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ược sự chấp thuận của nhà
trường, ngày 31/03/2011,
Khoa Khuyến nông và Phát
triển nông thôn của Trường Cán Bộ
Quản Lý Nông nghiệp và PTNN II đã
tổ chức đến khảo sát thực tế tại xã điểm
Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình
Phước về xây dựng nông thôn mới
(NTM). Mục tiêu của đoàn là tìm hiểu
quá trình thực hiện việc xây dựng xã
điểm NTM, những kết quả đã đạt được
và kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện,
nhất là việc huy động các nguồn lực,
nhằm bổ sung các kinh nghiệm thực tế
trong bài giảng về xây dựng NTM.
Cũng trong chuyến công tác này, khoa
thực hiện đánh giá nhu cầu đào tạo của
đội ngũ cán bộ xã trong chương trình
NTM. Trên cơ sở đó, khoa xây dựng
khung chương trình bồi dưỡng cho cán
bộ xã Tân Lập và mở rộng cho các địa
phương khác.

và tiếp xúc với một số hộ dân tham gia
đóng góp nguồn lực cho chương trình.
Kết quả bước đầu đã đạt được:
Qua hơn một năm thực hiện
chương trình thí điểm NTM, ban quản
lý dự án và các cấp chính quyền, đoàn
thể trong xã đã nỗ lực thực hiện khá
nhanh, đúng phương châm và nhận
được sự ủng hộ cao của nhân dân. Bộ
mặt của xã đang đổi thay từng ngày như
trục đường giao thông xã, nhất là hệ
thống đường giao thông nông thôn, cải
tạo hệ thống điện, xây dựng mới trạm y
tế, trường học cấp I, II khang trang,
từng thôn ấp đã xây được cổng chào.
Một số hộ nhân dân thấy đường giao
thông được cải thiện đã đầu tư xây
thêm hệ thống mương thoát nước, thậm
chí có người vừa xây nhà mới, như bà
Trần Thị Ngát sắp hoàn thành căn nhà
mới trị giá trên 700 triệu đồng, góp
phần tạo nên diện mạo mới cho xã...

Đoàn đã làm việc với ban quản
lý dự án gồm trưởng, phó ban và kế
toán dự án; trao đổi về thuận lợi và khó
khăn trong xây dựng NTM. Đoàn đã đi
thăm quan các công trình: hệ thống giao
thông, xây dựng chợ, trạm y tế, trường
học, điện, nghĩa trang, nhà văn hóa, …

Những kinh nghiệm trong tổ
chức thực hiện và vận động quần
chúng:
- Công tác vận động được người
dân đồng tình ủng hộ cao vì họ đã nhận
thấy quyền lợi và vai trò của mình
trong chương trình; đại bộ phận nhân
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nhưng chưa được tính đến trong Đề án
NTM của xã (và quy hoạch xã NTM) là
một thiếu sót cần được xử lý sớm.

dân trong xã đã tham gia bàn bạc, quyết
định, đóng góp và giám sát thực hiện
dự án chặt chẽ, tổng số tiền đóng góp
của nhân dân trong xã để xây dựng hệ
thống giao thông nông thôn đến nay là
894 triệu đồng, chưa kể đất đai hiến để
mở rộng đường;

Chúng tôi đề nghị BQL xã và các nhóm
tư vấn cần được tham khảo đầy đủ bản
Quy hoạch KT-XH của tỉnh Bình
Phước và huyện Đồng Phú để bổ sung
và điều chỉnh quy hoạch xã NTM Tân
Lập phù hợp với tình hình mới.

- Xã đã phát huy được sức mạnh
tổng hợp, huy động nhiều nguồn vốn
thực hiện dự án. Bên cạnh vốn ngân
sách cấp, vốn huy động của nhân dân,
xã còn vận động được các doanh nghiệp
qua hình thức đấu thầu từ khâu thiết kế
đến thi công. Trên thực tế, tổng khối
lượng vốn thực hiện đến 20/3/2011 là
trên 33 tỷ đồng nhưng mới thanh toán
23,8 tỷ đồng. Như vậy các nhà thầu đã
ứng ra gần 10 tỉ đồng. Đây là cách làm
mới, phù hợp với Nghị định 61 của
chính phủ trong khuyến khích các
doanh nghiệp đầu tư về nông thôn.

Về vị trí địa lý, xã có ưu thế gần
thị xã Đồng Xoài và thành phố Bình
Dương, thành phố Hồ Chí Minh, đường
ĐT 741 đang được nâng cấp. Trên địa
bàn xã có hồ Suối Giai rộng trên 400
hecta có tiềm năng lớn trong phát triển
dịch vụ du lịch sinh thái và phát triển
khu dân cư mới chất lượng cao bên
cạnh các dịch vụ phục vụ sản xuất nông
nghiệp hiện có. Về chất lượng hoạt
động của hợp tác xã dịch vụ nông
nghiệp cũng cần tiếp tục được quan tâm
đầu tư củng cố nâng chất.

Tuy nhiên quy hoạch về phát triển kinh
tế của xã vẫn còn thuần nông, ngành
dịch vụ chưa được chú ý phát triển. Tìm
hiểu thêm, chúng tôi được biết tỉnh
Bình Phước đã có quy hoạch tổng thể
phát triển KT-XH, trong đó dự kiến xây
dựng một khu công nghiệp tập trung
lớn trên 10.000 ha nằm về phía đông
nam của tỉnh, giáp với sông và tỉnh
Đồng Nai. Xã Tân Lập có một phần đất
hiện trạng là đất lâm nghiệp (nhưng
thực tế đã bị dân lấn chiếm) nằm trong
khu công nghiệp quy hoạch này. Khu
công nghiệp lớn của tỉnh như vậy sẽ có
tác động rất lớn đến KT-XH của xã Tân
Lập (cũng như các xã lân cận), thế

Nếu xã tiếp tục liên kết với các
doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư theo
hướng bổ sung quy hoạch phát triển
kinh tế như trên, chúng tôi hy vọng
nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản
xuất (tiêu chí 10, 11, 12, 13) sẽ có triển
vọng đạt được nhanh hơn.
Trong các nguồn lực được huy
động, xã đã bước đầu phát huy được
tinh thần đoàn kết, truyền thống,…
trong dân để đóng góp cho việc xây
dựng NTM, tuy nhiên các nguồn sức
mạnh tinh thần khác còn có thể được
khơi dậy tốt hơn nếu BQL xã triển khai
đồng bộ các phong trào văn, thể, mỹ.
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Đường bê tông vào thôn xóm

Căn nhà mới xây dựng của bà Trần Thị Ngát

Thêm những con đường mới đang được xây dựng

Con đường của tổ 25, ấp 3

Bình minh bên hồ suối Giai
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