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V/v tập trung đẩy mạnh 
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thôn mới giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh. 
 

 

 

 

 

  

Kính gửi:  

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. 

 

Thực hiện các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Thông tư và văn bản 

hướng dẫn liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025 của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các 

Bộ, ngành Trung ương và Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 13/01/2022 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các 

cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các kế hoạch, quyết định
1
 liên 

quan để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.  

Để đẩy mạnh triển khai Chương trình đảm bảo hiệu quả, chất lượng, bền 

vững, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và triển khai hiệu quả các nội dung 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh; trong đó, tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo Kế 

                                           
1- Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới 

theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. 

 - Các Kế hoạch: Số 909/KH-UBND ngày 07/03/2022 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2022; số 1993/KH-UBND ngày 12/5/2022 triển khai thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 

22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025; số 2685/KH-UBND ngày 21/6/2022 phát động Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; số 

3402/KH-UBND ngày 04/8/2022 về truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025; số 4174/KH-UBND ngày 23/9/2022 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025; số 4056/KH-UBND ngày 17/9/2022 thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025; số 

4185/KH-UBND ngày 25/9/2022 thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025; số 4191/KH-UBND ngày 25/9/2022 triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, 

hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025; số 4192/KH-UBND ngày 25/9/2022 thực hiện Chương trình tăng cường 

bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; số 

4297/KH-UBND ngày 03/10/2022 triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025...  

 



 2 

hoạch số 909/KH-UBND ngày 07/03/2022 triển khai thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, Kế hoạch số 4174/KH-

UBND ngày 23/9/2022 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; trong đó, tập trung chỉ đạo rà soát, 

đánh giá hiện trạng xây dựng nông thôn mới các huyện, xã, thôn theo Bộ tiêu chí 

nông thôn mới các cấp huyện, xã, thôn giai đoạn 2021-2025, đặc biệt đối với các 

xã, thôn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 theo kế hoạch cần tập 

trung rà soát, đánh giá các tiêu chí có bổ sung các nội dung mới, có yêu cầu cao 

hơn về chỉ tiêu, mức độ đạt chuẩn để có giải pháp cụ thể thực hiện, đảm bảo đáp 

ứng các quy định của tiêu chí. Các sở, ngành theo lĩnh vực, tiêu chí được phân 

công phụ trách có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ địa phương thực hiện hoàn 

thành các yêu cầu của tiêu chí. 

Việc rà soát, đánh giá hiện trạng xây dựng nông thôn mới các huyện, xã, 

thôn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp huyện, xã, thôn giai đoạn 2021-

2025 phải hoàn thành trước ngày 12/11/2022 và báo cáo về Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới tỉnh để tổng hợp báo cáo. Giao Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới tỉnh theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện và báo cáo, tham mưu 

đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18/11/2022. 

2. Khẩn trương hoàn thành công tác phân bổ vốn chi tiết cho các địa 

phương và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình. Ngoài 

nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp thực hiện Chương trình, các địa 

phương cần lồng ghép với nguồn vốn địa phương và huy động các nguồn vốn 

hợp pháp khác để thực hiện Chương trình. 

3. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 3402/KH-UBND ngày 04/8/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 bằng nhiều hình thức, nội 

dung phong phú, sáng tạo với cách tiếp cận mới, tư duy mới nhằm thúc đẩy 

chuyển đổi tư duy, nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ cơ sở, người dân 

và cộng đồng dân cư nông thôn; phát huy tinh thần chủ động, tự nguyện, tự giác, 

cùng hợp tác, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn 

mới. 

4. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả 06 Chương trình chuyên đề trọng tâm 

gắn với xây dựng nông thôn mới. Triển khai vừa diện điểm, vừa diện rộng đối 

với các Chương trình mới như: Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong 

xây dựng nông thôn mới, Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn 

mới hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh… Đối với Chương trình 

OCOP cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo các xã phấn đấu đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao phải có sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên theo 

yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Các Sở, ngành đóng vai trò 

chủ đạo trong việc thực hiện các Chương trình chuyên đề chủ động phối hợp với 

các địa phương và Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện. 

5. Căn cứ Quyết định số 3360/QĐ-BNN-VPĐP ngày 06/9/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Khung chương trình 
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tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, các huyện, 

thành phố chủ động, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 

triển khai, xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn 

mới, nhất là cán bộ cấp xã, thôn phù hợp với nhu cầu, thực tiễn của địa phương. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính 

trị-xã hội phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường giám sát, tuyên 

truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới; 

đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lựa chọn những nội dung thiết thực để 

phối hợp vận động, khích lệ, động viên các tổ chức, cá nhân đoàn kết, chung 

sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng đến công tác giám 

sát việc bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh việc 

nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, xây dựng đời sống văn hóa trong 

cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở 

địa bàn nông thôn; tăng cường hoạt động phản biện đối với kết quả thực hiện 

Chương trình. 

7. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp cùng 

các Sở, ngành, địa phương tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức, năng lực cho 

cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp; tổ chức kiểm tra, giám sát 

tình hình thực hiện Chương trình, báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc 

của địa phương trình Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo 

giải quyết; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình theo định 

kỳ quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo tăng tốc triển khai nghiêm túc, 

hiệu quả các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; định kỳ (tháng, quý, năm) báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh (thông qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) để xem 

xét chỉ đạo giải quyết kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; 

- TT: Huyện ủy, thành ủy (để p/h chỉ đạo); 

- BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh; 

- VPUB: LĐ, TCDNC, VXNV, KTTH; 

- Lưu: VT.     HC 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
Lê Huyền 
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