
 

 
 

Kính gửi:  
- UB. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và ĐT, 

Tài chính, Giao thông VTXD, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, 
Tài nguyên và MT, Lao động TBXH, Công Thương, Thông 

tin và TT, Văn hóa và TT, Du lịch, Nội vụ, Tư pháp; 
- Cục Thống kê tỉnh; Công an tỉnh; 

- BCH Quân sự, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giúp đỡ xã 
xây dựng nông thôn mới; 

- Huyện ủy các huyện, Thị ủy Sa Pa, Thành ủy Lào Cai; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Năm 2023 là năm bản lề, quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, 
kế hoạch về Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025, cũng như hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-

2025. Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện 
Chương trình đảm bảo chất lượng, thực chất, hiệu quả, bền vững, tạo được sự 

đồng thuận trong cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Ban Chỉ đạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước và của Tỉnh, đặc biệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, 
Nhân dân về quan điểm chỉ đạo của tỉnh trong thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới; trong đó, với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới nếu có quyết định thu hồi Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

thì xã đó cũng không được hưởng các chế độ chính sách của xã Khu vực II, Khu 
vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân phát động phong trào thi đua 

“Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện, xã, thôn bản với những 
nội dung thiết thực, có sức lan tỏa để phong trào thi đua được sâu rộng, hiệu quả 

và tạo hiệu ứng thi đua trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn toàn 
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tỉnh; tổ chức Lễ ra quân phát động phong trào thi đua cấp huyện và chỉ đạo các xã 
tổ chức Lễ ra quân phát động phong trào thi đua cấp xã gắn với các hoạt động Lễ 

hội, văn hóa truyền thống tại địa phương. 

- Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh giao, xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức 

triển khai thực hiện tại địa phương, trong đó giao kế hoạch, nhiệm vụ cho từng 
phòng, ban, đơn vị, cấp xã và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân 

tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, UBND thành phố Lào Cai xây dựng kế 
hoạch để duy trì “Thành phố Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới” theo đúng quy định giai đoạn 2021-2025; UBND huyện Bảo Thắng, Bảo 
Yên xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Huyện Bảo Yên đạt chuẩn nông thôn 
mới” và “Huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.  

- Chủ động, tuyên truyền, vận động, huy động, lồng ghép các nguồn lực để 
duy trì, nâng cao chất lượng các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao theo quy định. Các nội dung thuộc trách nhiệm của cấp 
ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã và Nhân dân, Ban Chỉ đạo, UBND cấp huyện 

lãnh đạo, chỉ đạo, vận động Nhân dân, cộng đồng dân cư tổ chức triển khai thực 
hiện các chỉ tiêu, tiêu chí để đảm bảo hoàn thành tiêu chí theo quy định của Bộ 

tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

 - Tăng cường công tác khảo sát, rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí hàng 

năm, nắm bắt thực trạng để xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể trong công tác chỉ 
đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện cấp huyện, cấp xã: 

+ Đối với 62 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và các xã đã 
hoàn thành, phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 
2021-2025: UBND cấp huyện chủ động rà soát, xác định nhu cầu, bố trí nguồn 

vốn ngân sách cấp huyện, xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn 
thành tiêu chí và duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025. Danh mục dự án để duy trì các xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, nông thôn mới nâng cao báo cáo UBND tỉnh về kết quả, tiến độ thực hiện 

(qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) để theo dõi, tổng hợp báo cáo. 

+ Đối với 32 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: 

trên cơ sở các danh mục dự án đã giao của UBND tỉnh, UBND cấp huyện rà soát, 
xác định nhu cầu đầu tư (nhu cầu đầu tư các tiêu chí theo quy định; xác định rõ cơ 

cấu nguồn vốn) để hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Báo cáo 
UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các sở, ban, ngành, 

đơn vị có liên quan tổng hợp) để xem xét, chỉ đạo. 

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 của 94 xã duy trì và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (gồm: Bộ tiêu 
chí xã nông thôn mới; Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao); khó khăn vướng 
mắc trong thực hiện Chương trình; nhu cầu đầu tư để duy trì và đạt chuẩn nông 

thôn mới theo quy định. Hoàn thành báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều 
phối nông thôn mới tỉnh và các sở, ban, ngành phụ trách tiêu chí tổng hợp) trước 

ngày 28/02/2023. Hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện qua Văn phòng Điều phối 
nông thôn mới tỉnh để theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh. 
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- Thực hiện đánh giá Bộ tiêu chí nông thôn mới hàng năm theo hướng dẫn 
tại Văn bản số 5311/UBND-NLN ngày 09/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

thực hiện một số nội dung tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, 

công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông 
thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn cấp huyện, hướng dẫn các xã 

tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch; 
kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 
hiện tại địa phương, cơ sở.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình tại cấp ủy, 
phòng ban chuyên môn cấp huyện và cấp xã trên địa bàn; định kỳ sơ kết, tổng kết, 

đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

- Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, UBND cấp huyện nghiên cứu, 

xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ Nhân dân làm đường ngõ xóm; phát triển 
sản xuất, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân...   

2. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phụ trách nội dung, nội 
dung thành phần1; chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới 

- Kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện các tiêu chí do đơn vị phụ 
trách đối với các xã trong kế hoạch hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 

và giai đoạn 2021-2025; kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá 
trình thực hiện tại cơ sở. 

- Hướng dẫn cấp huyện, các xã đánh giá, thẩm tra, thẩm định các tiêu chí 

đảm bảo theo đúng quy định; việc đánh giá, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí nông 
thôn mới của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy 

định, không châm trước, không nợ tiêu chí; thực hiện đánh giá tiêu chí nông thôn 
mới do đơn vị phụ trách hàng năm theo hướng dẫn tại Văn bản số 5311/UBND-

NLN ngày 09/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện một số nội dung 
Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Các sở, ban, ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới phối hợp với UBND 
cấp huyện rà soát, đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025 (gồm: Bộ tiêu chí xã nông thôn mới; Bộ tiêu chí xã nông 
thôn mới nâng cao) và nhu cầu đầu tư để duy trì, hoàn thành đạt chuẩn nông thôn 

mới theo quy định đối với 94 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, 38 xã phấn 
đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các đơn vị hoàn thành báo cáo UBND 

tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 15/03/2023. 

- Đối với hướng dẫn thực hiện các nội dung, thành phần; chỉ tiêu, tiêu chí nông 
thôn mới và hướng dẫn đánh giá, thẩm định tiêu chí nông thôn mới: các sở, ban, 

ngành, đơn vị căn cứ quy định, hướng dẫn của Trung ương tiếp tục rà soát, điều chỉnh, 
bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Những quy định, hướng 

                                                 
1 Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh. 
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dẫn của Bộ, ban, ngành Trung ương còn khó khăn vướng mắc trong quá trình thực 
hiện tại địa phương, các đơn vị chủ động đề xuất kiến nghị với Bộ, ban, ngành theo 

chức năng, nhiệm vụ hoặc báo cáo UBND tỉnh và tham mưu UBND tỉnh có Văn bản 
kiến nghị với các Bộ, ban, ngành Trung ương để kiến nghị, đề xuất hướng dẫn phù 

hợp. Trường hợp quy định, hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, các đơn vị 
tham mưu UBND tỉnh quy định và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 

thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, không làm phát sinh thêm 
thủ tục hành chính, ngây khó khăn trong quá trình thực hiện tại cơ sở. 

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: (i) Phối hợp với cơ quan thường trực 
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG phát triển kinh tế 
- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ưu tiên bố trí nguồn lực cho các huyện, xã 

để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới, lấy mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới làm trọng tâm để góp phần 

xóa đói giảm nghèo và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, 
các Đề án trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2020-2025. (ii) Phối hợp với Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới tỉnh rà soát, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn (do 
ngành phụ trách) đầu tư hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
tỉnh: Chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tiếp tục đổi 

mới, nâng cao chất lượng về nội dung, phương thức hoạt động, công tác tuyên 
truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các nội dung 

xây dựng nông thôn mới bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể; duy trì và thực 
hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nâng 

cao vai trò giám sát, đánh giá, phản biện xã hội trong thực hiện Chương trình. 

4. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phân công giúp đỡ xã  

- Cung cấp thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chủ trương, chính sách 
của Trung ương và của địa phương về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới; đặc biệt về các cơ chế, chính sách hiện hành trên địa bàn tỉnh thực hiện hỗ trợ 
phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an sinh xã hội khu vực nông thôn. 

- Phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn giúp đỡ các 
xã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình; lựa chọn nội dung, nhiệm vụ, 

chỉ tiêu thực hiện trong năm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để đăng 
ký, tổ chức thực hiện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2023 và giai đoạn. 

- Vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ các xã triển khai các mô hình, dự án 
nhằm phát triển sản xuất, tạo sinh kế ổn định cho người dân, cũng như định hướng, 

đào tạo, giới thiệu việc làm phù hợp với người dân, để mỗi hộ gia đình có ít nhất 
một người trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định.  

5. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 

- Giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tiến độ thực 
hiện của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong 

quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 
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nông thôn mới năm 2023 và báo cáo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc 
gia, UBND tỉnh theo quy định. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị phụ trách tiêu chí nông thôn mới 
tổng hợp, rà soát kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

và nhu cầu đầu tư để hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới theo mục tiêu, kế hoạch 
đã đề ra năm 2023 và mục tiêu giai đoạn 2021-2025. 

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

 
 

Nơi nhận: 
- TT. TU, HĐND tỉnh; 
- CT, PCT1,2,3; 
- Như kính gửi; 
- TV. BCĐ các CT. MTQG tỉnh; 
- CVP, PCVP3; 
- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH2,3,4, NLN1,2,3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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