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Hà Nội, ngày       tháng  10  năm 2021 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 
                            2016-2020 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê 

duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030; trên cơ sở ý kiến góp ý của các địa phương (theo Công văn số 

430/VPĐP-KHTC&GS ngày 20/5/2021 về đăng ký tham gia Đề án Chuyển đổi số 

trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 

2021-2025), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các 

Bộ, ngành Trung ương hoàn thiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng 

nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 (sau 

đây gọi tắt là Chương trình). Dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngay 

sau khi Quyết định đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Để có căn cứ xây dựng phương án bố trí vốn ngân sách Trung ương cho các 

địa phương thực hiện Chương trình ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đề nghị Ban Chỉ 

đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương giao cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu, đề xuất mô hình 

chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới thông 

minh, đăng ký thực hiện theo các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình (Có dự thảo 

Chương trình gửi kèm theo), cụ thể sau: 

1. Lựa chọn ít nhất 01 mô hình xã/thôn nông thôn mới thông minh theo lĩnh 

vực nổi trội nhất của địa phương, do địa phương chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn 

2021-2025. 

2. Đề xuất 01 mô hình xã nông thôn mới thông minh hoặc xã thương mại điện 

tử do Trung ương chỉ đạo thực hiện. 



(Theo mẫu đề xuất mô hình đính kèm). 

Văn bản chính thức đề nghị gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

Trung ương, địa chỉ: số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ thư điện tử: 

ocopvietnam@gmail.com) trước ngày 15/10/2021 để tổng hợp./. 

(Thông tin chi tiết, liên hệ ông Đào Đức Huấn, Phòng Quản lý Chương trình 

Mỗi xã một sản phẩm theo số điện thoại 0913.006.526). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c); 
- Sở NN và PTNT, VPĐP NTM các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Lưu: VT, OCOP.  
P. OCOP:            Đặng Văn Cường 
P. HCTH:            Trần Hải Đăng 
P.OCOP 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

Nguyễn Minh Tiến 

mailto:ocopvietnam@gmail.com


Phụ lục 

TỔNG HỢP MÔ HÌNH ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA 
CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

(Kèm theo Công văn số          /VPĐP-OCOP ngày    tháng     năm      của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương) 

 

I. MÔ HÌNH XÃ/THÔN NÔNG THÔN MỚI THÔNG MINH THEO LĨNH VỰC NỔI TRỘI NHẤT DO ĐỊA 
PHƯƠNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN (Ít nhất 01 mô hình, tối đa không quá 03 mô hình/tỉnh), cụ thể như sau: 

1. Mô hình 1: 

a) Tên mô hình; 

b) Địa chỉ; 

c) Lĩnh vực dự kiến: (một hoặc một số lĩnh vực nổi trội như: kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự…); 

d) Dự kiến các nội dung thực hiện; 

đ) Nguồn lực dự kiến: 

- Tổng cộng: 

Trong đó: 

- Ngân sách đề nghị Trung ương hỗ trợ: 

- Ngân sách địa phương: 

- Nguồn huy động khác (ghi rõ từ nguồn nào): 

2. Mô hình 2:… 

3. Mô hình 3:… 

 
 



II. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH CHỈ ĐẠO ĐIỂM CỦA TRUNG ƯƠNG VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI THÔNG MINH HOẶC 

XÃ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

 

1. Tên mô hình dự kiến: (ghi cụ thể theo địa chỉ xã, huyện, tỉnh) 

2. Lĩnh vực dự kiến thực hiện: xã nông thôn mới thông minh toàn diện hoặc xã thương mại điện tử; 

3. Một số đặc điểm về xã dự kiến triển khai: đặc điểm kinh tế - xã hội; điều kiện để xây dựng nông thôn mới thông minh; 

4. Nội dung thực hiện: các nội dung, lĩnh vực dự kiến sẽ triển khai trong mô hình; 

5. Nguồn lực dự kiến: 

- Tổng cộng: 

Trong đó: 

- Ngân sách đề nghị Trung ương hỗ trợ: 

- Ngân sách địa phương: 

- Nguồn huy động khác (ghi rõ từ nguồn nào): 
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