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PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI CÁC CẤP NĂM 2017
(của Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ
tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo NTM tỉnh)
Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 4 năm 2017
Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung
ương,
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới
Trung ương,
Kính thưa các đồng chí đại biểu Văn phòng Nông thôn mới các tỉnh,
thành phố,
Kính thưa Hội nghị.
Hôm nay, tỉnh Hà Tĩnh rất vui mừng và vinh dự phối hợp với Văn
phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Văn
phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2017. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Chỉ
đạo nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại
biểu về dự Hội nghị. Ch c qu vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Hội
nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa các đồng chí,
Hội nghị toàn quốc Văn phòng nông thôn mới các cấp năm 2017 là
diễn đàn có nghĩa rất quan trọng. Đây là dịp để văn phòng điều phối nông
thôn mới các tỉnh, thành phố trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức thực
hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây c ng là cơ hội cho tỉnh Hà Tĩnh
học tập inh nghiệm của các địa phương trong cả nước để tiếp tục thực hiện
xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn
trong thời gian tới.

Kính thưa qu vị đại iểu,
Kính thưa các đồng chí,
Hà Tĩnh có diện tích hơn 6000 m2, dân số gần 1,3 triệu người; có 13
đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh, trong đó có 11 huyện, 1 thị xã, 1 thành
thành phố; có 02 khu kinh tế: Khu kinh tế V ng Áng và Khu inh tế cửa
khẩu Quốc tế Cầu treo; có 19 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Toàn
tỉnh có 262 xã, phường, thị trấn, trong đó có 232 xã.
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Hà Tĩnh là v ng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng.
Người dân nơi đây cần cù, chịu thương, chịu hó; iên cường, anh d ng
trong chiến đấu chống ngoại xâm; cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất;
ham học hỏi, quý trọng nhân tài, dám nghĩ, dám làm, sống trung thực, nghĩa
tình và thủy chung. Nơi đây đã sinh thành, nuôi dưỡng nhiều danh nhân tiêu
biểu như: Vua Mai Hắc Đế, Đại thi hào Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ; là
quê hương của Tổng Bí thư Trần h , Tổng Bí thư Hà Huy Tập và nhiều
danh nhân văn hóa nổi tiếng.
Trong những nhiệm kỳ qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2010 -2015, Hà Tĩnh
đã đạt được kết quả khá toàn diện và vượt bậc, nhất là lĩnh vực kinh tế. Tốc
độ tăng trưởng bình quân đạt gần 18%/năm. Đến năm 2015, tỷ trọng công
nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 82%, nông - lâm- ngư nghiệp giảm còn
18%; GRD bình quân đầu người đạt 38,9 triệu đồng (tăng gần 8,5 lần so
với năm 2005 và trên 3,5 lần so với năm 2010); thu ngân sách đạt trên
12.000 tỷ đồng (tăng gấp hơn 27 lần so với năm 2005 và gấp 6,3 lần so với
năm 2010); kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt 3,5 tỷ USD, trong đó im ngạch
xuất khẩu đạt 335 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 20102015 đạt trên 287 nghìn tỷ đồng; thu h t đầu tư trên 400 dự án. Các lĩnh vực
văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh
được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính
trị có nhiều đổi mới và đạt được kết quả rõ nét.
Kính thưa các đồng chí,
Mặc d đã đạt được những kết quả khá toàn diện trong thời qua, nhưng
bước sang năm 2016 Hà Tĩnh gặp rất nhiều hó hăn. Ngoài những diễn biến
bất thường của thời tiết, rét đậm, rét hại, thiên tai, l lụt, thì Hà Tĩnh chịu ảnh
hưởng rất nghiêm trọng do sự có môi trường biển. Tình hình đó ảnh hưởng
rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, làm cho kinh tế suy giảm sâu so với
cùng kỳ năm 2015 và ảnh hưởng đến kết quả xây dựng nông thôn mới. Tuy
vậy, được sự quan tâm, gi p đỡ của Trung ương, sự chia sẻ, hợp tác của các
địa phương trong cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt lên
hó hăn, thách thức, giữ vững ổn định, tiếp tục phát triển và đạt được
những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp
như bia, sợi cao hơn năm 2015; đặc biệt tốc độ tăng trưởng nông, lâm nghiệp
và thủy sản đạt 4,89%, cao hơn bình quân chung cả nước; thu ngân sách nội
địa đạt 5.489 tỷ đồng, vượt kế hoạch Trung ương giao. Cải cách hành chính
tiếp tục có nhiều tiến bộ. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp
tỉnh ( A I) đứng thứ 2 toàn quốc. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh được Bộ Kế
hoạch và Đầu tư biểu dương vì có thời gian giải quyết thủ tục hành chính
nhanh nhất cho doanh nghiệp.
Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, năm
2016, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung ổn định đời sống nhân dân, khôi phục, phát

3

triển sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự sau sự cố môi trường. Đến nay, đã
thực hiện cơ bản chi trả tiền bồi thường thiệt hại đợt 1 cho các đối tượng với
số tiền gần 1.200 tỷ đồng. Đang tiếp tục rà soát, ê hai để bồi thường cho
người dân theo quy định. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có thông báo
vùng biển miền Trung đã an toàn, đảm bảo cho các hoạt động sản xuất, du
lịch, tắm biển. Sản xuất nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản đã phục hồi, phát
triển trở lại bình thường, sản lượng đạt khá; có những chủ thuyền ở xã Thạch
Kim, huyện ộc Hà mỗi chuyến đi biển đánh bắt trên 3 tấn cá thu, cho thu
nhập trên 300 triệu đồng. Tỉnh c ng đang tích cực triển khai các hoạt động
mùa du lịch biển năm 2017.
Đối với Công ty Formosa đã hắc phục được 52/53 lỗi vi phạm và
đang tiếp tục khắc phục theo lộ trình để sớm đi vào vận hành. Thời gian qua,
địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi
thường xuyên bằng hệ thống quan trắc môi trường tự động, giám sát nghiêm
ngặt việc thực hiện các cam kết của Công ty Formosa; kiên quyết không
được để tái diễn vi phạm.
Đồng thời với khôi phục, phát triển sản xuất, tỉnh đã tập trung các biện
pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, đáng tiếc là thời gian
gần đây, một số phần tử của tổ chức Việt Tân ở nước ngoài móc nối với các
phần tử xấu trong nước đã lợi dụng sự cố môi trường biển để ích động nhân
dân tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng, có hành vi vi phạm pháp
luật. Hiện nay các cơ quan chức năng đang tập trung xử l theo quy định.
Kính thưa các đồng chí,
Cùng với việc tập trung phát triển đột phá trong phát triển công nghiệp,
tỉnh Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn,
nhát là từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới theo Quyết định 800 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ch ng tôi xác định phải kiên
trì, lâu dài, nâng dần, bền vững. Từ đó có cách làm sáng tạo, thể hiện trên
những nét mới sau đây:
- Thực hiện tốt công tác quy hoạch. Gắn quy hoạch phát triển nông
thôn mới theo hướng đô thị, nhằm hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu
mẫu. Trong đó tập trung một số nội dung:
- Xây dựng Khu dân cư iểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới, tiến tới
xã nông thôn mới kiểu mẫu theo phương châm“thôn vững, xã chắc”.
- Quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển sản xuất,
nâng cao thu nhập cho người dân.
- Tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; thu hút các doanh nghiệp
liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với bà con nông dân. Đã hình thành được
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nhiều mô hình chuỗi liên kết sản xuất như chăn nuôi lợn, hươu, bò thịt, bò
sữa, tôm công nghệ cao, cam chất lượng cao...
- Xây dựng nông thôn mới gắn với hình thành, phát triển các tua du
lịch trải nghiệm nhằm kết hợp phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ;
kết hợp giã phát triển kinh tế với giữ gìn bản sắc văn hóa.
- Một số địa phương bổ sung thêm tiêu chí, (ví dụ như ở huyện Nghi
Xuân) bổ sung nội dung vào tiêu chí văn hóa là phải có “Câu lạc bộ Dân ca
Ví Giặm”.
- Quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các xã, vừa có trọng tâm,
trọng điểm theo phương châm “nâng đầu, đỡ cuối, tất cả cùng tiến bộ và
phát triển”.
Kết quả đến nay, toàn tỉnh đã có 82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm
35,6% tổng số xã trong toàn tỉnh, cao hơn bình quân chung của cả nước (cả
nước là 25%). Mức độ đạt được các tiêu chí đều nâng lên (1,2 lần); số tiêu
chí đạt chuẩn tăng bình quân 2 tiêu chí/xã; tiêu chí đạt chuẩn bình quân 14,4
tiêu chí/xã, hông còn xã dưới 9 tiêu chí (năm 2010, bình quân mới đạt 3,5
tiêu chí/xã, không có xã đạt trên 10 tiêu chí và có đến 183 xã đạt dưới 5 tiêu
chí, trong đó có 20 xã không đạt tiêu chí nào).
Để đảm bảo xây dựng nông thôn mới toàn diện, phát triển bền vững,
gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa v ng
nông thôn, ngoài 19 tiêu chí nông thôn mới theo quy định Hà Tĩnh đã ban
hành bộ tiêu chí xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn
mẫu nông thôn mới”, xem đây là một trong các tiêu chí để thi đua phấn đấu
thực hiện. Xây dựng hu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nhanh
chóng được người dân hưởng ứng, tự giác tham gia và đang dần trở thành
phong trào có sức lan tỏa rộng. Bởi vì lợi ích gắn thiết thực với người dân;
gia đình, thôn xóm nào c ng có thể thực hiện được. Những hu dân cư iểu
mẫu, vườn mẫu mà như qu vị đã tận mắt nhìn thấy trên toàn tỉnh ngày càng
nhiều thêm. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 1.500 thôn đang triển khai xây
dựng hu dân cư nông thôn iểu mẫu, trong đó đã có 120 thôn đạt chuẩn,
380 thôn cơ bản đạt chuẩn; có 6.150 vườn mẫu, trong đó có 1.300 vườn mẫu
đạt chuẩn. Từ kết quả đó, hiện nay đã có 18 xã đang xây dựng xã đạt chuẩn
nông thôn mới kiểu mẫu. Có hai huyện đang phấn đấu về đích nông thôn
mới trước năm 2020.
Từ những kết quả đó, Hà Tĩnh được Trung ương đánh giá cao và là
một trong 13 địa phương trong cả nước được Chủ tịch Nước tặng thưởng
Huân Chương ao động hạng Nhất.
Kính thưa qu vị đại biểu,
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, chúng tôi rút ra một số kinh
nghiệm:
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(1). Cái được lớn nhất phải kể đến đó là, đã tạo thành động lực, tinh
thần tự giác cho người dân. òng dân đồng thuận chính là sức mạnh to lớn
để triển khai thực hiện Chương trình. Vì vậy, có những xã hi bước vào xây
dựng rất hó hăn, nhưng nhờ phát huy dân chủ, đoàn ết toàn dân nên đã
đạt chuẩn nông thôn mới rất thuyết phục chỉ trong thời gian ngắn.
(2). Cái được thứ hai là đội ng cán bộ của Hà Tĩnh qua thực hiện
Chương tình nông thôn mới đã được rèn luyện, sát thực tế hơn, gắn bó với
nhân dân, (thường xuyên xuống tận xã, tận thôn để cùng tham gia xây dựng
NTM; có nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức Ngày thứ bảy, chủ nhật
về với cơ sở tham gia xây dựng nông thôn mới).
(3). Vấn đề thứ 3, dân chủ cơ sở được phát huy, quyền làm chủ nhân
dân được mở rộng nhiều hơn, dân tin Đảng hơn.
(4). Ban hành đồng bộ các chính sách hỗ trợ sản xuất nhằm kích hoạt
các nguồn lực trong nhân dân, như chính sách: (i)hỗ trợ phát triển nông
nghiệp theo 13 sản phẩm chủ lực; (ii)cơ chế hỗ trợ xi măng xây dựng đường
giao thông nông thôn, rãnh tiêu thoát nước, ênh mương nội đồng; (iii)chính
sách hỗ trợ lãi suất cho vay phục vụ sản xuất.
(5) Thực hiện tốt công tác thi đua hen thưởng. Đối với với xã đạt
chuẩn đ ng thời hạn mức thưởng 500 triệu đồng/xã; đối với xã đạt chuẩn
trước thời hạn một năm, được thưởng công trình phúc lợi công cộng trị giá 1
tỷ đồng; đối với xã về đích trước 2 năm trở lên được thưởng công trình phúc
lợi trị giá 2 tỷ đồng.
(6) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trước hết là
ban thường vụ cấp ủy và bí thư cấp ủy. Huy động cả hệ thống chính trị tham
gia. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát. Đồng thời phải phát
huy vai trò tham mưu của Văn phòng nông thôn mới các cấp.
Kính thưa các đồng chí,
Ch ng tôi xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng,
thường xuyên, không chỉ trước mắt mà còn lâu dài. Trong thời gian tới tập
trung một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục thực hiện nhất quán quan điểm phát triển sản xuất, nâng cao
thu nhập cho người dân là yếu tố quyết định thành công trong xây dựng nông
thôn mới.
- Tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng
nông thôn mới và đô thị văn minh.
- Đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển sản xuất, nhất là sản xuất các
sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị.
- Ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
theo hướng công nghệ cao, sản phẩm sạch, có truy xuất nguồn gốc gắn với
nhãn mác, thương hiệu sản phẩm.
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- Tiếp tục thực hiện tích tụ ruộng đất nhằm đáp ứng quy mô diện tích
để phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao.
- Nhân rộng phong trào xây dựng hu dân cư iểu mẫu, vườn mẫu
nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn mới kiểu mẫu.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các
doanh nghiệp đầu tư, liên ết sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nông
thôn.
2. Xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất, không chạy theo bệnh
thành tích. Sắp tới, Hà Tĩnh sẽ rà soát lại các xã đã về đích, nếu xã nào
hông đảm bảo, tụt hạng thì sẽ rút bằng công nhận.
3. Xây dựng đội ng cán bộ của hệ thống chính trị, đặc biệt là cơ sở
thực sự tâm huyết, trách nhiệm với phong trào; phát huy vai trò, trách nhiệm
của người đứng đầu.
4. Tiếp tục rà soát, bổ sung, ban hành các cơ chế chính sách phù hợp.
5. Quan tâm xây dựng bộ máy Văn phòng Điều phối nông thôn mới
cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ chuyên trách cấp xã theo Chỉ thị số 36 của Thủ
tướng Chính phủ để củng cố, nâng cao năng lực bộ máy Văn phòng Điều phối
nông thôn mới các cấp, nhất là cấp tỉnh, cấp huyện. Bố trí đủ cán bộ, công
chức có năng lực, tâm huyết làm chuyên trách xây dựng nông thôn mới.
Kính thưa qu vị đại biểu,
Nhân diễn đàn Hội nghị hôm nay, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tôi
trân trọng cảm ơn sự quan tâm gi p đỡ của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng điều phối Trung ương, các
ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã quan tâm gi p đỡ, động
viên, chia sẻ, hợp tác với tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua. Đồng thời rất
mong các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm gi p đỡ tỉnh Hà Tĩnh trong thời
gian tới.
Xin cảm ơn các đồng chí./.

