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ỦY BÂN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:           /UBND-NLN 

V/v triển khai, đánh giá kết quả 

thực hiện Chương trình xây dựng 

nông thôn mới trong năm 2021 

Lào Cai, ngày        tháng   2   năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
Thực hiện Văn bản số 394/BNN-VPĐP ngày 19/01/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục triển khai thực hiện và đánh giá 

kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021. Để việc triển khai 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới năm 

2021 trên địa bàn tỉnh đảm bảo thường xuyên, liên tục, đúng tiến độ, Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và đánh giá 

kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2021 tiếp tục 

thực hiện theo các quy định của Trung ương1 và của tỉnh2 giai đoạn 2016 - 2020. 

Sau khi Trung ương có hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể. 

Đối với thực hiện tiêu chí Thu nhập, tạm thời mức độ hoàn thành tiêu chí 

năm 2021 như sau: 

- Đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới: Bình quân thu nhập đạt từ 36 triệu 

đồng/người/năm trở lên; 

                                           
1 Các Văn bản của Trung ương, gồm: Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 

691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 

558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị 

xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 2540/QĐ-TTg 

ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và 

công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai 

đoan 2016-2020; các văn bản hướng dẫn của Trung ương theo quy định. 
2 Các Văn bản của tỉnh, gồm: Quyết định số 4758/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành 

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 

11/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018 - 2020; 

Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về Bộ tiêu chí, trình tự, thủ 

tục, hồ sơ xét, công nhận và tổ chức công bố “Thôn Nông thôn mới”, “Thôn Kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, 

giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời 

gian thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế 

hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai; các văn bản hướng dẫn của các sơ, ban, ngành, đơn vị phụ trách tiêu chí nông thôn mới. 
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- Đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Bình quân thu nhập đạt từ 

38 triệu đồng/người/năm trở lên; 

- Đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Bình quân thu nhập đạt từ 

45 triệu đồng/người/năm trở lên; 

- Đối với thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới: Bình quân thu nhập đạt từ 36 

triệu đồng/người/năm trở lên; 

- Đối với thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu: Bình quân thu nhập đạt từ 40 triệu 

đồng/người/năm trở lên; 

2. Triển khai một số mục tiêu, kế hoạch trong năm 2021, các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt 

một số nội dung trọng tâm sau: 

a) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham 

mưu UBND tỉnh quyết định giao danh mục và bố trí vốn đối với các công trình 

của các xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới năm 2021 theo Kế hoạch số 

66/KH-BCĐ ngày 09/02/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc triển khai thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các xã phấn đấu hoàn thành “Xã 

đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2021. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

quyết định trước ngày 15/3/2021. 

b) Về triển khai thực hiện các danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã 

được UBND tỉnh phê duyệt danh mục tại Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 

08/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các 

chủ đầu tư, lựa chọn các danh mục hỗ trợ phát triển sản xuất để giao kế hoạch 

vốn từ nguồn ngân sách tỉnh theo thứ tự ưu tiên sau: (i) Đối với các dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất có địa điểm thực hiện tại 15 xã phấn đấu hoàn nông thôn mới 

trong năm 2021; (ii) Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất có thời vụ trong 

Quý I, II; (iii) Đối với các dự án có địa điểm thực hiện tại các xã duy trì đạt chuẩn 

tiêu chí và có kế hoạch hoàn thành tiêu chí thu nhập và hộ nghèo.    

c) Đối với các danh mục dự án còn lại chưa được bố trí vốn: Sau khi có 

nguồn lực Trung ương phân bổ, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 

trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các danh mục dự án có 

khả năng thực hiện hiệu quả và đảm bảo lịch thời vụ, tham mưu UBND tỉnh phân 

bổ vốn theo quy định. Các dự án không được bố trí trong năm 2021 có thể 

chuyển tiếp sang năm sau. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

25/3/2021. 

d) Các sở, ban, ngành, đơn vị phụ trách tiêu chí nông thôn mới: Căn cứ 

hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn thực hiện Chương trình giai 

đoạn 2021 - 2025 kịp thời, hướng dẫn các địa phương để triển khai thực hiện theo 

đúng quy định, đảm bảo phù hợp với điều kiện của tỉnh Lào Cai. 

đ) UBND các huyện, thị xã, thành phố: Sử dụng hợp lý nguồn kinh phí đã 

giao, nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021 
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(trường hợp các danh mục đã giao chưa hợp lý có thể đề xuất cấp có thẩm quyền 

điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế). UBND cấp huyện bố trí 

nguồn lực từ ngân sách cấp huyện, xã và huy động các nguồn lực hợp pháp khác 

để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội các xã xây dựng nông thôn mới, thực 

hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền 

vững tại địa phương hiệu quả, đặc biệt ưu tiên nguồn lực đối với các xã phấn đấu 

hoàn thành, đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2021. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới tỉnh đôn đốc, kiểm tra, rà soát các nội dung triển khai thực hiện Chương 

trình xây dựng nông thôn mới và kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải 

pháp chỉ đạo khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương 

trình trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, sát hợp thực tế. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng 

mắc, các địa phương báo cáo UBND tỉnh qua (Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới tổng hợp) báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy 

định. 

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

 
Nơi nhận: 
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT, PCT1; 

- Thành viên BCĐ NTM tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- CVP, PCVP3; 

- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH2,3, NLN1,2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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