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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /UBND-NN 

V/v tiếp tục hoàn thiện, nâng cao 

chất lượng các tiêu chí theo bộ tiêu 

chí NTM giai đoạn 2021-2025 

 

Mỹ Lộc, ngày            tháng         năm 2022 

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

Tiếp tục thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Đối với các xã chưa được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao 

Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng mức đạt các tiêu chí nông thôn mới 

nâng cao theo tiêu chuẩn quy định tại quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 

08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã 

NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 và 

Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Nam Định 

về việc ban hành các tiêu chí xã NTM và xã NTM nâng cao thuộc thẩm quyền 

của UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

Lập kế hoạch thực hiện xây dựng NTM nâng cao trong đó xác định rõ 

mục tiêu thời gian phấn đấu đạt chuẩn; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nguồn 

kinh phí và kế hoạch tổ chức thực hiện. 

2. Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao giai 

đoạn 2018-2020   

- Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 

2018-2020 bao gồm các xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021: 

Tập trung rà soát, đánh giá mức đạt các tiêu chí của địa phương mình theo tiêu 

chuẩn quy định tại các quyết định của Chính phủ và UBND tỉnh Nam Định về 

ban hành bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo thực hiện, 

hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo 

yêu cầu của Bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. 

- Tiếp tục thực hiện phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu: Thực hiện Rà 

soát, đánh giá mức đạt các tiêu chí thuộc bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 

2021-2025, lập kế hoạch xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, xác 



 

 

định rõ mục tiêu thời gian phấn đấu đạt chuẩn; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 

nguồn kinh phí và công tác tổ chức thực hiện. 

3. Xây dựng các thôn/xóm kiểu mẫu 

Các xã, thị trấn thực hiện rà soát, đánh giá mức đạt tiêu chí theo bộ tiêu 

chí thôn kiểu mẫu theo quyết định của UBND huyện, lập danh sách đăng ký các 

thôn kiểu mẫu năm 2022. 

Giao Văn phòng Điều phối NTM huyện hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị 

trấn thực hiện/. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Lê Quang Huy 
 


		2022-08-26T16:12:38+0700


		2022-08-26T16:16:10+0700


		2022-08-26T16:16:10+0700


		2022-08-26T16:16:10+0700


		2022-08-26T16:16:10+0700




