
BỘ NÔNG NGHIỆP 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BNN-VPĐP Hà Nội, ngày        tháng       năm 2020 

V/v báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 

Đề án hỗ trợ thôn, bản của các xã ĐBKK 

xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững  

 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết, đánh giá  

kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020; nghiên cứu, xây dựng khung khổ pháp luật và cơ chế chính sách thực hiện 

giai đoạn 2021-2025 (Thông báo số 449/TB-VPCP ngày 30/12/2019 của Văn 

phòng Chính phủ) và Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2016-2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến tổ 

chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp 

thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven 

biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2018-20201 (gọi tắt là Đề án 1385) và các Đề án hỗ trợ xây dựng nông thôn mới 

vùng đặc thù tại 4 tỉnh (Điện Biên, Lào Cai, Bắc Kạn, Nghệ An) 2 đã được Thủ 

tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền phê duyệt (Dự kiến trong Quí II năm 

2020). 

Để chuẩn bị tài liệu và nội dung phục vụ tổ chức Hội nghị, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban dân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương báo cáo một số nội dung sau: 

1. Đối với 36 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc phạm vi Đề án 

1385, đề nghị báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm 

vụ hỗ trợ các thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn 

mới gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (Theo Đề cương báo 

cáo gửi kèm). 

2. Đối với 04 tỉnh (Điện Biên, Lào Cai, Bắc Kạn và Nghệ An) bổ sung báo cáo 

kết quả triển khai thực hiện các Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đặc thù 

 
1 Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
2 Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 

04/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; Quyết định số 465/QĐ-TTg ngày 02/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ; Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 
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đã được phê duyệt (đến hết tháng 02/2020), trong đó, tập trung vào một số nội 

dung trọng tâm sau: 

a) Đánh giá kết quả thực hiện Đề án, trong đó, tập trung đánh giá công tác chỉ 

đạo điều hành, cụ thể hóa văn bản của Trung ương và ban hành các cơ chế, chính 

sách đặc thù phù hợp với điều kiện thực tế để thực hiện; kết quả thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ của Đề án; bố trí vốn ngân sách Nhà nước (Trung ương, địa phương) 

và huy động các nguồn vốn khác ngoài ngân sách để thực hiện; 

Trong đó, làm rõ những kết quả nổi bật, thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân 

trong quá trình thực hiện Đề án (về công tác chỉ đạo, điều hành, cơ chế chính sách; 

nguồn lực thực hiện; vận động người dân tham gia, nhất là đồng bào dân tộc thiểu 

số...); bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Đề án. 

b) Đề xuất, kiến nghị các nội dung, giải pháp để tiếp tục thực hiện trong giai 

đoạn 2021-2025. 

3. Số liệu báo cáo: Tính từ thời điểm bắt đầu triển khai Đề án đến hết tháng 

02/2020. 

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương theo địa chỉ số 2, Ngọc Hà, Ba 

Đình, Hà Nội, thư điện tử: khth.ntm@gmail.com) trước ngày 25/3/2020 để tổng 

hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định. 

(Thông tin chi tiết xin liên hệ: đ/c Vũ Đức Lập - Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

Trung ương - theo số điện thoại: 0912.788.745)./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để bc/);  

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

- Văn phòng Chính phủ; 

- BCĐ 36 tỉnh, thành phố trực thuôc TW; 

- Sở NN và PTNT, VPĐP NTM các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW có liên quan; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

CVST:                   

                      Vi Việt Hoàng 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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