồng/con. 

(Nguồn: Báo Thanh niên, số 261 (7209), ngày 18/9/2015). 

 

 

 

 

  

 

PHỤ LỤC 4 

DỰ BÁO XU THẾ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ THIÊN TAI  

TẠI ĐBSCL TRONG 03 THẬP NIÊN TỚI 

YẾU TỐ KHÍ HẬU XU THẾ KHU VỰC BỊ TÁC ĐỘNG CHỦ YẾU 

Nhiệt độ max, min, trung Tăng An Giang, Đồng Tháp, Long An, Cần 
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bình trong mùa khô Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang 

Số ngày nắng nóng trên 

350C mùa khô 

Tăng Các vùng giáp biên giới với Campuchia, 

vùng Tây sông Hậu 

Lượng mưa đầu mùa (tháng 

5,6,7) 

Giảm Toàn đồng bằng 

Lượng mưa cuối mùa (tháng 

8,9,10) 

Tăng Các vùng ven biển ĐBSCL 

Lốc xoáy, gió lớn, sét Tăng Các vùng ven biển, hải đảo  ĐBSCL 

Mưa lớn bất thường (>100 

mm/ngày) 

Tăng Các vùng ven biển bán đảo Cà Mau, vùng 

giữa sông Tiền và sông Hậu 

Lũ lụt (diện tích ngập, số 

ngày ngập) 

Tăng Vùng Tứ giác Long Xuyên - Hà Tiên, 

vùng Đồng Tháp Mười, vùng giữa sông 

Tiền và sông Hậu 

Nước biển dâng, xâm nhập 

mặn 

Tăng Các tỉnh ven biển, vùng giữa sông Tiền và 

sông Hậu 

Sạt lở Tăng Toàn đồng bằng 

Tác động của triều cường Tăng Toàn đồng bằng 

Sự thay đổi mực nước ngầm Giảm  Toàn đồng bằng 

Nguồn: Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Trường Đại học 

Cần Thơ (2014), Kỷ yếu Hội thảo khoa học Cơ chế chính sách phục vụ tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp, Nxb Đại học Cần Thơ. tr.284 

 


