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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày         tháng     năm 2021 

 

 

Kính gửi:  
- Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh về 
việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 
12/01/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 2021. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 
kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021 và xây dựng kế hoạch  thực hiện năm 

2022, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

 1. Đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 

 a) Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh: Căn cứ chức năng nhiệm vụ gắn với 
các chương trình, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, kế 

hoạch được giao theo ngành, lĩnh vực, địa phương; phấn đấu hoàn thành các mục 
tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đảm bảo đúng tiến độ tại Kế hoạch số 05/KH-UBND 

ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh đề ra. 

b) Các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí nông thôn mới: Rà soát, đánh giá, 

thẩm định các tiêu chí do đơn vị phụ trách đối với các xã phấn đầu về đích năm 
2021 trên địa bàn tỉnh. Sau khi Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

được ban hành, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các 
huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá, thẩm định tiêu chí, làm cơ sở điều chỉnh, 

bổ sung kế hoạch trong giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo theo đúng quy định của 
Trung ương, của Tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. 

 c) Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh phân công 
giúp đỡ xã: Hướng dẫn, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, 

kế hoạch năm 2021; đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn 
mới năm 2021, tổng kết chương trình theo quy định; hướng dẫn xã rà soát, lựa chọn 
các nội dung, mục tiêu để xây dựng kế hoạch năm 2022. Hoàn thiện hồ sơ đánh giá 



2 
 

kết quả lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phân công giúp đỡ xã theo quy định tại Quyết 
định số 2693/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh. 

 d) UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

 - Đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục 

tiêu kế hoạch Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đăng ký từ đầu năm. Kịp 
thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các xã phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn nông 
thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đôn đốc các chủ đầu tư, UBND 

xã, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các danh mục công trình đã giao 
theo Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh để đưa vào 
sử dụng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo quy định. 

 - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, danh mục nguồn vốn sự nghiệp 
thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã được giao theo Quyết định 

số 3739/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện giải ngân 
ngồn vốn ngân sách theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành kế hoạch nguồn vốn 

không để kết dư nguồn kinh phí phải hoàn trả về Trung ương, đơn vị chủ đầu tư 
chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. 

 đ) Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh): 

 - Hướng dẫn quy định về thực hiện khen thưởng trong phong trào thi đua 

“Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” năm 2021, phục vụ 
Hội nghị Tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo 

bền vững năm 2021 theo đúng quy định; và đề xuất tiêu chuẩn, hình thức khen 
thưởng trình UBND tỉnh xem xét, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

 - Hướng dẫn khen thưởng “Huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới năm 
2020” đảm bảo đúng quy định, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong triển khai thực hiện “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới”. 

 e) Tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

và giảm nghèo bền vững năm 2021 (dự kiến tháng 1/2022): Giao Văn phòng Điều 
phối nông thôn mới tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị các nội dung, văn kiện, xây dựng 
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

và giảm nghèo bền vững năm 2021; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 trình 
Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, ban hành. 

g) Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: 

- Đôn đốc, theo rõi, kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện triển 
khai thực hiện mục tiêu, kế hoạch năm 2021 đảm bảo thực chất, bền vững, không 
chạy theo thành tích. 
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- Sau khi có quy định của Trung ương về Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai theo đúng quy định. 

 2. Triển khai kế hoạch Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 

 Hiện nay, do Trung ương chưa ban hành quy định về thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, do đó đề nghị các 

cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các quy định thực hiện 
chương trình giai đoạn 2016 - 2020 để xây dựng kế hoạch cho năm 2022, trong đó 

với các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản: 

- Đối với cấp huyện: Duy trì các xã đã hoàn thành nông thôn mới; số xã phấn 
đấu hoàn thành nông thôn mới năm 2022; bình quân tiêu chí/xã theo cấp huyện 

(bình quân mỗi huyện, thị xã dự kiến tăng từ 1-1,5 tiêu chí/xã); số xã hoàn thành 
đạt chuẩn từng tiêu chí (mỗi xã hoàn thành bao nhiêu tiêu chí trong năm)… 

- Đối với các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí: Xác định cụ thể số xã hoàn 
thành chỉ tiêu, tiêu chí trong năm; dự kiến các nội dung hoàn thành kế hoạch đề ra. 

Sau khi có quy định của Trung ương về Chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh sẽ có hướng dẫn cụ thể sau. 

Căn cứ văn bản này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- CT, PCT1; 
- Như kính gửi; 
- CVP, PCVP3; 
- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH3, NLN1,2,3. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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