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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Thực tế đã khẳng định, nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có vị 

trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua 

hơn 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã đạt những 

thành tựu khá toàn diện và to lớn. Tuy nhiên, với tiềm năng, thế mạnh của 

nông thôn Việt Nam, những thành tựu đạt được như nêu trên là chưa tương 

xứng và chưa đồng đều giữa các vùng. Nguyên nhân chủ yếu của các tồn tại 

yếu kém trên là do: Trình độ của lực lượng sản xuất ở nông thôn về cơ bản 

còn thấp đã tác động không nhỏ đến cả đầu vào, đầu ra của nông sản hàng 

hóa; các tệ nạn mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu ở nhiều địa phương đã ảnh 

hưởng đến phát triển kinh tế nông thôn. Một số chủ trương, chính sách chưa 

thông thoáng, thiếu đồng bộ, thiếu tính khả thi, chưa phù hợp với nền sản 

xuất hàng hóa quy mô lớn và thúc đẩy xuất khẩu nhưng còn chậm được điều 

chỉnh, đổi mới, nhất là các chính sách đất đai, công nghệ, khoa học. Vai trò 

quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn 

mới còn nhiều hạn chế, như: Cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc cho Ủy ban 

nhân dân các cấp biến động liên tục, thiếu tính ổn định, chưa tương xứng với 

Chương trình mục tiêu Quốc gia tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội. 

Những hạn chế trên ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã 

hội khu vực nông thôn, tác động đến Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới của cả nước. Do đó, nhiều vấn đề đòi hỏi được nghiên 

cứu chuyên sâu cả về lý luận và thực tiễn, nhất là vai trò, trách nhiệm quản 

lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới. 

Vì vậy, vấn đề: “quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây 

dựng nông thôn mới từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên” được lựa chọn làm đề tài 

Luận án tiến sĩ Luật học, chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của Luận án 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý 

nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới, 

đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp 

đối với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Luận án chỉ 

ra những khó khăn, hạn chế của công tác quản lý nhà nước đối với xây dựng 

nông thôn mới, t  đó xác định quan điểm, giải pháp tăng cường quản lý nhà 

nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới ở nước ta 

hiện nay.  
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2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Xuất phát t  mục đích nghiên cứu, Luận án tập trung giải quyết các 

nhiệm vụ sau: 

Một là, hệ thống và làm rõ những vấn đề lý luận trong quản lý nhà 

nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới. 

Hai là, phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước của Ủy ban 

nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu, đánh giá các 

yếu tố ảnh hưởng đến Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên. T  đó, khẳng định sự cần thiết của công tác quản lý nhà 

nước, vai trò quan trọng của Ủy ban nhân dân các cấp góp phần quan trọng 

trong thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới. 

Ba là, đề xuất quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, 

đổi mới công tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp góp phần 

đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của Luận án là công tác quản lý nhà nước của 

Ủy ban nhân dân các cấp, các quy định của pháp luật và việc thực hiện các 

quy định của pháp luật đối với xây dựng nông thôn mới, các yếu tố ảnh 

hưởng đến Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và sự 

tác động của nó đến các chủ thể tổ chức, triển khai, thực hiện Chương trình trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận án khảo sát thực trạng công tác tổ chức, triển khai thực hiện 

quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp, các quy định của pháp luật 

và việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với Chương trình xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Luận án tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ 

chức, triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân 

các cấp đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên t  khi có Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X về nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn đến nay. 

4. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp luận 

Để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra, Luận án dựa trên phương 
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pháp luận nghiên cứu khoa học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử 

của Chủ nghĩa Mác - Lênin; các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính 

sách của Đảng, Nhà nước ta đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới nhằm làm sáng tỏ vấn đề và trình bày Luận án một 

cách khoa học. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

* Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong Luận án là:  

- Phương pháp phân tích, sử dụng xuyên suốt trong quá trình thực 

hiện Luận án. Phương pháp này được sử dụng khi đánh giá, bình luận các số liệu 

thu thập được trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

- Phương pháp tổng hợp, sử dụng khi đánh giá nhằm rút ra những kết 

luận tổng quan, những quan điểm, các đề xuất, kiến nghị. 

- Phương pháp so sánh, sử dụng khi phân tích, đánh giá các nhóm xã 

nghiên cứu và nhóm xã đối chứng; các quy định, chính sách ở các địa 

phương về xây dựng nông thôn mới, nhằm làm sáng tỏ các vấn đề khác 

nhau, các vấn đề còn tồn tại, phân cấp quản lý nhà nước t  trung ương đến 

các địa phương. 

- Phương pháp điều tra xã hội học, nhằm tiến hành thu thập thông tin, 

đánh giá về công tác tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

- Phương pháp trao đổi với chuyên gia, thảo luận, tổ chức hội thảo… 

sử dụng trong quá trình nghiên cứu Luận án. 

* Giả thuyết nghiên cứu  

1) Vai trò của UBND các cấp trong công tác QLNN đối với 

Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có chuyển 

biến nhưng còn nhiều hạn chế, công tác tổ chức, triển khai thực hiện 

Chương trình hiệu quả thấp. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến công tác QLNN 

của UBND các cấp đối với Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. 

2) Phát huy tốt vai trò của UBND các cấp trong công tác QLNN 

sẽ góp phần tăng cường hiệu quả và chất lượng đối với Chương trình xây 

dựng NTM ở Việt Nam hiện nay.  

* Các câu hỏi nghiên cứu: 

1) Nội dung và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác QLNN của 

UBND các cấp đối với Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên? 

2) Vai trò của các chủ thể quản lý đối với việc triển khai, tổ chức, thực 

hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên? 
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3) Các vấn đề còn hạn chế (luật, văn bản quy định, cơ chế, chính sách, 

thủ tục hành chính…) trong QLNN đối với xây dựng NTM? 

4) Thực trạng QLNN của UBND các cấp đối với xây dựng NTM ở 

Thái Nguyên? 

5) Một số khác biệt của một số nước về vấn đề nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn? 

6) Những vấn đề đặt ra trong công tác QLNN của UBND các cấp hiện 

nay đối với xây dựng NTM và các giải pháp để tăng cường công tác này? 

5. Những đóng góp mới của Luận án: 

- Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống và toàn diện 

cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp 

đối với xây dựng nông thôn mới. 

- Luận giải, phân tích một cách có hệ thống các quan điểm lý luận, 

làm rõ hơn nội hàm, đặc trưng, nhận thức mới về quản lý nhà nước của Ủy 

ban nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới. 

- Luận án đã phân tích, bình luận, đánh giá một cách khách quan về 

các quy định của pháp luật và thực tiễn vận dụng các quy định của pháp luật 

đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Luận án nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của các chủ thể quản lý, 

thực trạng Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

- Những đề xuất định hướng và giải pháp cụ thể của Luận án sẽ là cơ 

sở khoa học cho việc hoàn thiện các quy định của pháp luật, xây dựng cơ 

chế chính sách nhằm thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia 

xây dựng nông thôn mới. 

- Luận án là tài liệu tham khảo, sử dụng trong nghiên cứu cho sinh 

viên, học viên, bạn đọc quan tâm và những nhà quản lý, nhà hoạch định 

chính sách trong lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới.  

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Luận án được nghiên cứu góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận 

về quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với Chương trình xây dựng 

nông thôn mới. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần xây dựng cơ sở lý luận 

và thực tiễn cho việc bổ sung, điều chỉnh các quy định pháp luật nhằm tăng cường 

hiệu quả quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với Chương trình xây 

dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Những đề xuất, kiến nghị tăng cường quản lý nhà nước của Ủy ban nhân 
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dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới được đúc kết sau quá trình nghiên 

cứu góp phần hoàn thiện các quy định, điều chỉnh về cơ chế chính sách, có thể 

làm căn cứ cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu vận dụng 

xây dựng các văn bản quy phạm về vấn đề quản lý nhà nước trong xây dựng 

nông thôn mới. Kết quả nghiên cứu của dự án là tài liệu tham khảo cho Chính 

quyền các cấp trong công tác quản lý nhà nước đối với Chương trình xây dựng 

nông thôn mới.  

7. Kết cấu Luận án 

T  đối tượng, nhiệm vụ, mục đích, phạm vi nghiên cứu trên, dự 

kiến kết cấu Luận án như sau: Luận án gồm: mở đầu; 4 chương, 11 tiết; kết 

luận; danh mục các công trình nghiên cứu của tác giả đã công bố liên quan 

đến đề tài luận án; phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo. Cụ thể các 

Chương như sau: 

- Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

- Chương 2. Những vấn đề lý luận và pháp lý về quản lý nhà nước 

của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới 

- Chương 3. Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối 

với xây dựng nông thôn mới trên địa bản tỉnh Thái Nguyên 

- Chương 4. Quan điểm, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước 

của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới trên địa bản 

tỉnh Thái Nguyên. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

 

1.1. Khái quát các nghiên cứu trong nước về xây dựng nông thôn mới 

Việt Nam hiện nay cơ bản vẫn là một nước nông nghiệp. Do đó, vấn 

đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn đặt ra như một nhu cầu cấp bách trong 

quá trình xây dựng Nông thôn mới, đặc biệt trong công cuộc Công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước, thì vấn đề trên càng được nhiều nhà khoa học 

quan tâm nghiên cứu. Những công trình nghiên cứu là sách của các học giả; 

Một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, bài viết trên các 

Tạp chí, Luận án của một số tác giả về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

1.2. Khái quát các nghiên cứu nước ngoài về xây dựng nông thôn mới 

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là 

một chủ đề đã được các nhà nghiên cứu ở nước ngoài quan tâm nhiều, ở 

những góc độ khác nhau. Trong thời gian gần đây, nhiều tác giả đã đưa ra 

một số công trình nghiên cứu về kinh tế nông thôn, kinh nghiệm quản lý nhà 

nước về xây dựng nông thôn mới với nhiều góc độ khác nhau mà Việt Nam 

có thể tham khảo. 

1.3. Đánh giá khái quát kết quả các công trình nghiên cứu liên quan đến 

đề tài 

Qua tìm hiểu, phân tích nội dung các công trình nghiên cứu của các 

tác giả đã công bố, tác giả Luận án nhận thấy những công trình, tác phẩm kể 

trên nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau, phân tích một cách sâu sắc về 

lý luận và thực tiễn trên các mặt: khái niệm, đặc điểm, tính quy luật của xu 

hướng, những giải pháp để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn; phân tích, đánh giá, đề xuất những giải pháp khả thi cho 

việc phát triển nông nghiệp, nông thôn. Kết quả nghiên cứu của các công 

trình khoa học liên quan đến kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới 

ở Việt Nam và một số nước trên thế giới thời gian qua đã đề cập đến một số 

nội dung ở nhiều khía cạnh khác nhau, cụ thể là:  

1.3.1. Các nghiên cứu trong nước về xây dựng nông thôn mới 

- Luận giải những lý luận về nông nghiệp, nông thôn và xây dựng 

nông thôn mới; phân tích thực trạng xây dựng nông thôn mới ở một số địa 

phương để thấy được hiệu quả của việc xây dựng nông thôn mới, những bất 

cập, hạn chế trong thời gian v a qua.  
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- Đánh giá vai trò, sự cần thiết hỗ trợ của Nhà nước đối với sản xuất 

hàng hóa nông nghiệp; vị trí, chức năng, đặc điểm của phát triển nông 

nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.  

- Phân tích thực trạng kinh tế nông thôn ở nước ta nói chung, ở một 

số địa phương nói riêng trên một số khía cạnh để thấy rõ những thành tựu 

đạt được và những hạn chế cần tiếp tục giải quyết. 

- Đề xuất một số phương hướng và giải pháp để phát triển nông 

nghiệp, nông thôn và xây dựng Nông thôn mới …  

Như vậy, có thể thấy các công trình, bài viết của các tác giả trong 

nước mới chỉ đề cập đến vấn đề về phát triển nông nghiệp, nông thôn, chưa 

có công trình nào nghiên cứu về quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các 

cấp đối với xây dựng nông thôn mới. 

1.3.2. Các nghiên cứu nước ngoài về xây dựng nông thôn mới 

 - Nghiên cứu về vai trò, đặc điểm của nông nghiệp, nông dân, thiết 

chế nông thôn ở một số nước tiêu biểu trên thế giới, vai trò quản lý của Nhà 

nước trong việc ổn định chính trị, xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phát 

triển giáo dục, hỗ trợ về tài chính và tín dụng. 

- Nghiên cứu về chính sách phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, 

chính sách xuất khẩu nông sản, chính sách tín dụng, hội nhập kinh tế của 

ngành nông nghiệp. 

- Đề xuất một số phương hướng và giải pháp để phát triển nông 

nghiệp, nông thôn. 

Nhìn chung, các bài viết, công trình nghiên cứu chưa đề cập một 

cách chuyên sâu, toàn diện về Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các 

cấp đối với xây dựng Nông thôn mới. 

1.3.3. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu trong Luận án 

Qua tìm hiểu tình hình nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước 

liên quan đến đề tài luận án, tác giả đưa ra những nhận định như sau: quản 

lý nhà nước đối với xây dựng nông thôn mới là lĩnh vực rất rộng, hầu hết 

các tác phẩm trên mới chỉ đề cập ở những khía cạnh nhất định, chưa có công 

trình nào nghiên cứu một cách toàn diện, tổng thể, tổng hợp hệ thống lý luận 

đầy đủ về công tác Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với 

xây dựng nông thôn mới, luận giải mối quan hệ và những yếu tố ảnh hưởng 

của các chủ thể quản lý, đề xuất phương hướng, các giải pháp cụ thể nâng 

cao công tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp để đẩy mạnh 

quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới, đáp ứng đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

và xu thế phát triển hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu. Trên cơ sở kế 
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th a những tri thức lý luận của các tác giả đi trước, Luận án đi sâu nghiên 

cứu về lý luận và thực tiễn công tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân 

các cấp đối với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, 

đánh giá thực trạng, đề xuất phương hướng, giải pháp về tăng cường công 

tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp để đẩy mạnh việc thực 

hiện xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay. 

Những vấn đề đặt ra Luận án tiếp tục nghiên cứu là: 

* Về cơ sở lý luận: 

- Thứ nhất, nghiên cứu, tổng hợp một cách hệ thống cơ sở lý luận về quản 

lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới. 

- Thứ hai, nghiên cứu, luận giải vai trò quản lý nhà nước của Ủy ban 

nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới trên một số khía cạnh cơ 

bản để thấy sự cần thiết khách quan của nó.  

- Thứ ba, nghiên cứu làm sáng tỏ nội hàm của: “Quản lý”; “Quản lý nhà 

nước”; “Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng Nông 

thôn mới”. 

- Thứ tư, nghiên cứu, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản 

lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới. 

- Thứ năm, nghiên cứu các quy định pháp luật và việc thực hiện các 

quy định pháp luật, phân tích những nội dung chủ yếu trong công tác quản 

lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới.  

* Về thực tiễn: 

- Thứ nhất, trên cơ sở phân tích số liệu thực tế về thực trạng công tác 

quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với Chương trình xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, xác định rõ hạn chế và 

nguyên nhân và những vấn đề đặt ra cần giải quyết. 

- Thứ hai, nghiên cứu và xác định địa vị pháp lý của các chủ thể quản lý 

nhà nước, những yếu tố ảnh hưởng đến Chương trình xây dựng nông thôn mới 

qua nghiên cứu cụ thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

- Thứ ba, nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới và một số 

địa phương ở trong nước, t  đó rút ra bài học về công tác quản lý nhà nước của 

Ủy ban nhân dân các cấp đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới. 

- Thứ tư, nghiên cứu đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường 

quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng Nông thôn 

mới ở nước ta hiện nay. Đặc biệt, những nội dung như: Về chỉ đạo, điều 

hành thực hiện chương trình; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, thúc đẩy 

hoàn thành mục tiêu chương trình; tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nâng 
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cao nhận thức về công tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp 

đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; quy 

hoạch và thực hiện quy hoạch; quản lý, sử dụng và huy động nguồn lực; tập 

trung xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế; phát triển sản xuất hàng hoá, thực hiện 

tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập 

cho người dân; bảo vệ môi trường nông thôn; nâng cao trình độ cán bộ quản 

lý và chất lượng nguồn nhân lực; công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, giải 

quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; sơ, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện 

chương trình...  

Chương 2 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ 

VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

CÁC CẤP ĐỐI VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

 

2.1. Khái quát về quản lý nhà nước đối với xây dựng nông thôn mới 

2.1.1. Khái quát về quản lý nhà nước 

2.1.1.1. Khái niệm quản lý 

Hiểu một cách khái quát nhất, theo tác giả: Quản lý là sự tác động có 

tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm sử 

dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực, các thời cơ để đạt mục tiêu nhất định. 

2.1.1.2. Khái niệm quản lý nhà nước và quản lý nhà nước của Ủy ban nhân 

dân các cấp 

T  những điểm chung của các quan niệm, có thể hiểu:  

- Quản lý nhà nước là hoạt động sử dụng quyền lực nhà nước của 

các cơ quan, các chủ thể quản lý trong bộ máy nhà nước để thực hiện các 

chức năng đối nội và đối ngoại của Nhà nước nhằm mục đích ổn định và 

phát triển đất nước. 

- Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp là hoạt động sử 

dụng quyền lực nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp và bộ máy tổ chức 

của Ủy ban nhân dân để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định 

của pháp luật trong phạm vi lãnh thổ quản lý, nhằm mục đích ổn định và 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2.1.2. Khái quát về xây dựng nông thôn mới 

2.1.2.1. Khái niệm về nông thôn mới 

Nghị quyết số 26-NQ/TW xác định: Nông thôn mới là khu vực nông 

thôn có kết cấu hạ tầng Kinh tế - xã hội t ng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế 

và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển 

nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy 
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hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi 

trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật 

chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng 

xã hội chủ nghĩa. 

2.1.2.2. Khái niệm về xây dựng nông thôn mới 

T  sự luận giải, phân tích, có thể đưa ra định nghĩa khái niệm xây 

dựng nông thôn mới như sau: 

Xây dựng nông thôn mới là quá trình hoạt động có mục đích, có kế hoạch, 

do các chủ thể hữu trách tiến hành dựa trên các yếu tố, điều kiện bảo đảm và 

thông qua những phương pháp, hình thức, cách làm nhất định nhằm hiện thực 

hóa mục tiêu xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, 

nâng cao chất lượng sống cả về vật chất và tinh thần của nông dân và dân cư 

nông thôn nói chung một cách bền vững. 

2.2. Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng 

nông thôn mới 

2.2.1. Khái niệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây 

dựng nông thôn mới 

T  khái niệm “quản lý nhà nước”, khái niệm “quản lý nhà nước của 

Ủy ban nhân dân các cấp” và khái niệm về “xây dựng nông thôn mới”, có 

thể hiểu: Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng 

nông thôn mới chính là việc Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện vai trò của 

mình thông qua việc hoạch định chiến lược, xây dựng các chính sách, kế 

hoạch và triển khai các chương trình hỗ trợ nhằm tác động tới sự phát triển 

kinh tế - xã hội trong phạm vi nông thôn cấp mình, làm cho nông thôn phát 

triển toàn diện và đồng bộ, có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại; làng 

xã văn minh, sạch đẹp; sản xuất phát triển bền vững theo hướng kinh tế 

hàng hóa; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí 

được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị vững 

mạnh và được tăng cường; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất 

và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã 

hội chủ nghĩa. 

2.2.2. Đặc điểm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với 

xây dựng nông thôn mới 

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai theo kế hoạch 

thống nhất t  trung ương tới các địa phương, ngoài những đặc điểm chung 

của quản lý nhà nước, quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối 

với xây dựng nông thôn mới còn có những đặc điểm riêng đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ và đảm bảo hoàn thành mục tiêu chương trình đề ra.  
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Một là, quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây 

dựng nông thôn mới mặc dù mang tính chất quyền lực nhà nước, nhưng đề 

cao tính tự nguyện và hướng đến phát triển về kinh tế - xã hội, an ninh quốc 

phòng, nâng cao đời sống nhân dân; các lĩnh vực quản lý nhà nước v a đảm 

bảo các quy định pháp luật, v a hướng tới mục tiêu của chương trình một 

cách phù hợp, hiệu quả và đề cao vai trò xã hội của Nhà nước, tính phục vụ 

cộng đồng cao.  

Hai là, quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây 

dựng nông thôn mới mang tính định hướng, tổ chức và điều chỉnh là chủ yếu; 

phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương là chính, Nhà nước 

đóng vai trò định hướng, ban hành các tiêu chí, quy chuẩn, chính sách, cơ chế 

hỗ trợ, đào tạo cán bộ và hướng dẫn thực hiện. Các hoạt động cụ thể do chính 

cộng đồng người dân ở thôn, xã bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức 

thực hiện. Công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng các nguồn lực, đề cao 

nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò làm chủ của người dân và cộng 

đồng, thực hiện dân chủ cơ sở trong quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện 

và giám sát, đánh giá. 

Ba là, quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng 

nông thôn mới phải gắn với kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội của địa 

phương, có quy hoạch và cơ chế đảm bảo thực hiện các quy hoạch xây dựng 

Nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kế th a và lồng ghép 

chương trình Mục tiêu Quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các chương 

trình, dự án khác đang triển khai trên địa bàn nông thôn, có lộ trình, kế hoạch 

cụ thể theo t ng giai đoạn để hoàn thành mục tiêu đúng thời gian quy định. 

Bốn là, chủ thể quản lý nhà nước trong xây dựng nông thôn mới 

không chỉ có vai trò của chính quyền các cấp, mà còn đề cao vai trò quản lý 

của cộng đồng dân cư và các tổ chức trong xã hội. Xây dựng nông thôn mới 

là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Cấp ủy đảng, chính 

quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng quy hoạch, đề án, 

kế hoạch và tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã 

hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng 

nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu chương trình. 

2.2.3. Vai trò quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân các cấp đối với xây 

dựng nông thôn mới 

Để đạt được các mục tiêu như vậy, công tác quản lý nhà nước của Ủy 

ban nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới có vai trò vô cùng 

quan trọng trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội một cách bền 

vững, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong đó: Ủy ban 
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nhân dân cấp tỉnh căn cứ các quy định pháp luật và chủ trương, chính sách 

của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương xây dựng chương trình, đề án, 

mục tiêu cụ thể, hoạch định cơ chế chính sách phù hợp, huy động nguồn lực 

hỗ trợ các địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Ủy 

ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, điều tiết các nguồn lực 

của địa phương, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, đề án, chỉ đạo các xã tổ 

chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Ủy ban nhân dân cấp 

xã xây dựng các đề án, quy hoạch chi tiết trình cấp thẩm quyền phê duyệt, 

trực tiếp tổ chức thực hiện quản lý nhà nước và triển khai chương trình xây 

dựng nông thôn mới. Mặc dù vai trò chủ thể của người dân được coi trọng 

nhưng xác định rõ vị trí, chức năng, trách nhiệm của Nhà nước và Ủy ban 

nhân dân các cấp trong xây dựng nông thôn mới là yếu tố quyết định cho 

thực hiện thành công Chương trình. Trước hết, Ủy ban nhân dân các cấp cần 

tổ chức, điều hành, triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của 

địa phương. Xây dựng nông thôn mới là một lĩnh vực rộng lớn và phức tạp, 

liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành trong hệ thống chính quyền t  

trung ương đến địa phương, có sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức kinh tế 

- xã hội và các thành phần xã hội. Chính vì vậy, Ủy ban nhân dân các cấp 

nắm vai trò chủ đạo quản lý các hoạt động, thống nhất hành động, đồng thời 

phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và động viên mọi tầng lớp nhân dân 

tham gia nhằm đạt được kết quả tốt nhất. 

Ủy ban nhân dân các cấp hoạch định chiến lược phát triển, tổ chức, 

mọi hoạt động, thể hiện trên các khía cạnh quản lý nhà nước, thống nhất 

trong điều hành, chỉ đạo để các chính sách vĩ mô được đảm bảo tính thực 

thi và thành công; đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, tạo 

môi trường chính trị ổn định cho sự phát triển; xây dựng, trình Hội đồng 

nhân dân quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung như: Nghị quyết về 

những vấn đề liên quan, biện pháp bảo đảm để thực hiện các nhiệm vụ 

trong Chương trình xây dựng nông thôn mới; tổ chức bộ máy, cơ quan 

chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân các cấp thực chương trình; Thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật; triển khai chỉ đạo, 

xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch vĩ mô cho phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội nông thôn; phát triển nguồn nhân lực; phát triển y tế, chăm 

sóc sức khỏe cho nhân dân; cung cấp vốn và tín dụng phát triển; phát triển 

khoa học công nghệ và khuyến khích áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản 

xuất nông nghiệp, nông thôn... Đặc biệt là triển khai công tác bảo tồn, sử 

dụng hợp lý tài nguyên và phát triển môi trường nông thôn.  
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2.2.4. Nội dung quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với 

xây dựng nông thôn mới  

Được quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy 

định trên các lĩnh vực liên quan đến xây dựng nông thôn mới, như: Quyết 

định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 

2020; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 

2020; Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố 

trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Quyết 

định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công 

bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020… 

2.2.4.1. Xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách xây 

dựng nông thôn mới 

2.2.4.2. Tổ chức bộ máy giúp việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 

2.2.5. Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng 

nông thôn mới trong các lĩnh vực 

2.2.5.1. Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp về quy hoạch và quản lý 

quy hoạch 

2.2.5.2. Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp về hạ tầng kinh tế - 

xã hội 

2.2.5.3. Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp về kinh tế và tổ 

chức sản xuất 

2.2.5.4. Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp về văn hóa - xã hội 

- môi trường 

2.2.5.5. Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp về xây dựng hệ 

thống chính trị và an ninh - quốc phòng, trật tự xã hội 

2.2.6. Đánh giá, kiểm tra, giám sát  thực hiện QLNN của UBND các cấp 

đối với xây dựng NTM 

2.2.7. Những nhân tố tác động đến quản lý nhà nước của Ủy ban nhân 

dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới 

2.2.7.1. Nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về vai trò 

QLNN của UBND các cấp đối với xây dựng NTM 

Nhận thức sâu sắc vai trò quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân 

các cấp đối với xây dựng nông thôn mới 
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Xây dựng nông thôn mới, khâu quy hoạch phải đi trước để làm cơ sở 

cho những bước tiếp theo 

Mục tiêu cốt lõi của xây dựng nông thôn mới là phát triển sản xuất, tăng 

thu nhập, nâng cao đời sống của người dân nông thôn 

Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn liên quan trực tiếp đến nhiều 

tiêu chí, nhiều lĩnh vực quan trọng trong xây dựng nông thôn mới 

2.2.7.2. Cơ chế chính sách, pháp luật liên quan đến xây dựng nông thôn mới 

2.2.7.3. Năng lực tổ chức thực hiện của chủ thể quản lý 

2.2.7.4. Các điều kiện bảo đảm 

2.3. Một số kinh nghiệm quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới 

trên thế giới và ở Việt Nam 

2.3.1. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở một 

số quốc gia trên thế giới 

2.3.1.1. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở Trung 

Quốc 

Một số kinh nghiệm từ quá trình quản lý nhà nước về xây dựng 

nông thôn mới ở Trung Quốc: 

Thứ nhất, luôn kiên trì với mục tiêu cơ bản đảm bảo lợi ích kinh tế 

của nông dân. Con đường cải cách nông thôn Trung Quốc lấy việc giải 

quyết những vấn đề mà nông dân quan tâm, gắn trực tiếp với đời sống của 

người dân, do đó đã phát huy, khơi dậy được tính tích cực của đông đảo 

nông dân, nhờ đó công cuộc cải cách nông thôn mới đã giành được những kết quả 

to lớn. 

Thứ hai, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của quần chúng nông 

dân. Trung Quốc thực hiện kiện toàn cơ chế tự quản lý của nông dân, chế độ 

bàn bạc công khai, dân chủ trong các công việc của nông thôn để quần 

chúng nông dân thực sự có quyền được biết, quyền tham dự, quyền quản lý, 

quyền giám sát trong quá trình xây dựng nông thôn mới. 

Thứ ba, xử lý tốt vấn đề đầu tư của doanh nghiệp vào khu vực nông 

thôn. 

Thứ tư, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho người dân thông qua các 

chương trình phổ cập giáo dục nghĩa vụ ở nông thôn, xây dựng và kiện toàn 

cơ chế đảm bảo kinh phí giáo dục nghĩa vụ ở nông thôn, mở rộng trên quy 

mô lớn việc bồi dưỡng kỹ năng cho lao động nông thôn. 

2.3.1.2. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở 

Hàn Quốc 

Một số kinh nghiệm từ quá trình quản lý nhà nước về xây dựng 

nông thôn mới ở Hàn Quốc: 
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Thứ nhất, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng kết cấu hạ 

tầng nông thôn. Trợ giúp vật chất khiêm tốn được coi như chất xúc tác thúc 

đẩy phong trào đi lên cùng với chính sách đúng đắn, Nhà nước khơi dậy 

được nguồn lực t  nhân dân cho phong trào đổi mới nông thôn. Cơ chế hỗ 

trợ (cạnh tranh và khuyến khích): Làm tốt hỗ trợ nhiều, không làm không hỗ 

trợ để tạo sự cạnh tranh, động lực phát triển. Không quy định một cách áp 

đặt người dân phải làm gì, chỉ định hướng cho người dân xây dựng nông 

thôn mới là làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Người dân trực tiếp quyết định 

sẽ làm gì và làm như thế nào. T  dự án cải thiện môi trường sinh hoạt đến 

khi đạt được mục tiêu tăng trưởng, thông qua mỗi dự án lớn hay nhỏ, người 

dân đều thể hiện sự tự tin và tinh thần đoàn kết, tính tự lực, tự cường, hợp 

tác trong xây dựng nông thôn mới.  

Thứ hai, phát triển sản xuất để tăng thu nhập cho nông dân. Những 

làng hoàn thành tốt các dự án kết cấu hạ tầng sẽ được triển khai các dự án 

phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập như: khuyến nông, tăng năng suất cây 

trồng, vật nuôi, xây dựng vùng chuyên canh, xây dựng hợp tác sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm, trồng r ng, kinh doanh... Hỗ trợ của Nhà nước chuyển sang 

bằng tiền dưới hai dạng cho vay và cho không.  

Thứ ba, phát huy dân chủ của nhân dân trong phong trào đổi mới 

nông thôn. Dân chủ ở nông thôn thực sự được phát huy thông qua vai trò tự 

quản lý của nhân dân. Nhà nước chuyển toàn bộ quyền tự quản lý vật tư cho 

nhân dân. Nhân dân chủ động bầu ra Ủy ban phát triển nông thôn nhằm đại 

diện quản lý, đồng thời bàn bạc, thảo luận công trình nào cần ưu tiên và tự 

chịu trách nhiệm toàn bộ việc thiết kế, chỉ đạo, thi công, nghiệm thu công trình.  

Đối với vấn đề giám sát thực hiện cơ chế, chính sách và triển khai 

thực hiện xây dựng nông thôn mới coi trọng giám sát cộng đồng. Tập trung 

vào việc làm thay đổi nhận thức của người dân trong xây dựng nông thôn 

mới bằng việc phát huy sự chủ động của người dân, tính đoàn kết, tự lực, 

hợp tác trong xây dựng nông thôn mới. 

Thứ tư, trong phong trào đổi mới nông thôn do nguồn lực hạn hẹp nên 

cần thực hiện phương châm làm t ng bước, t  thấp đến cao, t  thí điểm trên 

diện hẹp đưa ra toàn quốc, t  xây dựng lan sang sản xuất, t  nông nghiệp sang 

phi nông nghiệp để nông dân có đủ thời gian chuyển đổi cách nghĩ, cách làm, có 

đủ thời gian để chọn lựa, đào tạo cán bộ cơ sở, nông hộ có thời gian để tự tích 

lũy tái sản xuất mở rộng, chương trình tiến hành trong nhiều năm theo các bước 

t  thấp đến cao. Hoạt động theo tính giai đoạn và nâng dần quy mô và chất 

lượng. Người dân bắt đầu tham gia t  những hoạt động nhỏ đến khi sự tự tin và 
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tinh thần đoàn kết lớn dần sẽ phát triển và tham gia những hoạt động lớn hơn 

(bắt đầu làm t  những việc nhỏ, thiết thực với cuộc sống).  

Thứ năm, về tổ chức, bộ máy: ở trung ương do Tổng thống trực tiếp 

chỉ đạo, giao Bộ Nội vụ (một Bộ quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn trong 

Chính phủ) tham mưu trực tiếp cho Tổng thống. Ở địa phương phân công 

cho một cán bộ công chức chuyên trách, phối hợp với lãnh đạo làng (1 nam, 

1 nữ) do người dân trực tiếp bầu ra. Có trường chuyên đào tạo, bồi dưỡng và 

nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo phong trào Saemaul. Qua kinh 

nghiệm phát triển của Hàn Quốc, thành công của phong trào Saemaul chính 

là sự cạnh tranh về năng lực và cống hiến của đội ngũ cán bộ lãnh đạo tham 

gia phong trào xây dựng nông thôn mới Saemaul. Một số cán bộ đã được 

thăng chức thông qua các thành tích của phong trào xây dựng nông thôn mới 

tại Hàn Quốc. Chọn đơn vị hành chính để thực hiện chương trình xây dựng 

nông thôn mới là cấp “làng” tương đương với cấp “thôn, làng, xóm, ấp, bản” 

của Việt Nam (v a đủ về quy mô thực hiện phương châm “cần cù, tự lực, 

hợp tác”; kết cấu cộng đồng gắn kết dễ vận động, tuyên truyền; lợi ích cộng 

đồng gắn bó, thuận lợi cho việc huy động nguồn lực t  người dân để xây dựng cơ sở 

hạ tầng nông thôn).  

2.3.1.3. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở Nhật Bản 

Một số kinh nghiệm từ quá trình quản lý nhà nước về xây dựng 

nông thôn mới ở Nhật Bản: 

Thứ nhất, để xây dựng nông thôn mới đạt được hiệu quả, cần phát 

huy tối đa vai trò chỉ đạo của Nhà nước. Mục tiêu cuối cùng của công cuộc 

xây dựng nông thôn mới là rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông 

thôn, xây dựng bộ mặt nông thôn hiện đại, đem lại lợi ích cho đông đảo 

nông dân. Chính phủ là người tổ chức và thúc đẩy công cuộc xây dựng nông 

thôn mới. Do đó, cần chú ý phát huy vai trò chủ đạo của Chính phủ trong 

các phương diện hoạch định chính sách, phân bổ nguồn tài nguyên, đầu tư 

xây dựng, để công cuộc xây dựng nông thôn mới được tiến hành một cách 

thuận lợi trong môi trường chính sách phù hợp.  

Thứ hai, lấy phát triển kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho người 

nông dân làm cốt lõi. Hiện nay, thu nhập của nông dân Việt Nam còn thấp, 

do nguồn thu chủ yếu t  nông nghiệp. Kinh nghiệm của Nhật Bản là cần 

tăng cường đổi mới khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, đẩy mạnh phát 

triển nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp đặc sắc, tạo nhiều cơ hội việc 

làm nhằm tăng nguồn thu cho nông dân; tạo dựng môi trường tiêu dùng 

thích hợp, nâng cao chất lượng sống và mức tiêu dùng của nông dân. 

Thứ ba, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, lòng tin và lòng quyết tâm 
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cho người nông dân. Hiện nay, mặc dù nông dân nước ta đều rất ủng hộ 

công cuộc xây dựng nông thôn mới, nhưng người nông dân vẫn thiếu ý thức 

chủ thể, tiêu cực, bị động, trông chờ, ỷ lại vào chính quyền. Một nhiệm vụ 

quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới là phải dựa vào sức 

mạnh của truyền thông, cơ chế, chính sách để kêu gọi, gợi mở cho người 

nông dân, khích lệ người nông dân phát huy tinh thần tự lực cánh sinh, hình 

thành nên động lực nội tại cho công cuộc xây dựng nông thôn mới. 

Ở bất kỳ quốc gia nào, nông thôn đều là nơi diễn ra các hoạt động sản xuất 

nông nghiệp. Do đó, việc xây dựng nông thôn mới không có nghĩa là biến nông 

thôn trở thành thành thị. Nếu áp dụng mô hình phát triển của thành thị để xây 

dựng nông thôn sẽ làm mất những giá trị tự có và không giữ vững, phát triển được 

bản sắc riêng của nông thôn. 

2.3.2. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới của một 

số địa phương ở Việt Nam 

2.3.2.1. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở Đồng 

Nai 

2.3.2.2. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở Hậu 

Giang 

Kết luận Chương 2 

Ủy ban nhân dân các cấp được xác định là cơ quan quản lý nhà nước đối 

với các mặt của đời sống xã hội ở địa phương. Trong xây dựng nông thôn mới, 

quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp có ảnh hưởng rất quan trọng đến 

quá trình triển khai, định hướng tổ chức thực hiện, quản lý, theo dõi, đánh giá, 

giám sát, kiểm tra, huy động nguồn lực… thúc đẩy hoàn thành mục tiêu Chương 

trình, là một trong những hình thức biểu hiện và thực hiện quyền làm chủ của 

người dân. Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp mặc dù mang tính 

quyền lực nhà nước nhưng đề cao tính tự nguyện, định hướng tổ chức và điều 

chỉnh là chủ yếu, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư. Nội dung quản 

lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp hướng đến nhiều vấn đề và thể hiện 

trên các lĩnh vực như quy hoạch và quản lý quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, 

văn hóa - xã hội và môi trường, an ninh quốc phòng, trật tự xã hội… Do vậy, có 

nhiều yếu tố tác động đến hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các 

cấp đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, tìm hiểu kinh 

nghiệm quản lý nhà nước của chính quyền các cấp trong xây dựng nông thôn 

mới ở một số quốc gia cũng như một số địa phương ở Việt Nam là những yếu tố 

quan trọng để làm rõ hơn thực trạng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các 

cấp đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên hiện nay. 
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Chương 3 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP  

ĐỐI VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân 

các cấp đối với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

3.1.1. Vị trí địa lý của tỉnh Thái Nguyên 

3.1.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên 

3.1.3. Nhận thức về xây dựng nông thôn mới của các cấp, các ngành và 

người dân ở Thái Nguyên 

3.1.4. Năng lực tổ chức thực hiện của các chủ thể quản lý ở Thái Nguyên 

3.1.5. Thể chế chính sách, pháp luật liên quan đến xây dựng nông thôn 

mới ở Thái Nguyên 

3.1.6. Nguồn lực và các điều kiện hỗ trợ 

3.2. Thực trạng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên  

3.2.1. Xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách 

quản lý nhà nước đối với xây dựng nông thôn mới 

3.2.2. Tổ chức bộ máy giúp việc cho Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện 

quản lý nhà nước đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới 

3.2.2.1. Cấp tỉnh 

3.2.2.2. Cấp huyện 

3.2.2.3. Cấp xã 

3.2.2.4. Xóm 

3.2.3. Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp 

đối với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

3.2.3.1. Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp về quy hoạch 

3.2.3.2. Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp về hạ tầng kinh tế - 

xã hội 

3.2.3.3. Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp về kinh tế và tổ 

chức sản xuất 

3.2.3.4. Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp về văn hóa - xã hội 

- môi trường 

3.2.3.5. Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp về xây dựng hệ 

thống chính trị và an ninh - trật tự - xã hội 
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3.2.4. Đánh giá, kiểm tra, giám sát thực hiện quản lý nhà nước của Ủy 

ban nhân dân các cấp đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới ở 

Thái Nguyên 

3.3. Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên  

3.3.1. Tồn tại, hạn chế 

3.3.2. Nguyên nhân 

3.3.2.1. Khách quan 

3.3.2.2. Chủ quan 

Kết luận Chương 3 

 

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, 

Nhà nước, hợp lòng dân; các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính 

trị ở Thái Nguyên đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện. 

Được Tỉnh ủy Thái Nguyên xác định là nhiệm vụ trung tâm, bao trùm; các cấp, 

ngành xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động, ban hành Nghị quyết và các 

văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; thành lập bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo t  tỉnh đến 

xã, tạo được sự thống nhất chung trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, vai trò quản lý 

nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới trên các 

lĩnh vực của đời sống xã hội là vô cùng quan trọng. Tuy còn một số tồn tại và hạn 

chế nhưng nhìn chung, bộ mặt nông thôn ở Thái Nguyên có nhiều thay đổi rõ nét; 

đời sống vật chất, tinh thần của người dân t ng bước được nâng cao; trình độ năng 

lực của đội ngũ cán bộ cơ sở được nâng lên; an ninh, trật tự được giữ vững. Điều 

này đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu để tìm ra những giải pháp quan trọng để tăng 

cường quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn 

mới ở Việt Nam hiện nay. 
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Chương 4 

QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP ĐỐI VỚI XÂY DỰNG NÔNG 

THÔN MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

4.1. Quan điểm tăng cường quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các 

cấp trong xây dựng nông thôn mới 

4.1.1. Tăng cường quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với 

xây dựng nông thôn mới trên cơ sở quán triệt các quan điểm của Đảng về 

mục tiêu, nội dung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 

4.1.2. Tăng cường quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với 

xây dựng nông thôn mới phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của 

cấp ủy Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị đối với Ủy ban nhân 

dân các cấp 

4.2. Các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân 

các cấp đối với xây dựng nông thôn mới 

4.2.1. Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân về vai 

trò quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng 

nông thôn mới 

4.2.2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý nhà nước của Ủy ban 

nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới, ban hành văn bản, 

quy định và xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp 

4.2.3. Nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp đối với công tác 

quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp về xây dựng nông thôn 

mới 

4.2.4. Tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan tham 

mưu, giúp việc đáp ứng yêu cầu hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban 

nhân dân các cấp về xây dựng nông thôn mới  

4.2.5. Phân cấp rõ chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các cấp; 

tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện đối với 

Ủy ban nhân dân xã trong tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng 

nông thôn mới 

4.2.6. Phát huy vai trò tham gia quản lý nhà nước của Mặt trận Tổ quốc, 

các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân đối với Chương 

trình xây dựng nông thôn mới 

4.2.7. Tăng cường quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp trong 

phân bổ, huy động, sử dụng nguồn lực xây dựng nông thôn mới 
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4.2.8. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp 

để phát triển làng nghề phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới 

4.2.9. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp 

trong lĩnh vực phát triển sản xuất; kinh tế trang trại phục vụ xây dựng 

nông thôn mới 

4.2.10. Tăng cường quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp trong 

phát triển sản xuất hàng hóa gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp 

phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới 

4.2.11. Tăng cường quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp trong 

công tác bảo vệ môi trường sinh thái phục vụ mục tiêu xây dựng nông 

thôn mới 

4.2.12. Tăng cường quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp trong liên 

kết phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới 

 

Kết luận Chương 4 

Tăng cường quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp trong xây 

dựng nông thôn mới luôn là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, xuất 

phát t  nhu cầu, đòi hỏi bức thiết của thực tế phải xây dựng, phát triển nông thôn, 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người nông dân. Trong những năm 

qua, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn được giải quyết đồng bộ gắn với 

quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong công cuộc đó, 

vai trò quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn 

mới luôn được đề cao, là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quản lý nhà 

nước nói chung của Ủy ban nhân dân các cấp. Vì vậy, tăng cường quản lý nhà 

nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ 

mới là một chính sách lớn, đòi hỏi nhiều giải pháp tổng thể, đồng bộ, thiết thực, sự 

vào cuộc và đồng thuận của các cấp, các ngành t  trung ương đến địa phương, vai 

trò trung tâm của Ủy ban nhân dân các cấp và sự đồng thuận, tham gia hưởng ứng 

của đông đảo người dân nông thôn. Có như vậy thì Chương trình mục tiêu Quốc 

gia về xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam chắc chắn sẽ đạt nhiều thành công 

hơn nữa trong thời gian tới. 
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KẾT LUẬN 

 

Nông nghiệp, nông dân và nông thôn t  trước đến nay luôn là vấn đề có 

tầm chiến lược của cách mạng Việt Nam, có tầm quan trọng trong xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu: “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân 

chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại” đã được Nghị quyết số 

26-NQ/TW khẳng định. Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2010 - 2020, với mục tiêu phấn đấu số xã đạt chuẩn nông thôn mới 

đến năm 2015 là 20% và đến năm 2020 là 50%. Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng 

của suy thoái kinh tế thế giới, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, biến đổi khí 

hậu đang ở mức báo động, thiên tai ngày càng diễn ra gay gắt, tuy nhiên, việc triển 

khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với sự 

vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng và tham gia 

tích cực của người dân nông thôn đã và đang đạt được kết quả bước đầu khả quan. 

Tuy nhiên, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên 

cả nước cũng còn những hạn chế nhất định. Tiến độ triển khai còn chậm so với 

mục tiêu đặt ra (đến nay mới có khoảng 2% số xã đạt chuẩn nông thôn mới), 

phong trào không đồng đều, mới chú trọng cho xây dựng cơ sở hạ tầng, các 

nội dung về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, phát triển văn hóa, cải 

thiện môi trường… chưa được quan tâm chỉ đạo và đầu tư đúng mức nên 

chậm có chuyển biến rõ nét; chủ yếu mới tập trung thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc trách nhiệm của cấp xã, lập quy hoạch, đề án, xây dựng công trình hạ 

tầng công cộng; thiếu sự quan tâm, chỉ đạo và cơ chế thực hiện các nhiệm 

vụ của cấp cộng đồng và cấp hộ. Những hạn chế, vướng mắc nêu trên thể 

hiện khá rõ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong quá trình thực hiện Chương 

trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Với việc sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu để phân tích, 

đánh giá vai trò, chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Luận án đã đạt được một 

số kết quả như sau: 

1. Khẳng định tầm quan trọng và nội dung cơ bản của xây dựng nông thôn 

mới ở nước ta hiện nay; phân tích đặc điểm, nội dung, vai trò quản lý nhà nước 

của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới; các yếu tố ảnh 

hưởng đến quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng nông 

thôn mới như: nhận thức tầm quan trọng của quản lý nhà nước, thể chế chính sách, 

pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước, năng lực tổ chức thực hiện của chủ thể 
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quản lý, các điều kiện bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân 

các cấp đối với xây dựng nông thôn mới. 

2. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân 

các cấp đối với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Khái quát 

tình hình xây dựng nông thôn mới, kết quả, hạn chế và nguyên nhân trong quản lý 

nhà nước, các quy định hiện hành về quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các 

cấp đối với xây dựng nông thôn mới. 

3. Đề xuất phương hướng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Ủy ban 

nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới: Quán triệt các quan điểm của 

Đảng về xây dựng nông thôn mới; phân cấp rõ chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban 

nhân dân các cấp trong xây dựng nông thôn mới; đổi mới tổ chức và hoạt động 

của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở các cấp; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 

của chính quyền tỉnh, huyện đối với Ủy ban nhân dân xã. Đồng thời đề xuất một 

số giải pháp như: Nâng cao nhận thức về Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới; hoàn thiện hệ thống pháp luật, văn bản hướng dẫn t  trung 

ương đến địa phương về xây dựng nông thôn mới; kiện toàn tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; đổi mới phương thức lãnh 

đạo của cấp ủy đối với Ủy ban nhân dân các cấp; phát huy vai trò tham gia quản lý 

nhà nước của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân 

dân; nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban nhân 

dân các cấp; xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư phù hợp, tập trung nguồn lực vào 

một số lĩnh vực mang tính đột phá, kích thích phát triển, đảm bảo hoàn thành mục 

tiêu chương trình.  

Để hoàn thành được Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới cần thống nhất nhận thức một cách sâu sắc về mục đích, ý 

nghĩa của Chương trình, đó là một Chương trình phát triển tổng hợp, cả về 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và 

xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn, đòi hỏi phải có những giải pháp tổng thể mang tính chiến 

lược lâu dài; đồng thời, phải có sự chung tay, nỗ lực của các ngành, các cấp, 

các chủ thể, đặc biệt là vai trò của người dân để chương trình đạt hiệu quả, 

có ý nghĩa thực sự với cuộc sống của người dân nông thôn. 


