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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /BNN-VPĐP 

V/v góp ý Dự thảo (lần 3) Bộ tiêu chí  

quốc gia về nông thôn mới các cấp  

giai đoạn 2021-2025  

Hà Nội, ngày         tháng        năm  

 

Kính gửi:   

- Các Bộ: Xây dựng; Giao thông vận tải; Công Thương; Giáo 

dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và 

Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và 

Xã hội; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Tư pháp; 

Công an; Quốc phòng; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc tổng 

kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2010-2020 (Thông báo số 449/TB-VPCP ngày 30/12/2019 của Văn phòng Chính 

phủ); thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương 

trình MTQG, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Bộ tiêu chí 

quốc gia về nông thôn mới các cấp (xã, huyện, tỉnh) giai đoạn 2021-2025 (sau 

đây gọi tắt là Bộ tiêu chí), đồng thời, đã tổ chức một số đoàn khảo sát tại một số 

tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Miền núi phía Bắc và Đồng 

bằng sông Hồng; tổ chức 02 hội thảo lấy ý kiến các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, 

Tây nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ; gửi lấy ý kiến góp ý của các Bộ, 

ngành liên quan và các địa phương. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý từ các Bộ, 

ngành, địa phương đối với Dự thảo lần 1 (theo đề nghị tại Công văn số 

1694/BNN-VPĐP ngày 06/3/2020), ý kiến góp ý từ các địa phương đối với Dự 

thảo lần 2 (theo đề nghị tại Công văn số 2312/BNN-VPĐP ngày 31/3/2020) và ý 

kiến của tập thể Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại 

cuộc họp Ban cán sự đảng Bộ ngày 27/4/2020) về xây dựng Bộ tiêu chí, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Bộ tiêu chí 

(lần 3), cụ thể: 

1. Định hướng, mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

- Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây 

dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại, gắn với quá trình 
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đô thị hóa; đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an 

toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống. 

- Phấn đấu đến 2025: Có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 

không còn xã dưới 15 tiêu chí và các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn phải cơ bản 

hoàn thành các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu; những địa 

phương (xã, huyện) đã được công nhận đạt chuẩn, thì tiếp tục xây dựng nông 

thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; 40% số xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao; 10% số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 50% số huyện, thị xã, 

thành phố đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 20% số 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; 15 tỉnh, 

thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; thu nhập bình quân 

của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,36 lần so với năm 2020.  

2. Nguyên tắc, bố cục, nội dung, phương pháp xây dựng Bộ tiêu chí 

các cấp giai đoạn 2021-2025 

a) Nguyên tắc 

- Về cấp độ của Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp, có: 

+ Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới;  

+ Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới;  

+ Quy định điều kiện xét, công nhận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

- Về mức độ của Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp: 

+ Đối với cấp xã và cấp huyện: Thống nhất mỗi cấp (xã, huyện) sẽ có 03 

mức độ đánh giá nông thôn mới: Đạt chuẩn; nâng cao; kiểu mẫu. 

+ Đối với cấp tỉnh: Trước mắt, chỉ tập trung xây dựng quy định điều kiện 

xét, công nhận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới. 

b) Bố cục 

- Đối với Bộ tiêu chí cấp xã: Trên cơ sở đề nghị của hầu hết UBND các 

tỉnh, thành phố và để phù hợp với thực tiễn xây dựng nông thôn, theo đó, vẫn 

giữ nguyên bố cục và số lượng 19 tiêu chí. Riêng Bộ tiêu chí xã nâng cao, thực 

hiện nhập, tách một số tiêu chí để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, cụ thể: nhập 

tiêu chí số 5 về trường học với tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo, thành Tiêu 

chí Giáo dục; nhập tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa với tiêu chí số 16 về 

văn hóa, thành Tiêu chí Văn hóa; tách tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn 

thực phẩm, thành 02 tiêu chí: Tiêu chí Môi trường và Tiêu chí Chất lượng môi 

trường sống; tách tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, 

thành 02 tiêu chí: Tiêu chí Hệ thống chính trị và Tiêu chí Tiếp cận pháp luật. 
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- Đối với tiêu chí cấp huyện: Giữ nguyên bố cục và số lượng 09 tiêu chí, 

nhưng bỏ tiêu chí số 9 về chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; đồng thời, tách tiêu 

chí số 7 về môi trường thành 02 tiêu chí: Tiêu chí Môi trường và Tiêu chí Chất 

lượng môi trường sống.  

c) Nội dung, phương pháp: 

- Đối với cấp xã: (1) Mức đạt chuẩn, cơ bản giữ nguyên theo Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (chỉ điều chỉnh, bổ sung một 

số chỉ tiêu thực sự phù hợp, khả thi với thực tế và đáp ứng quy định tại các văn 

bản quy phạm pháp luật, hoặc các chính sách mới ban hành; sửa đổi tên, nội hàm 

một số tiêu chí cho phù hợp với thực tế); (2) Tập trung xây dựng Bộ tiêu chí xã 

nông thôn mới nâng cao theo hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí so với mức 

đạt chuẩn. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; (3) Giao Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chủ 

động ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, để phù hợp với điều kiện 

thực tế, nhằm khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương. 

- Đối với cấp huyện: (1) Mức đạt chuẩn cơ bản giữ nguyên theo tiêu chí 

huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (chỉ bổ sung một số chỉ tiêu thực sự 

phù hợp, khả thi với thực tế và đáp ứng quy định tại các văn bản quy phạm pháp 

luật, hoặc các chính sách mới ban hành; sửa đổi tên, nội hàm một số tiêu chí cho 

phù hợp với thực tế); (2) Tập trung xây dựng Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới 

nâng cao theo hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí so với mức đạt chuẩn; (3) 

Riêng Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu, sẽ tiến hành xây dựng sau khi 

kết thúc đánh giá 04 huyện thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2020. 

- Đối với cấp tỉnh: Trong giai đoạn 2021-2025, chưa xây dựng Bộ tiêu chí 

tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, mà chỉ quy định điều kiện xét, công nhận “Tỉnh, 

thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”. 

Để hoàn thành xây dựng Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp đảm bảo chất 

lượng, sát thực tế trước khi báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình 

MTQG và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, có ý kiến 

góp ý đối với: (1) Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ 

tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (xã, huyện, tỉnh) theo các mức độ 

(đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021-2025; (2) Dự thảo Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 

mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

(3) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về 

xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; (4) Dự thảo Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ về việc 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 
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dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021-2025; (5) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Quy định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (gửi kèm theo, đồng thời đăng tải 

trên Website của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 

www.nongthonmoi.gov.vn). 

Do thời gian gấp, đề nghị các Bộ, ngành Trung ương khẩn trương có văn 

bản góp ý, gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới Trung ương - Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ 

thư điện tử: phuongdinhanhvn@gmail.com) trước ngày 25/5/2020 để kịp tổng 

hợp, tiếp thu, hoàn thiện, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương và trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, quyết định./. 

(Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung 

ương theo địa chỉ: Ông Phương Đình Anh - Trưởng phòng Nghiệp vụ và Môi trường; điện 

thoại 0904.246.720). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (để b/c); 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để p/h); 

- Lưu: VT, VPĐP.  

 

 

 

 

 
CVST:              Phương Đình Anh. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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