
 
 

Kính gửi:  
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 
- Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc 

gia các huyện, thị xã, thành phố; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
(MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, 
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành một số văn bản: Kế hoạch số 

158/KH-UBND ngày 19/4/2022 về triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 

29/4/2022 ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao 
tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 

01/6/2022 ban hành Bộ tiêu chí về “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” tỉnh 
Lào Cai, giai đoạn 2022-2025. Nhằm thực hiện hiệu quả, thiết thực các nội dung 

trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới 

- Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ đánh 

giá, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí được giao phụ trách (chỉ tiêu, tiêu chí Bộ tiêu 
chí nông thôn mới cấp xã và cấp thôn), hoàn thành trong tháng 6 năm 2022. 

- Tiếp tục hoàn thiện hướng dẫn các chỉ tiêu, tiêu chí theo Quyết định số 

320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí 
quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện 
nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Văn bản số 1355/UBND-NLN ngày 06/4/2022 về triển khai Bộ tiêu chí quốc gia 
về huyện nông thôn mới; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới; huyện nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025. 

- Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh rà soát, đánh giá 

tiêu chí nông thôn mới cấp xã; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết để 
hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch số 158/KH-UBND đề ra. 
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2. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tỉnh được phân công giúp đỡ xã 

- Phối hợp với UBND cấp huyện hướng dẫn, chỉ đạo các xã rà soát, đánh 

giá Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025. 

- Định hướng giúp đỡ Ban Chỉ đạo, UBND cấp xã xây dựng kế hoạch tổ 

chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2021-2025 và hàng năm theo Kế hoạch số 158/KH-UBND và điều kiện 

thực tế phát triển kinh tế-xã hội của xã (lựa chọn tiêu chí hoàn thành hàng năm; 
số thôn, bản đạt “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” hàng năm…). 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Căn cứ hướng dẫn của các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí xã nông thôn mới, 
xã nông thôn mới nâng cao, UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã tổ chức rà 

soát, đánh giá tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2022 - 2025. 

- Căn cứ hướng dẫn của các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí thôn nông 

thôn mới, thôn kiểu mẫu, UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã tổ chức rà 
soát, đánh giá, xác định các thôn, bản phấn đấu đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới”, 

“Thôn kiểu mẫu” giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, đánh giá lại thôn, bản đã được 
công nhận “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” theo Bộ tiêu chí giai đoạn 

2017-2020. Huy động nguồn lực để triển khai duy trì tiêu chí đối với các thôn đã 
được công nhận. Đẩy mạnh thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp thôn tỉnh 

Lào Cai, tiếp tục xây dựng “Thôn kiểu mẫu” tại các xã đã được công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới; “Thôn nông thôn mới” tại các xã còn lại (căn cứ kết quả rà 

soát, đánh giá các thôn, bản trên địa bàn các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới, trường hợp các thôn, bản không duy trì hoàn thành hoặc chưa công nhận 
hoàn thành “Thôn nông thôn mới”, đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn 

các xã tiếp tục triển khai thực hiện và công nhận “Thôn nông thôn mới” đối với 
các thôn, bản tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, 
đánh giá theo Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp xã, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 

- 2025, báo cáo cần làm rõ một số nội dung: Kết quả hoàn thành các tiêu chí của 
từng xã (đạt/không đạt/không duy trì); nguyên nhân, khó khăn vướng mắc trong 

thực hiện Bộ tiêu chí; mục tiêu, kế hoạch để hoàn thành Kế hoạch 158/KH-
UBND; đề xuất, kiến nghị, giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch giai đoạn 

2021-2025. Báo cáo gửi UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới 
tỉnh) trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông 
thôn mới tỉnh 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành 
phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND và tổ chức triển khai thực 
hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới quốc gia cấp huyện; Bộ tiêu chí nông thôn mới 

các cấp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025. 

- Khẩn trương hướng dẫn quy trình đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí 

theo Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp hàng năm; đánh giá, công nhận cấp xã đạt 
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chuẩn nông thôn mới theo đúng quy định (sau khi Trung ương ban hành quy 
định); trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận, công bố đạt chuẩn “Thôn nông thôn 

mới”, “Thôn kiểu mẫu”. 

- Hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá 

Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025. Phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đoàn rà soát, đánh giá tại các huyện, thị xã, 

thành phố và các xã đảm bảo rà soát, đánh giá tiêu chí chính xác. Báo cáo kết quả rà 
soát, đánh giá Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp trình Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh 

trước kỳ họp 6 tháng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Rà soát phân công lãnh đạo cơ quan, đơn vị cấp tỉnh giúp đỡ xã; phối hợp 
với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung lãnh đạo cơ quan, đơn 

vị cấp tỉnh giúp đỡ xã phù hợp với điều kiện thực tế.   

Căn cứ nội dung văn bản, các đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- CT, PCT1; 
- Như kính gửi; 
- Thành viên BCĐ tỉnh; 
- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 
 cấp tỉnh phân công giúp đỡ xã; 
- CVP, PCVP3;  
- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH1,2,3,4, NLN1,2,3. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
Hoàng Quốc Khánh 
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