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MƯỜI NĂM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC
GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI:THÀNH TỰU VÀ ĐỊNH
HƯỚNG PHÁT TRIỂN

N

gày 5/8/2008, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết
26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị
quyết Tam Nông). Để triển khai nghị quyết, năm 2010
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 800/QĐTTg về ‘Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới (MTQG-NTM) giai đoạn 2010-2020 và năm
2016 tiếp tục ban hành quyết định 1600/QĐ-TTg cho
giai đoạn 2016-2020.

Tại Hội thảo ‘Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông
thôn mới ở Việt Nam’ , Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, khi mới thực
hiện Chương trình MTQG-NTM cách đây 10 năm, nhiều
ý kiến còn hoài nghi về sự thành công của Chương
trình. Đến nay, sau gần 10 năm triển khai chương trình
MTQG-NTM và 6 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nông
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát
triển bền vững, khu vực nông thôn đã có những chuyển

Hội thảo Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam, ngày 17/7/2019 tại Tp Nam Định do Bộ Nông nghiệp &PTNT, Bộ Khoa
học và Công nghệ đồng tổ chức.
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biến mạnh mẽ cả về lượng và chất, đã mang lại những
đổi thay mang tính toàn diện cho nông nghiệp, nông dân,
nông thôn, xóa tan những hoài nghi về những mục tiêu
đặt ra ban đầu của Chương trình. Diện mạo nông thôn
khởi sắc, nhận thức về NTM được tăng cường, đời sống
vật chất của hộ gia đình nông thôn thay đổi rõ rệt, từ các
trang thiết bị gia đình đến điều kiện nhà ở. Thu nhập bình
quân đầu người ở khu vực nông thôn tăng gấp 3 lần từ
2010 đến 2018. Kết quả giảm nghèo đạt nhiều thành tựu
ấn tượng. Tỷ lệ hộ nghèo của cả nước, nhất là vùng nông
thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có

điều kiện kinh tế xã hội khó khăn giảm nhanh được
cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Phong trào “Cả nước
chung sức xây dựng nông thôn mới” đang tạo ra một
cuộc sống tinh thần mang tính cộng đồng cao trong
làng, xã trên phạm vi cả nước. Mười năm qua, Chương
trình MTQG-NTM không chỉ là sự vào cuộc của cả hệ
thống chính trị, của toàn dân mà còn có sự đóng góp
nỗ lực của cộng đồng quốc tế cả về tài chính, kiến thức,
chia sẻ và áp dụng kinh nghiệm đã thành công ở các
nước và của rất nhiều chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực
cho Chương trình.

NÔNG THÔN VIỆT NAM ĐỔI MỚI SAU 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG
THÔN MỚI

P

hát biểu tại Hội nghị toàn quốc Tổng
kết 10 năm Chương trình MTQG-NTM
giai đoạn 2010-2020, Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc cho biết hiện số dân sống ở
nông thôn rất lớn, “mà nếu quan tâm tốt
tới người dân thì phải làm tốt chương
trình xây dựng NTM vì người hưởng lợi rất
đông”, người khó khăn, người nghèo, gia
đình chính sách chủ yếu ở nông thôn, miền
núi. Vì thế, Hội nghị Trung ương 7 khóa X
đã ban hành Nghị quyết mang tính lịch sử,
Nghị quyết 26 về ‘tam nông’.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh
“Đây là lần đầu tiên chúng ta đưa 3 nội
dung (nông nghiệp, nông dân, nông thôn)
vào trong một nghị quyết nhằm thống nhất
cao về nhận thức, tập trung sức chỉ đạo,
huy động tổng thể nguồn lực cho phát triển
3 nội dung then chốt này với 3 mục tiêu
khái quát, bao trùm. Đó là đẩy mạnh sản
xuất nông nghiệp, cải thiện nhanh chóng
đời sống nông dân và xây dựng NTM giàu
đẹp, bản sắc”. Chương trình MTQG-NTM
triển khai trên toàn bộ vùng nông thôn Việt
Nam, gồm 9.000 xã, 664 huyện của 63
tỉnh, thành phố trên cả nước, “chứ không
phải một vùng nào, một tỉnh nào, một địa
phương thí điểm nào”.
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT
Nguyễn Xuân Cường, tính đến tháng
9/2019, cả nước có 4.665 xã (52,4%) được
công nhận đạt chuẩn NTM, hoàn thành
vượt 2,4% so với mục tiêu 10 năm. Bình
quân cả nước đạt 15,32% tiêu chí/xã, (tăng
10,6 tiêu chí so với năm 2010) và cả nước
không còn xã dưới 5 tiêu chí, 8 tỉnh, thành
phố đã có 100% số xã được công nhận đạt
chuẩn NTM, có 109 đơn vị cấp huyện của
41 tỉnh, thành phố trực thuộc TW được Thủ
tướng công nhận đạt chuẩn NTM.
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết
10 năm Chương trình MTQG-NTM giai đoạn 2010-2020, ngày
19/9/2019 tại Nam Định.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trình bày báo cáo tóm tắt kết quả
10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn
2010 – 2020

MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI CỦA CÁC VÙNG TRONG CẢ NƯỚC

Bình quân mức đạt chuẩn NTM của cả nước vượt 2,42%
so với kế hoạch, tuy vậy sự chênh lệch giữa các vùng
miền khá rõ mặc dù Chính phủ có nhiều chính sách hỗ
trợ riêng cho từng vùng/miền. Khó khăn nhất là khu
vực miền núi phía Bắc (MNPB) bao gồm 14 tỉnh, chiếm

12,93% dân số cả nước với trên 30 dân tộc cùng sinh
sống, mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa đặc trưng,
địa hình tự nhiên rất phức tạp, chia cắt hiểm trở, kết
cấu hạ tầng kỹ thuật còn yếu kém, kinh tế - xã hội chậm
phát triển.

ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH MTQG-NTM THEO BỘ TIÊU CHÍ QUỐC
GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI

L

ần đầu tiên quá trình xây dựng NTM được lượng hóa bằng 19 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu. Đây vừa là mục tiêu phấn
đấu, vừa là thước đo, vừa là cơ sở để giám sát kết quả thực hiện. Chỉ tiêu khái quát nhất là đến năm 2020, 50%
số xã đạt chuẩn NTM.

Nguồn : Ban chỉ đạo TW các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
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Nhìn lại 9 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc khẳng định ‘Có thể thấy đây là chương trình
rất trúng, rất đúng, đi vào lòng người, khai thác
được sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính
trị kết hợp sức mạnh của từng người dân, tạo nên
thành tích to lớn, toàn diện, lịch sử’. “Tiền bạc 5
năm đầu khó khăn lắm, huy động từ ngân sách
Nhà nước ít lắm nhưng chúng ta không nản chí,
vẫn quyết tâm, cả hệ thống chính trị vẫn quyết
tâm thực hiện chương trình. Đó là kinh nghiệm
rất quý trong quá trình tổ chức thực hiện những
nghị quyết quan trọng của Đảng’.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị toàn
quốc tổng kết 10 năm Chương trình MTQG-NTM.
Trong 9 năm, chúng ta đã huy động được nguồn
lực lớn, đến 2,4 triệu tỷ đồng, trung bình mỗi năm
huy động tương đương 10 tỷ USD cho phát triển
các thiết chế hạ tầng sản xuất, đời sống, văn hóa,
xã hội. Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển,
củng cố chắc chắn thế mạnh các ngành hàng trụ
cột, cải thiện đời sống nông dân và vươn lên vào
nhóm đầu châu Á về kim ngạch xuất khẩu.

Kinh tế nông thôn liên tục tăng trưởng

Theo Ban chỉ đạo TW các
Chương trình MTQG giai
đoạn 2016-2020, sau gần
10 năm triển khai thực
hiện Chương trình MTQGNTM giai đoạn 2010-2020,
kinh tế nông thôn liên tục
tăng trưởng khá và chuyển
mạnh theo hướng công
nghiệp-dịch vụ, ngành
nông nghiệp đang chuyển
đổi theo hướng nâng cao
giá trị gia tăng.
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MỤC TIÊU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025
Quan điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020 trở
thành một chương trình phát triển nông thôn toàn diện,
đáp ứng các mục tiêu của phát triển bền vững ở tất cả
các cấp. Mục tiêu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 15
tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Có 40% huyện, thị
xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây
dựng nông thôn mới; Có 80% số xã đạt chuẩn nông
thôn mới; 80% số thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt

khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang
ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông
thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới áp dụng đối
với cấp thôn theo quy định; Chất lượng cuộc sống của
cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân
tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.
Mục tiêu phấn đấu về giao thông nông thôn (GTNT) là
đến năm 2025, cả nước có 85% xã đạt tiêu chí chuẩn về
giao thông và đến năm 2030 là 100%.

Bốn vấn đề cốt lõi xây dựng NTM giai đoạn
5 năm tới
Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm triển
khai chương trình MTQG-NTM giai đoạn 2010-2020, Thủ
tướng nêu 4 vấn đề, cụ thể : (i) Không ngừng nâng cao
hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn,
miền núi.(ii) Xây dựng miền quê đáng sống, xanh, sạch,
đẹp.(iii) Cần phải tiếp tục bảo tồn, phát triển song hành
giữa văn hóa, nét đẹp văn hóa của người dân trong quá
trình phát triển.(iv) Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể dưới sự lãnh
đạo của Đảng không ngừng vững mạnh để phục vụ nhân
dân”. Thủ tướng đề nghị “Một chương trình hành động cụ
thể sau Hội nghị này phải được chuẩn bị để đưa ra thông
qua tại cấp ủy, chính quyền từng cấp, nhất là cấp tỉnh,
huyện, nhất là ở những địa phương còn có nhiều huyện,
xã chưa đạt danh hiệu NTM”.

Thủ tướng đưa ra một số nhóm giải pháp
bao gồm:
Thứ nhất, về chỉ đạo, phải tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo các cấp
thống nhất để có được đội ngũ cán bộ chuyên tập trung cho sự
chỉ đạo.
Thứ hai, hoàn thiện bộ tiêu chí theo hướng tạo khuôn khổ định
hướng để các địa phương phát huy tích cực chủ động, sáng tạo
cao nhất, đạt kết quả tốt nhất.

Nguồn:BCĐQG CTMTQG NTN

Thứ ba, tổng huy động nguồn lực đầu tư bằng cơ chế hình thức
công tư, xã hội hóa, đặc biệt là đầu tư xã hội, doanh nghiệp, vai
trò hợp tác xã, riêng ngân sách tập trung cần được tăng cường
bằng 2 nhóm nguồn chính. Đó là đầu tư trung hạn 2021 - 2025
và chương trình mục tiêu quốc gia 2021 - 2025, đặc biệt đầu tư
xã hội và vai trò hợp tác xã.

HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VIỆT NAM
Ngay khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 800/QĐ- TTg phê duyệt Chương trình MTQG-NTM cho giai đoạn 2010
– 2020, cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự hưởng ứng về đường lỗi, chủ trương để xây dựng một nông thôn mới Việt Nam theo
hướng dân no ấm, cuộc sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đẩy mạnh chung nền kinh tế của cả nước.
Từ Liên Hợp Quốc, các đối tác phát triển, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và nhiều chuyên gia…đã cùng chung tay vì nông
thôn mới Việt Nam. Dưới đây là một số thành công tiêu biểu từ hợp tác quốc tế với NTM Việt Nam.
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CHƯƠNG TRÌNH ‘MỘT LIÊN HỢP QUỐC’ HỖ TRỢ NÔNG THÔN MỚI VIỆT
NAM – UNJP/VIE/051

H

ưởng ứng Chương trình, Điều phối viên thường trú
của LHQ bày tỏ sự tham gia của các tổ chức quốc tế
trong bối cảnh ‘Một LHQ (One-UN) hỗ trợ Việt Nam thực
hiện Chương trình MTQG-NTM. Dự án UNJP được xây
dựng nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý điều
hành, hướng tới thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên
cả nước, tập trung vào nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát
triển sinh kế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của
người dân nông thôn.
Mục tiêu chính của One-UN là hỗ trợ chính phủ Việt Nam
phát triển nông thôn, cải thiện thu nhập, sinh kế và mức
sống của người dân nông thôn trong một sự tăng trưởng
bền vững và công bằng toàn diện. Dự án UNJP/VIE/051
đã được phát triển và phê duyệt cho giai đoạn 2014-2017
nhằm mục đích :
- Điều phối one UNs hỗ trợ kỹ thuật chương trình nông
thôn mới

o Tăng cường kiến thức sản xuất cho người dân
nông thôn tạo sinh kế bền vững
o Xây dựng mô hình trung tâm kiến thức cộng đồng,
du lịch nông nghiệp, giảm thất thoát sau thu hoạch,
chuỗi giá trị hàng hóa
- Hỗ trợ xây dựng các chính sách và chiến lược liên
quan đến phát triển nông thôn: PPP, HTX,
- Đánh giá tác động giai đoạn 1 chương trình nông thôn
mới, hỗ trợ xây dựng chương trình giai đoạn 2
- Xây dựng chương trình tập huấn online cho cán bộ
thực thi trên cả nước.
- Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hệ thống giám sát các chỉ
số NTM
- Điều phối kỹ thuật các đối tác phát triển hỗ trợ thực
hiện NTM

Lễ ký kết ‘Chương trình chung LHQ hỗ trợ Chương trình MTQG-NTM Việt Nam’
Dự án “Hỗ trợ chung của LHQ đối với xây dựng nông thôn mới” UNJP/VIE/051 là Dự án hỗ trợ kỹ thuật với sự
tham gia của 5 tổ chức của Liên Hợp Quốc gồm FAO (Tổ chức nông - lương), UNIDO (Tổ chức phát triển công
nghiệp), UNESCO (Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa), IOM (tổ chức di dân quốc tế) và UNV (Chương trình
tình nguyện). Trong đó, FAO là cơ quan điều phối chung với sự quản lý và hợp tác mạnh mẽ với Văn phòng
Chương trình MTQG-NTM tại Bộ Nông nghiệp &PTNT.
Trong suốt thời gian thực hiện chương trình, các tổ
chức của One-UN đã nỗ lực phối hợp với Bộ Nông
nghiệp &PTNT, dự án UNJP/VIE/051 đã hoàn tất các
hoạt động với hiệu quả cao, có tác động rõ rệt đến quá
trình triển khai và kết quả của Chương trình MTQGNTM Việt Nam. Có thể nói, tác động chính sách là
những kết quả rõ rệt với 23 nghiên cứu/đánh giá chính
sách đã thực hiện. Có 10 hướng dẫn được phát triển
Bản tin ISG - Quý III/2019
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hỗ trợ thực hiện xây dựng NTM, 7 mô hình thí điểm
được thực hiện, 08 chương trình đào tạo cộng với một
nền tảng trực tuyến được phát triển cùng với hơn 30
khóa đào tạo giảng viên được tổ chức và cuối cùng là
hơn 20 cuộc đối thoại và diễn đàn tham vấn được tổ
chức ở cấp quốc gia và cấp tỉnh. Những đầu ra này
cuối cùng đã đóng góp vào việc đạt được kết quả của
chương trình.

IFAD đối tác quan trọng trong phát triển nông thôn mới Việt Nam

T

rong hơn 25 năm qua, từ 1993 Quỹ
Phát triển nông nghiệp quốc tế
(IFAD) đã hỗ trợ triển khai 15 dự án phát
triển nông thôn lớn tại Việt Nam với tổng
ngân sách là 565,4 triệu USD, trong đó
IFAD đầu tư 377,5 triệu USD. Các dự án
này đã trực tiếp mang lại kết quả cho
hơn 748.470 hộ gia đình nông thôn được
thụ hưởng tại 11 tỉnh trong cả nước.
Với chiến lược tập trung vào khu vực
nông thôn, các chương trình của IFAD
hướng tới mục tiêu đổi mới, phát triển
bền vững, vì người nghèo, nâng cao khả
năng của các hộ dân nghèo và giúp họ
thích ứng với tác động của biến đổi khí
hậu. IFAD đầu tư vào người dân nông
thôn, trao quyền cho họ để giảm nghèo,
tăng cường an ninh lương thực, cải thiện
dinh dưỡng và tăng cường khả năng
thích ứng của họ đối với biến đổi khí hậu.

Lễ kỷ niệm 25 năm quan hệ hợp tác giữa IFAD) và Việt Nam.
IFAD cam kết tiếp tục hợp tác với Việt
Nam trong những năm tới để hỗ trợ cho
lực quản lý nguồn lực đầu tư trên địa bàn. Thứ 2 giúp
nỗ lực giảm nghèo ở mọi khía cạnh và hoàn thành các
cải thiện thu nhập cho người dân thông qua đầu tư hoạt
Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc
động các chuỗi giá trị. Hà Giang chúng tôi có nhiều chuỗi
đếnnăm 2030, đặc biệt là mục tiêu số 1: Không còn sự
giá trị sản phẩm, tiềm năng như chè Shan Tuyết, Bò vàng
đói nghèo.
vùng cao, dược liệu quý, cam sành. Thông qua đầu tư,
Giám đốc IFAD Việt Nam Thomas Rath cho rằng, mặc
làm tăng mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp tư
dù có sự tiến bộ ấn tượng trong việc chuyển đổi nền kinh
nhân với người nông dân. Nhờ đó mà giá trị các chuỗi
tế của Việt Nam trong một khoảng thời gian ngắn, tuy
sản phẩm được tăng thêm. Và thu nhập của người dân ở
nhiên vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Những cư dân
những xã tham gia ngày càng tốt lên.
nông thôn với khoảng một phần ba dân số, tương đương
Dựa trên những kết quả tốt đẹp đó, ông Thomas Raths,
30 triệu người, vẫn là những nhóm dễ bị tổn thương hơn
Giám đốc IFAD tại Việt Nam cho biết chiến lược và
khi khoảng cách phát triển gia tăng giữa nông thôn và
chương trình đầu tư của Quỹ phát triển Nông nghiệp Liên
thành thị. Những người nghèo và cực nghèo thường nằm
hợp quốc trong giai đoạn 2019-2025: “Trong thời gian tới,
trong các nhóm dân tộc thiểu số, sinh sống ở các vùng
cùng với đối tác Việt Nam, chúng tôi sẽ tập trung thực
cao. Chiến lược và chương trình đầu tư hiện tại của IFAD
hiện 3 ưu tiên. Thứ nhất, tiếp tục hỗ trợ chính phủ Việt
nhằm mục đích hướng đến đổi mới, phát triển nông thôn
Nam thu hút nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân cho
bền vững vì người nghèo, cải cách sâu sắc thể chế và
phát triển nông nghiệp nông thôn ở các vùng dân tộc
chính sách ở cấp tỉnh, nâng cao khả năng của các hộ
thiểu số xa xôi hẻo lánh. Thứ 2, nâng cao việc tiếp cận
nông dân nghèo và giúp họ thích ứng với tác động của
những công cụ tài chính cho phụ nữ nông thôn trong phát
biến đổi khí hậu.
triển kinh tế gia đình và thứ 3 là giúp Việt Nam hướng đến
Phương pháp tiếp cận của IFAD đều là những cái mới.
nền một nông nghiệp thông minh, có khả năng thích ứng
Thứ nhất giúp cho cán bộ, người dân nâng cao năng
với biến đổi khí hậu”.

KOIKA VỚI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI VIỆT NAM

C

ùng với những đối tác phát triển quốc tế khác của Việt
Nam có tham gia vào lĩnh vực phát triển nông thôn,
KOICA đã giới thiệu về các sáng kiến Saemaul Undongmột phong trào cộng đồng nông thôn nổi tiếng tại Hàn
Quốc trong những năm 1970 thông qua cách tiếp cận
toàn diện về xây dựng nông thôn mới có tên là “Chương
trình Hạnh phúc”.
Theo đó, tỉnh Quảng Trị và Lào Cai, những địa phương
nghèo nhất Việt Nam, đã được lựa chọn cho việc triển

khai thực hiện chương trình. Thông qua tinh thần cốt
lõi của Saemaul Undong, Chương trình Hạnh Phúc đã
sử dụng một phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng
trong đó nhấn mạnh sự nỗ lực tự lực và chủ động tham
gia của cộng đồng trong các kế hoạch và hoạt động phát
triển với mục tiêu “Chung tay xây dựng một Việt Nam tốt
đẹp hơn”. Chương trình Hạnh phúc hướng tới hỗ trợ xóa
đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế với sự tự lực và tham
gia của người dân trong Chương trình MTQG-NTM.
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Lễ khánh thành Trường Trung cấp Nông nghiệp &PTNT
Quảng trị

Chương trình ‘Hạnh phúc Quảng Trị’ : từ (20132018, tổng kinh phí từ KOIKA là 9.67 triệu USD). Dự án đã
hoàn thành với các kết quả chính:
Phát triển cộng đồng: hỗ trợ ngân sách cho Chương trình
xây dựng nông thôn mới của Chính phủ Việt Nam.
- Đào tạo nghề nông nghiệp: xây dựng và nâng cấp cơ sở vật
chất, cung cấp trang thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cho Trường
Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Y tế: cung cấp trang thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cho các
trạm y tế xã
- Môi trường: Cử 01 chuyên gia và trồng cây chắn gió để
phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu
- Quản trị: Tư vấn và đào tạo, tập huấn cho cán bộ địa phương
Chương trình ‘Hạnh phúc Lào Cai’ : Từ (20142017. Tổng vốn tài trợ của koika là 14 triệu USD). Dự án
đã thành công với những hạng mục chính:
Phát triển cộng đồng: Hỗ trợ ngân sách xây dựng 500 km
đường nông thôn và các hoạt động nâng cao thu nhập
- Giáo dục: Xây dựng ký túc xá và đào tạo giáo viên cũng
như thực hiện chương trình phụ đạo sau giờ học

Lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cho Ban chỉ đạo xây dựng
Nông thôn mới cấp xã dựa trên tinh thần Saemaul Undong
Hàn Quốc” cho cán bộ ban chỉ đạo Nông thôn mới (NTM)
cấp xã thuộc bốn huyện Mường Khương, Si Ma Cai, Sa Pa
và Bắc Hà, Lào cai.

- Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em: tăng cường năng
lực cho cán bộ y tế và nhân viên y tế thôn bản
- Quản trị: Tư vấn và đào tạo, tập huấn cho cán bộ địa
phương

Chương trình Phát triển nông thôn tỉnh
Tuyên Quang (2019-2023/15 triệu USD) với mục

tiêu dự án nhằm phát triển toàn diện, bền vững gắn với
mục tiêu xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, nâng
cao chất lượng cuộc sống của người dân tỉnh Tuyên
Quang nói chung, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương và
một số xã nghèo của tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Một
số nội dung chính gồm:
- Trao quyền cho phụ nữ thông qua hỗ trợ tập huấn và
các hoạt động tăng thu nhập
- Cải thiện sinh kế thông qua phát triển hạ tầng nông
thôn và các hoạt động nâng cao thu nhập
- Nâng cao sức khỏe của người dân thông qua xây dựng
năng lực cho cán bộ y tế và cải thiện cơ sở vật chất;
- Nâng cao chất lượng giáo dục thông qua tăng cường
cơ sở vật chất giáo dục và nâng cao năng lực của cán
bộ giáo dục;
- Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và quản lý
công thông qua cải thiện chính sách công và xây dựng
năng lực cho cán bộ, công chức.
Hiện tại, KOIKA đang chuẩn bị khảo sát khả thi để triển khai
dự án ‘Cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực khu vực nông thôn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn

Lế ký kết biên bản thỏa thuận và công bố khoản tài trợ Dự
án Chương trình Phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên
Quang giữa UBND tỉnh Tuyên Quang với Cơ quan hợp
tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).
2021-2025’ với tổng đầu tư của là 14.769 triệu USD) nhằm cải
thiện thu nhập bền vững, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp
và đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực. Đặc biệt tập trung vào phát triển hạ tầng để
sản xuất theo chuỗi và trang thiết bị cấp nước. Tăng cường
năng lực quản lý dự án, phát triển theo định hướng thị trường,
giám sát và đánh giá, quản lý tri thức.
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