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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Khánh Thuận, ngày 22 tháng 3 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu 

 quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Khánh Thuận 

 (Giai đoạn từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 02 năm 2023) 

 

1. Đặc điểm tình hình 

Xã Khánh Thuận được thành lập vào ngày 01 tháng 8 năm 2009 (Trên cơ 

sở chia tách từ xã Khánh Hòa), là xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Diện tích tự nhiên 

17.148 ha; Địa giới hành chính: Phía Đông giáp xã Biển Bạch và xã Tân Bằng, 

huyện Thới Bình, phía Tây giáp Xã Khánh Hòa, huyện U Minh, phía Nam giáp 

thị trấn U Minh và xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, phía Bắc giáp Xã Vân 

Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang; Được chia thành 15 ấp, trong đó 

có 10 ấp trong lâm phần rừng tràm, giao thông đi lại khó khăn; Dân số có 2.941 

hộ với 14.405 khẩu, trong đó: Có tỷ lệ hộ nghèo là 300 hộ, chiếm 10.20%. Tỷ lệ 

hộ cận nghèo là 25 hộ, chiếm 0.85% (Trong đó hộ nghèo là dân tộc thiểu số 34 

hộ, chiếm 8,61%; hộ nghèo thuộc diện người có công 01 hộ/2 khẩu, chiếm 

0,25%); Quy hoạch sản xuất được chia thành 2 vùng, các ấp trong lâm phần hộ 

dân nhận hợp đồng giao khoán trồng rừng, trồng màu kết hợp chăn nuôi, các ấp 

còn lại nuôi tôm kết hợp trồng lúa, chăn nuôi. 

- Công tác triển khai thực hiện và kết quả đạt được trong việc xây dựng 

nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã đến cuối năm 2019: 

+ Thực hiện Quyết định 705/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh. 

Đến cuối năm 2019, xã đạt 14/19 tiêu chí (Các tiêu chí không đạt gồm: Tiêu chí 

5: Trường học; Tiêu chí 11: Hộ nghèo; Tiêu chí 16: Văn hóa; Tiêu chí 19: 

Quốc phòng và an ninh). 

+ Đánh giá thuận lợi, khó khăn: 

 Thuận lợi: Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND 

huyện, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

huyện tạo điều kiện cho xã thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đảng ủy – 

HĐND – UBND – UB MTTQ Việt Nam xã thường xuyên đôn đốc nhắc nhở và 

đưa vào Nghị quyết để quyết tâm thực hiện, tạo thuận lợi cho Ban Chỉ đạo, Ban 

Quản lý xây dựng nông thôn mới của xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 
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 Khó khăn: Do xã không chủ động được nguồn kinh phí nên công tác triển 

khai thực hiện các tiêu chí còn chậm. Một số nơi trên địa bàn xã không có tuyến 

điện đi qua làm hộ dân phải sử dụng điện câu phụ. Một số tiêu chí xã khó thực 

hiện như: Thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, trường học. 

- Đánh giá khái quát những thuận lợi, khó khăn trong việc tiếp tục triển 

khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở địa phương từ 

tháng 01 năm 2020 đến tháng 02 năm 2023: 

 Thuận lợi 

 + Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, Ban 

chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện tạo 

điều kiện cho xã thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. 

+ Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ Việt Nam xã thường xuyên 

đôn đốc nhắc nhở và đưa vào Nghị quyết để quyết tâm thực hiện, tạo thuận lợi 

cho Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới của xã đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện. 

 Khó khăn 

+ Những tháng đầu năm 2022, tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh 

Covid - 19, hạn hán xâm nhập mặn đã ảnh hưởng lớn đến sự chỉ đạo, điều hành 

phát triển kinh tế - xã hội của xã. 

+ Một số nơi trên địa bàn xã không có tuyến điện đi qua làm hộ dân phải 

sử dụng điện câu phụ. 

+ Một số tiêu chí xã khó thực hiện như: Cơ sở vật chất, trường học, hộ 

nghèo.  

2. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Chương trình 

a) Giai đoạn tháng 01 năm 2020 đến tháng 02 năm 2022  

Việc tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn xã luôn được quan tâm, ngay từ đầu năm 2020 Đảng ủy đã 

ban hành Nghị quyết, Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch thực hiện các tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Trong kế hoạch có sự phân công cụ 

thể cho từng ban, ngành, đoàn thể xã. 

b) Giai đoạn tháng 03 năm 2022 đến tháng 02 năm 2023  

Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, BCĐ 

huyện, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của BCĐ, BQL xã, cùng với sự đồng lòng 

chung sức của nhân dân trong xã đã khắc phục khó khăn, phát huy nội lực cùng 
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với sự hỗ trợ của Nhà nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, diện mạo 

Nông thôn của xã đã có nhiều thay đổi tích cực, đời sống của nhân dân không 

ngừng được nâng lên, tạo tiền đề quan trọng để xã Khánh Thuận thực hiện hoàn 

thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trong năm 

2025. 

Từ năm 2022 đến năm 2023, Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện cụ 

thể như sau: 

- Tổ chức họp định kỳ hàng tháng để nắm bắt tiến độ thực hiện từng tiêu 

chí, trên cơ sở đó kiểm tra việc triển khai thực hiện các tiêu chí và việc tuyên 

truyền vận động của các ban, ngành đoàn thể xã đối với các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới đến nhân dân. 

- Ủy ban nhân dân xã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 

16/KH-UBND ngày 25/3/2022 về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2022. 

- Ngày 14/7/2022, Thường trực Đảng ủy xã đã ban hành Công văn số 

208-CV/ĐU về việc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nông thôn 

mới trên địa bàn xã. 

- Ngày 15/7/2022, Ủy ban nhân dân xã ban hành Công văn số 73/UBND-

KT chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn phụ trách từng tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới và các ấp rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo 

Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Ngày 12/5/2022, Ủy ban nhân dân xã ban hành Thông báo số 27/TB-

UBND về việc phân công nhiệm vụ ban chỉ đạo và cán bộ, công chức phụ trách 

từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới các chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Ngày 31/8/2022, UBND xã ban hành Công văn số 117/CV-KT triển 

khai thực hiện Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh 

Cà Mau ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau giai đoạn 2021-2025 đến Cán bộ, công chức chuyên môn, người hoạt động 

không chuyên trách tại xã; Trưởng Trạm Y tế xã; Hiệu trưởng các trường trên 

địa bàn xã. 

- Ngày 01/11/2022, UBND xã triển khai Sổ tay Hướng dẫn thực hiện đối 

với từng chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025 đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

hoạt động không chuyên trách trên địa bàn xã, bí thư, trưởng ấp các ấp nắm, để 

triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Sổ tay (Có niêm 

yết Sổ tay hướng dẫn thực hiện đối với từng chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí 
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xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025 

bằng mã QR tại Bảng niêm yết UBND xã). 

- Phân công 01 cán bộ xã phụ trách, tổng hợp, thường xuyên kiểm tra, đôn 

đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. 

3. Công tác tuyên truyền, vận động 

 Giai đoạn tháng 01 năm 2020 đến tháng 02 năm 2022 

Phát động phong trào thi đua “Khánh Thuận chung sức xây dựng nông 

thôn mới” và vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn 

minh”. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức 

phong phú, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức cho 

cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu đầy đủ nội dung, mục 

đích, ý nghĩa, phương pháp, cách thức xây dựng nông thôn mới để nâng cao tính 

tự giác, chủ động sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện. Kết quả tuyên 

truyền 25 cuộc với 825 lượt người dự, phát 800 tờ rơi, 450 tập gấp. Hiện xã đạt 

16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
1
. 

 Giai đoạn tháng 03 năm 2022 đến tháng 02 năm 2023 

- Việc xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, vận động: Ủy ban nhân dân xã 

xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25/3/2022 về 

việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2022. 

- Hình thức và nội dung tuyên truyền, vận động đã thực hiện: Triển khai 

thực hiện Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Các ngành xã phối hợp với Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các đoàn thể xã phát động phong trào thi 

đua “Khánh Thuận chung sức xây dựng nông thôn mới” và vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” đã lồng ghép tổ chức tuyên 

truyền, vận động được 05 cuộc với hơn 200 lượt người dân tham dự phát 1000 

tờ rơi và 30 áp phích theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 318/QĐ-TTg 

ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

                                           
1
 Xã đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm tiêu chí:“Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Điện, 

Nhà ở dân cư, Cơ sở hạ tầng thương mại, Tỷ lệ lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục và đào tạo, Y 

tế, Thu nhập, Môi trường và an toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Thông tin và truyền 

thông, hộ nghèo, quốc phòng - an ninh”. 
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- Kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động; nhất là nhận thức, 

sự đồng thuận trong Nhân dân về xây dựng NTM: 

Tạo nhiều điều kiện thuận lợi để hộ dân tiếp cận các tiêu chí nông thôn 

mới. Đến cuối năm 2022, nhân dân đã chủ động trong việc trao đổi kinh nghiệm 

trong sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm; gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; phát 

huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

 Đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo là 300 hộ, chiếm 10.20%, giảm 

3.23% so với tỷ lệ đầu năm (Tỷ lệ hộ nghèo đầu năm là 395 hộ, chiếm 13.43%). 

Tỷ lệ hộ cận nghèo là 25 hộ, chiếm 0.85%, giảm 0.44% so với tỷ lệ đầu năm (Tỷ 

lệ hộ nghèo đầu năm là 89 hộ, chiếm 3.03%). 

4. Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM  

* Giai đoạn tháng 01 năm 2020 đến tháng 02 năm 2022 

- Căn cứ Quyết  định 705/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh: Xã 

Khánh Thuận đạt 15/19 tiêu chí  (Không đạt 04 tiêu chí gồm: Trường học, cơ sở 

vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo). 

* Giai đoạn tháng 03 năm 2022 đến tháng 02 năm 2023  

- Căn cứ Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh, 

xã Khánh Thuận, đến nay xã đạt 13/19 tiêu chí  (Không đạt 06 tiêu chí 

gồm:Giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, tổ chức 

sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn). 

- Một số mô hình, cách làm hay, sáng tạo của địa phương, của nhân dân cần 

nhân rộng, nêu gương trong xây dựng NTM, NTM nâng cao (Kèm biểu 04). 

5. Kết quả thực hiện về nguồn vốn năm 2020, năm 2021, năm 2022 

(Kèm biểu 05) 

- Tổng số nguồn vốn năm 2020:  

Vốn giao: 3.473.000.000 đồng, trong đó: 

+ Vốn ngân sách TW: 3.473.000.000 đồng, vốn giải ngân: 3.312.176.000 

đồng, đạt 100% vốn giao. 

+ Vốn ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã): 0 đồng 

+ Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án: 0 đồng. 

+ Vốn doanh nghiệp bao nhiêu: 0 đồng. 

+ Vốn tín dụng bao nhiêu, chiếm bao nhiêu phần trăm (%). 

+ Vốn nhân dân đóng góp: 0 đồng. 
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* Năm 2021: không giao vốn 

- Tổng số nguồn vốn năm 2022:  

Vốn giao: 3.374.000.000 đồng, trong đó: 

+ Vốn ngân sách TW: 3.374.000.000 đồng, vốn giải ngân: 3.312.176.000 

đồng, đạt 98.16% vốn giao. 

+ Vốn ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã): 0 đồng. 

6. Kết quả sử dụng nguồn lực xây dựng NTM năm 2020, năm 2021, 

năm 2022 

- Đầu tư xây dựng hạ tầng: 

+ Năm 2020: Đầu tư xây dựng cho 05 công trình lộ giao thông nông thôn 

với số tiền 3.473.000.000 đồng. 

+ Năm 2021: Không giao vốn 

+ Năm 2022: Đầu tư xây dựng mới cho 05 công trình lộ giao thông nông 

thôn trên địa bàn xã  và 01 công trình duy tu bảo dưỡng với số tiền 

3.312.176.000 đồng. 

7. Nợ đọng xây dựng nông thôn mới năm 2020, năm 2021, năm 2022 

(Không có) 

8. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình 

Ngày 12/5/2022, Ủy ban nhân dân xã ban hành Thông báo số 27/TB-

UBND về việc phân công nhiệm vụ ban chỉ đạo và cán bộ, công chức phụ trách 

từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng 

thời tổ chức kiểm tra, giám sát nhiệm vụ các thành viên được phân công theo 

tháng, theo quý. 

9. Đánh giá chung 

* Hạn chế:  

- Xã xuất phát điểm còn thấp, tiến độ và kết quả thực hiện các tiêu chí có 

mặt còn chậm so với kế hoạch, tiến độ triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng còn 

chậm, điều kiện kinh tế khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, làm ảnh 

hưởng rất lớn đến công tác xây dựng Nông thôn mới.     

- Trong thực hiện các tiêu chí NTM giai đoạn 2021 - 2025 thì có 03 tiêu chí 

khó thực hiện: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, cụ thể: 

+ Tiêu chí Giao thông: 
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Đối với đường ấp và đường liên ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi 

lại thuận tiện quanh năm: Hiện trại xã có 65,254km/132,254km, chiếm 49,3% 

đường ấp và đường liên ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện 

quanh năm. Có 67km, chiếm 50,7% đường ấp và đường liên ấp chưa đảm bảo ô 

tô đi lại thuận tiện quanh năm là: Tuyến kênh 5 Đất Sét, liên ấp 4, ấp 10; Tuyến 

Bờ Bao-Cúp Lip, liên ấp 15, 20, 21; Tuyến kênh 27, kênh 14, liên ấp 9, ấp 10; 

Tuyến kênh 21, liên ấp 17, ấp 20. 

Tiêu chí Giao thông là một trong những tiêu chí khó thực hiện xã có tổng 

15 ấp, tuy nhiên có đến 10 ấp trong lâm phần rừng tràm, đường giao thông nông 

thôn tại một số ấp vẫn còn gặp không ít khó khăn. Mặt khác, chỉ tiêu của cơ 

quan cấp trên đề ra tăng hơn nhiều so với chỉ tiêu cũ
2
. Phấn đấu đến năm 2025, 

xã đạt tiêu chí số 2 giao thông. 

+ Cơ sở vật chất văn hóa: Một số ấp không đảm bảo cơ sở vật chất như: 

Bàn ghế, âm thanh... theo hướng dẫn của Sở Văn hóa-TT-DL tỉnh Cà Mau. Xã 

có 1 ấp (Ấp 1) mượn tạm Trung tâm văn hóa làm nơi sinh hoạt văn hóa. Một số 

trụ sở sinh hoạt văn hóa đã xuống cấp: Ấp 4, ấp 18, ấp 19. 

+ Tiêu chí hộ nghèo: Do xã có xuất phát điểm thấp, có tỷ lệ hộ nghèo còn 

cao. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo là 300 hộ, chiếm 10.20%. Tỷ lệ hộ cận 

nghèo là 25 hộ, chiếm 0.85%. 

- Nhận thức của một bộ phận Nhân dân trong thực hiện chương trình xây 

dựng Nông thôn mới chưa đầy đủ, toàn diện, còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, coi 

đây là chương trình đầu tư của Nhà nước; chưa phát huy tốt các yếu tố nội lực ở 

địa phương, phong tục, tập quán còn nặng nề, điểm xuất phát về kinh tế thấp còn 

thấp. 

- Việc chuyển sang áp dụng theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới 

giai đoạn 2021 – 2025 với nhiều nội dung chỉ tiêu mới, yêu cầu cao hơn nên xã 

có một số tiêu chí bị rớt chuẩn như: Giao thông, điện, cơ vật chất văn hóa, 

trường học… 

- Theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 có nhiều nội 

dung mới, trong đó có nhiều nội dung chưa được triển khai thực hiện phổ biến ở 

cơ sở nên còn khó khăn cho xã trong việc rà soát, đánh giá hiện trạng các chỉ 

tiêu, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới, đặc biệt là tiêu 

chí về giao thông, môi trường. 

                                           
2
 Theo Quyết định 705/QĐ-UBND quy định “Đường trục ấp và đường liên ấp được cứng hóa, đảm bảo 

ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt ≥ 20%”; Theo Quyết định 2221/QĐ-UBND “Đường trục ấp và đường liên 

ấp được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt ≥ 90%”. 
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* Nguyên nhân khó khăn, giải pháp  

 Nguyên nhân 

- Hầu hết các tiêu chí còn lại chưa đạt của xã hiện nay là những tiêu chí 

khó, đòi hỏi phải có nguồn lực để đầu tư thực hiện như: Tiêu chí giao thông, 

trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo… 

- Xã xuất phát điểm còn thấp, tiến độ và kết quả thực hiện các tiêu chí có 

mặt còn chậm so với kế hoạch, tiến độ triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng còn 

chậm, điều kiện kinh tế khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, làm ảnh 

hưởng rất lớn đến công tác xây dựng Nông thôn mới.   

 Giải pháp 

Đề xuất giải pháp cụ thể như sau: 

- Xã cần nguồn vốn để đầu tư xây dựng  đường ấp và đường liên ấp ít nhất 

được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. 

- Xã cần nguồn vốn để xây dựng trụ sở sinh hoạt văn hóa cho ấp 1; Trang 

thiết bị âm thanh, bàn ghế, loa (25 cụm loa tại các ấp đã bị nhiễu sóng); Các trụ 

sở sinh hoạt văn hóa đã xuống cấp. 

- Xã cần nguồn vốn để xây dựng nơi thu gom chất thải rắn và bao gói 

thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. 

10. Nhiệm vụ, phương hướng xây dựng NTM thời gian tới  

- Mục tiêu cụ thể: Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, phấn 

đấu năm 2023 đạt thêm tiêu chí điện, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông 

thôn, nâng lên 15/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Mặt khác, đến năm 2025 

đạt thêm 4 tiêu chí, nâng lên 19/19 tiêu chí đạt chuẩn xã nông thôn mới . 

- Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chủ trương, giải pháp thực 

hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tạo sự đồng thuận, thống 

nhất cao trong các ngành, các cấp và nông dân; làm thay đổi trong nhận thức, 

hành động, thói quen canh tác, cách bố trí nguồn lực và sự kết hợp đồng bộ 

trong triển khai thực hiện nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia 

tăng cao, góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống, thu nhập cho người 

nông dân và xây dựng nông thôn mới.  

- Kiểm tra, hướng dẫn các ấp trong việc triển khai thực hiện Chương trình, 

nhất là việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. 










