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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đề xuất, đăng ký mục tiêu phấn đấu
xây dựng nông thôn mới năm 2022
và giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Căn cứ các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 của các vùng,
miền đã được Thủ tướng Chính phủ giao (tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày
22/02/2022 về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2021-2025), các quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các
cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn
2021-2025 (đã được phê duyệt tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số
318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022, số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022, số 320/QĐ-TTg
ngày 08/3/2022, số 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022) và điều kiện thực tế, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương rà soát, đăng ký mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới
(sau đây gọi tắt là đăng ký mục tiêu phấn đấu) năm 2022 và giai đoạn 20212025 (Có mẫu biểu đăng ký gửi kèm).
Văn bản đăng ký mục tiêu phấn đấu năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều
phối nông thôn mới Trung ương, địa chỉ: nhà B9, số 02, Ngọc Hà, Ba Đình,
Hà Nội, thư điện tử: khth.ntm@gmail.com) trước ngày 15/4/2022 để tổng
hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao kế hoạch thực
hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn
2021-2025 cho các địa phương./.
(Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ đ/c Vi Việt Hoàng, Văn phòng Điều phối
nông thôn mới Trung ương theo số điện thoại: 0906.258.868)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Sở NN&PTNT, VPĐP NTM các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VPĐP.
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