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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của
Hội đồng nhân dân tỉnh 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
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm
2021; Nghị quyết số 14/2011/NQ-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. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện
như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác triển khai Nghị quyết
Sau khi Nghị quyết được ban hành, các Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận,
đoàn thể, các ngành đã quan tâm xây dựng Nghị quyết, chương trình hành động,
kế hoạch ở cấp mình để triển khai thực hiện; trong đó, xác định xây dựng nông
thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, mang tính tổng hợp, toàn
diện của cả hệ thống chính trị; từ đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt
công tác học tập, quán triệt Nghị quyết bằng nhiều hình thức.
Bên cạnh đó, để khởi động thực hiện Chương trình xây dựng NTM, tỉnh
đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua xây dựng NTM trong toàn tỉnh với
chủ đề “Quê hương Đồng Khởi chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với
phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Ủy ban Mặt
trận tổ quốc và đoàn thể các cấp đã phối hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân
dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức
trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quan điểm, chủ trương, chính
sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM, đưa các Nghị quyết thật sự đi vào
cuộc sống.
2. Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết
a) Về công tác Quy hoạch
Đã hoàn thành công tác lập quy hoạch NTM cho 142/142 xã (số xã xây
dựng NTM lúc bắt đầu chương trình là 124 xã), 100% xã có quy chế quản lý quy
hoạch và cơ bản hoàn thành công tác công bố công khai quy hoạch tại các xã, có
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103/142 xã thực hiện hoàn thành cắm mốc, cắm bảng quy hoạch. Đã rà soát điều
chỉnh 78/142 đồ án quy hoạch chung (điều chỉnh cục bộ quy hoạch). Ủy ban
nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương tổ chức lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch
xây dựng vùng huyện Châu Thành và tổ chức lập Đồ án quy hoạch xây dựng
vùng huyện Mỏ Cày Nam.
b) Về đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng nông
thôn
- Giao thông: Từ năm 2010-2020, tổng số km đường theo quy hoạch được
duyệt giai đoạn 2011-2020 là 4.139,32 km, trong đó số km đường giao thông
nông thôn được đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp là 2.354,05 km.
- Thủy lợi: tỉnh đã lập dự án đầu tư xây dựng 09 công trình (trong đó 06
công trình đã đưa vào khai thác sử dụng, 02 công trình đang thi công, 01 công
trình đã lập dự án đầu tư); nạo vét 528 tuyến kênh với tổng chiều dài 549 km,
tổng khối lượng nạo vét gần 2,6 triệu m3. Đến nay, diện tích đất sản xuất nông
nghiệp được tưới và tiêu nước trên địa bàn 142 xã là 120.789,45 ha, đạt tỷ lệ
66%.
- Điện: Hệ thống lưới điện trung, hạ thế và trạm biến áp được quan tâm
đầu tư, cải tạo góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn, phục vụ tốt cho
sản xuất và sinh hoạt, đến nay tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,94%.
- Trường học: Toàn tỉnh có 51/182 trường mầm non, mẫu giáo, 94/190
trường tiểu học, 71/133 trường Trung học cơ sở, 13/33 trường Trung học phổ
thông có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia.
- Cơ sở vật chất văn hóa: Toàn tỉnh hiện có 62/142 xã có Trung tâm Văn
hóa Thể thao và Học tập cộng đồng xã đạt chuẩn, 304/968 Nhà văn hóa – Khu
thể thao ấp đạt chuẩn.
- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Xây dựng mới, nâng cấp được 75
chợ nông thôn.
- Thông tin và Truyền thông: đến thời điểm hiện nay có 131 xã có điểm
phục vụ bưu chính, tất cả các xã đều có dịch vụ viễn thông, internet, có đài
truyền thanh và hệ thống loa đến các ấp; 100% xã có ứng dụng công nghệ thông
tin trong công tác quản lý, điều hành. Trong năm 2020, tỉnh thực hiện Dự án
nâng cấp trang thiết bị truyền thanh cho 72 đài truyền thanh cấp xã; trong đó, bổ
sung thêm trang thiết bị cho 45 đài và trang bị mới trang thiết bị 27 đài.
- Y tế: Tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống y tế dự phòng, khám, chữa
bệnh cho người dân nông thôn. Đến nay, tất cả các xã trên địa bàn tỉnh đều đã có
Trạm y tế đạt chuẩn.
- Nhà ở dân cư: Tổng số nhà ở dân cư là 335.906 căn; trong đó, số nhà đạt
chuẩn Bộ Xây dựng là 275.561 căn (82%), số nhà tạm, dột nát là 7.333 căn
(2,2%).
c) Về chuyển dịch cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất nông nghiệp
gắn với công nghiệp và dịch vụ - du lịch
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Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã xây dựng NTM đến
tháng 12/2020 là 40 triệu đồng. Trong thời gian qua, các ngành chức năng và địa
phương đã thực hiện đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, trong đó tập
trung chuyển đổi sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển chuỗi giá
trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, nhất là công tác truyền thông, vận
động thành lập và tham gia các THT, HTX, liên kết nông dân với doanh nghiệp
để tiêu thụ nông sản. Đến nay, tỉnh có 160 HTX1, tổng vốn điều lệ 293,93 tỷ
đồng, có 41.446 thành viên, doanh thu bình quân khoảng 2.260 triệu đồng/HTX,
lợi nhuận bình quân 471,2 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân của thành viên
ước đạt 40 triệu đồng/năm. Các HTX bước đầu có hình thành liên kết đầu vào,
đầu ra thông qua các hợp đồng ký kết với doanh nghiệp, có 48/156 HTX tham
gia chuỗi giá trị. Các chuỗi giá trị dừa, bưởi da xanh, nhãn và con bò tiếp tục
được củng cố và phát triển.
d) Về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội; bảo vệ môi
trường sinh thái, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu
- Giáo dục: Đến nay, có 142/142 xã đạt phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi;
06/142 xã đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; 136/142 xã đạt phổ cập giáo
dục tiểu học mức độ 3; 138/147 xã đạt xóa mù chữ mức độ 2; 142/142 xã đạt phổ
cập giáo dục THCS mức độ 2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học
THPT, bổ túc, trường nghề đạt 93%.
- Y tế: Tập trung chỉ đạo toàn tỉnh phòng chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp COVID-19. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế tính đến thời điểm hiện
tại trên địa bàn 142 xã là 93,89%.
- Văn hóa: Toàn tỉnh có 952/968 khu dân cư đạt danh hiệu “Ấp, Khu phố
văn hóa”, đạt 98,34%.
- Môi trường: Đến nay, có 99,4% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và 72,6%
hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia. Số cơ sở thuộc đối tượng phải
đăng ký thủ tục môi trường đã được cấp thủ tục theo quy định đạt 73%, số cơ sở
có đầu tư công trình, biện pháp xử lý chất thải đạt 85,64%; 139 xã có quy hoạch
đất xây dựng nghĩa trang nhân dân, 98,87% hộ có nhà tắm kín đáo, 91,43% hộ có
nhà tiêu hợp vệ sinh, 98,6% hộ có bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 83,79%
hộ thực hiện tốt 3 sạch, 73,53% hộ chăn nuôi thuộc đối tượng đăng ký hồ sơ môi
trường được cơ quan có thẩm quyền cấp hồ sơ theo quy định, 66,24% hộ chăn
nuôi có công trình, biện pháp xử lý chất thải.
đ) Nâng cao nhận thức và năng lực tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn
thể chính trị - xã hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Tỉnh ủy rất quan tâm và thường xuyên chỉ đạo để đẩy mạnh thực hiện
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được thể hiện cụ thể
qua các văn bản như: Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 02/8/2011 về xây dựng NTM
Trong đó: tiểu thủ công nghiệp và xây lắp điện có 12 HTX; nông nghiệp 108 HTX; thủy sản 12 HTX; 08 Quỹ
tín dụng nhân dân; thương mại - dịch vụ 08 HTX; giao thông - vận tải 07 HTX; khai thác tài nguyên (cát sông) 05
HTX.
1

4

giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, Chỉ thị số 16-CT/TU ngày
07/01/2015 về việc phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, Kết luận số
359-KL/TU ngày 08/11/2018 về phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng
NTM giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025 và gần đây là Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.
Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị được đặc biệt
quan tâm; các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư
tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất tốt,
có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao (Hiện tại có 2.911/3.046 cán bộ,
công chức đạt chuẩn; 136/142 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật).
Hoạt động bộ máy chính quyền cơ sở có nhiều tiến bộ, công tác vận động
nhân dân ngày càng thiết thực, hiệu quả, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết
toàn dân tộc. Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM các cấp thường xuyên
được củng cố, kiện toàn; hoạt động của các ban chỉ đạo tỉnh, huyện, thành phố,
các ban quản lý và các ban phát triển ấp ngày càng tiến bộ, sâu sát hơn. Mặt trận
tổ quốc và đoàn thể các cấp phát huy được vai trò nòng cốt trong vận động xây
dựng NTM; tập trung tuyên truyền, không ngừng bám sát cơ sở, hỗ trợ các xã
trong thực hiện 19 tiêu chí NTM.
e) Tăng cường công tác tuyên truyền vận động về xây dựng nông thôn
mới cho cộng đồng dân cư
Công tác tuyên truyền xây dựng NTM được các cấp, các ngành thực hiện
thường xuyên, liên tục trên quan điểm phát huy nội lực cộng đồng, người dân là
chủ thể, Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ, quán triệt phương châm “Dân biết, dân bàn,
dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Nhiều hình thức tuyên truyền được thực
hiện sinh động, phong phú với nội dung thiết thực, hữu ích như tổ chức hội nghị,
tọa đàm, hội thi, in tờ bướm, lắp đặt pano, băng rôn,... đặc biệt thực hiện các tiểu
phẩm trên đài phát thanh, truyền hình với nội dung gần gũi, dễ hiểu; từ đó đã làm
chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên, hội
viên và quần chúng nhân dân đối với công tác xây dựng NTM.
Đến nay, tỉnh đã phát hành trên 208.000 tài liệu tuyên truyền (bao gồm: tờ
bướm, sổ tay hướng dẫn, sổ tay Ban Chỉ đạo, các thiết kế mẫu); xây dựng, lắp
đặt 349 bảng pano tuyên truyền thực hiện bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Bến Tre 02
giai đoạn; tổ chức các chuyến tham quan học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh. Cổng
thông tin điện tử NTM Bến Tre thực hiện biên tập và đăng 3.125 tin, bài và các
văn bản chỉ đạo điều hành liên quan chương trình xây dựng NTM. Báo Đồng
Khởi đã thực hiện 123 chuyên trang, in 51.500 tờ báo phục vụ lễ công bố xã đạt
chuẩn NTM. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thực hiện và phát sóng 139
chuyên mục, 12 phóng sự, 28 tiểu phẩm về NTM. Các đoàn thể tỉnh cũng đã tích
cực thực hiện công tác tuyên truyền liên quan đến các tiêu chí xã NTM 2. Hệ
Tính đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
được 1.293.005 cuộc với 46.103.254 lượt người tham dự; Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức triển khai sâu rộng, đồng
bộ Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với 1.297.684 lượt hội viên tham gia; Hội Cựu Chiến
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thống chính trị, đoàn thể các huyện, thành phố và các xã tập trung thực hiệt tốt
công tác tuyên truyền và tổ chức các tuần, tháng cao điểm để đẩy mạnh tuyên
truyền sâu rộng đến từng hộ dân3.
Ngoài ra, nhằm huy động cả hệ thống chính trị và người dân góp phần
tham gia xây dựng NTM, tỉnh đã phát động thực hiện “Ngày Chủ nhật Nông
thôn mới”. Hàng tháng, các xã dựa trên tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch,
lựa chọn chủ đề thực hiện liên quan đến việc xây dựng 19 tiêu chí xã NTM và
triển khai thực hiện “Ngày Chủ nhật Nông thôn mới” trên cơ sở huy động lực
lượng tham gia là các cán bộ tỉnh phụ trách xã, hệ thống chính trị xã và đặc biệt
là người dân trên địa bàn. “Ngày Chủ nhật Nông thôn mới” được tổ chức vào
ngày Chủ nhật cuối cùng hàng tháng, bắt đầu từ tháng 01/2019 đến nay đã thu
hút đông đảo người dân tham gia với chủ đề thực hiện đa dạng, phong phú và
mang lại nhiều kết quả nổi bật, góp phần đáng kể trong việc đẩy nhanh tiến độ
xây dựng NTM trên địa bàn.
g) Kết quả huy động nguồn lực
Nguồn vốn huy động đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai
đoạn 2011-2020 là 13.574,670 tỷ đồng, bao gồm ngân sách Nhà nước 65,68%
(vốn trực tiếp 31,2%, lồng ghép 34,48%), vốn doanh nghiệp 11,97%, vốn dân
đóng góp 14,30% và vốn khác 8,05%. Riêng vốn tín dụng ngân hàng vay phát
triển sản xuất, xây dựng hạ tầng nông thôn là 159.855,118 tỷ đồng.
h) Kết quả đạt tiêu chí nông thôn mới
Đến tháng 12/2020, toàn tỉnh có 51 xã đạt 19 tiêu chí, 32 xã đạt 15-18 tiêu
chí, 59 xã đạt 10-14 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Trung bình đạt
tiêu chí trên xã là 15,54 tiêu chí.
Huyện Chợ Lách đã đạt chuẩn huyện NTM và Thành phố Bến Tre hoàn
thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả đạt được
- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh
đã nhận được nhiều sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ tích cực từ các Bộ, ngành
Trung ương, đặc biệt là Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương trong
việc hướng dẫn nghiệp vụ và định hướng cho tỉnh trong suốt quá trình thực hiện
Chương trình.

binh đã tổ chức được 3.471 cuộc tọa đàm tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới với 103.714 lượt người tham
dự; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức tuyên truyền các nội dung “Tuổi trẻ Bến Tre chung tay xây dựng nông
thôn mới” được 9.953 cuộc trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới với 369.606 lượt đoàn viên,
thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia, đồng thời lồng ghép nội dung xây dựng nông thôn mới vào các hoạt
động khác của Đoàn; Hội Nông dân đã tổ chức 2.697 cuộc tọa đàm nông thôn mới.
3
Địa phương tổ chức tuyên truyền xây dựng nông thôn mới như tổ chức 154.050 cuộc tuyên truyền với 3.419.994
lượt người tham gia, 6.142 cuộc tọa đàm, lắp đặt 2.593 pano, in 3.722.775 tờ bướm, 28.636 tin bài phát trên đài
phát thanh, 215 chuyến tham quan học tập kinh nghiệm.
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- Các cấp, các ngành xem chương trình xây dựng nông thôn mới là nhiệm
vụ trọng tâm, hàng đầu trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Cả hệ
thống chính trị và người dân trong tỉnh tích cực vào cuộc và hưởng ứng phong
trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được Trung ương
phát động giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020 với quyết tâm và nỗ lực cao nhất,
các chỉ tiêu đến năm 2020, tỉnh đã thực hiện hoàn thành.
- Ban Chỉ đạo các cấp được quan tâm kiện toàn ngày càng tinh gọn, đảm
bảo công tác chỉ đạo, điều hành Chương trình được sát sao, kịp thời. Văn phòng
Điều phối nông thôn mới các cấp được thành lập đã giúp cho việc điều phối,
quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình ngày càng thuận lợi, thông suốt và hiệu
quả hơn.
- Giai đoạn 2016-2020, các cơ chế, chính sách đã được tỉnh ban hành kịp
thời. Những chương trình, đề án đặc thù mang tính đột phá của tỉnh như chương
trình OCOP, “Ngày Chủ nhật Nông thôn mới”, Đề án xây dựng giao thông nông
thôn, Đề án thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm,… đã được tập
trung nghiên cứu, ban hành, góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng,
hiệu quả của Chương trình.
2. Những hạn chế, tồn tại
- So với lộ trình, mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND
ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đến năm 2015 tỉnh chỉ có 09 xã
đạt chuẩn NTM (so với mục tiêu Nghị quyết là 25 xã), đến năm 2020, toàn tỉnh
có 51 xã đạt chuẩn NTM (so với kỳ vọng 100% xã cơ bản đạt chuẩn NTM).
- Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện nhưng có nơi hiệu quả
chưa cao, một bộ phận người dân chưa thấy được vai trò chủ thể trong xây dựng
NTM và chưa chủ động thực hiện các phần việc của mình, chưa tích cực tham
gia hoạt động “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới”.
- Tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng thuộc tiêu chí 2 - Giao thông, 5
- Trường học và 6 - Cơ sở vật chất văn hóa còn chậm do nguồn kinh phí còn hạn
hẹp và thiếu quỹ đất công.
- Các hình thức kinh tế tập thể tại các địa phương được quan tâm triển khai
thực hiện nhưng chưa đủ quy mô hoặc chưa có hợp đồng đầu ra ổn định, dẫn đến
giảm sức thu hút người dân tự nguyện tham gia. Đời sống của người dân được
nâng lên, hộ nghèo có giảm nhưng hộ thoát nghèo chưa thực sự bền vững, số hộ
nghèo mới và tái nghèo vẫn còn cao.
III. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI
Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Chương trình của Tỉnh ủy về Xây dựng
nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 để
triển khai thực hiện, tập trung vào các giải pháp lớn như: Tăng cường công tác
chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình; Hoàn thiện cơ chế, chính sách trong
xây dựng nông thôn mới; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục
nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển kinh tế,

7

nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; huy động nguồn lực, đẩy mạnh xây
dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn...
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 14/2011/NQ-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, Ủy ban nhân dân
tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở NN&PTNT;
- VPĐP NTM tỉnh;
- Phòng TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Cảnh

