
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND   Ninh Thuận, ngày         tháng 9 năm 2022 
   

QUYẾT ĐỊNH 

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 

 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ 

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

mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-

2025;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 237/TTr-SNNPTNT ngày 08 tháng 9 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 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 (Viết tắt là Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai 

đoạn 2021-2025).  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp hướng dẫn của 

các Bộ, ngành Trung ương và các Sở, ngành địa phương ban hành Sổ tay hướng 

dẫn chi tiết, cụ thể việc thực hiện và đánh giá Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã 

giai đoạn 2021-2025.  

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị-

xã hội tỉnh, các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn 

đốc việc thực hiện, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí để đảm bảo phát 
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triển bền vững. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, 

ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu, rà soát, 

hoàn thiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn) xem xét, điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã 

giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định và phù hợp tình hình 

thực tế. 

2. Các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước 

hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn 

mới cấp xã giai đoạn 2021-2025; cập nhật các hướng dẫn mới của các Bộ, ngành 

Trung ương để hướng dẫn triển khai phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.  

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Bộ tiêu chí nông thôn 

mới cấp xã giai đoạn 2021-2025, chỉ đạo các xã rà soát, đánh giá thực trạng và 

tổ chức triển khai theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng 

các Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BCĐ TW các Chương trình MTQG (b/cáo);  

- Bộ Nông Nghiệp và PTNT (b/cáo); 

- VPĐPNTM Trung ương (b/cáo); 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/cáo); 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm CNTT và Truyền thông; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- VPUB: LĐ, TCDNC, VXNV, KTTH; 

- Lưu: VT.     HC 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 

 
Lê Huyền 
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