
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:               /BNN-VPĐP 
V/v góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về 

nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 

Hà Nội, ngày        tháng       năm  

 

Kính gửi:   

- Các Bộ: Xây dựng; Công Thương; Giáo dục và Đào tạo; Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch 

và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Tài nguyên 

và Môi trường; Nội vụ; Tư pháp; Công an; Quốc phòng; 

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Cục 

Kinh tế hợp tác và PTNT. 

 

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc tổng 

kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 

(Thông báo số 449/TB-VPCP ngày 30/12/2019 của Văn phòng Chính phủ) và 

nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giao, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông 

thôn mới các cấp (xã, huyện, tỉnh) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu 

mẫu) giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là Bộ tiêu chí); trực tiếp làm việc 

với các Bộ, ngành liên quan (được giao phụ trách các tiêu chí) để rà soát, đề 

xuất điều chỉnh, bổ sung, xây dựng Bộ tiêu chí; đồng thời, đã tổ chức Hội thảo 

vùng Đông Nam Bộ (tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24/02/2020), vùng Tây 

Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ (tại tỉnh Gia Lai, ngày 28/02/2020) để lấy 

ý kiến góp ý của các các địa phương, trên cơ sở đó, đã hoàn thiện dự thảo Bộ 

tiêu chí (lần 3). 

Để hoàn thành xây dựng Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp đảm bảo chất 

lượng, kịp tiến độ và phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương, giúp các 

địa phương thuận lợi trong xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện và đánh giá kết 

quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đề nghị các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuốc Trung ương, các cơ quan liên quan thuộc Bộ nghiên cứu, 

có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn 

mới các cấp (xã, huyện, tỉnh) theo các mức độ (trong đó, cấp xã có các mức độ: 
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đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu; cấp huyện có các mức độ: đạt chuẩn, nâng cao; 

cấp tỉnh có mức độ đạt chuẩn) giai đoạn 2021-2025 (xin gửi kèm theo Báo cáo 

rà soát, đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2016 – 

2020; dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 – 

2025). 

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, xin gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương - Số 2, Ngọc 

Hà, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ thư điện tử: phuongdinhanhvn@gmail.com) 

trước ngày 20/3/2020 để kịp tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện, trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, quyết định./. 

(Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung 

ương theo địa chỉ: Ông Phương Đình Anh - Trưởng phòng Nghiệp vụ và Môi trường; điện 

thoại 0904.246.720). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (để b/c); 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để p/h); 

- Lưu: VT, VPĐP.  

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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