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           Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Trả lời Văn bản số 9145/BNN-VPĐP ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới các cấp năm 2021, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 

1. Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội 

khóa XIII phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ 

chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp (sau 

đây gọi tắt là Quyết định số 1920/QĐ-TTg) để Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai, thực 

hiện trong giai đoạn 2016-2020. 

2. Để tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới trong giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã đề xuất với Quốc hội về chủ 

trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 (tại Tờ trình số 575/TTr-CP ngày 29/10/2020 của Chính phủ), 

trong đó có giải pháp: “Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện Chương trình ở các 

cấp đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, xã) theo 

hướng: tiếp tục kế thừa, kiện toàn trên cơ sở bộ máy đã được xây dựng giai đoạn 

2016-2020; đảm bảo đồng bộ, thống nhất về vị trí, chức năng, nhiệm vụ; đảm 

bảo chuyên trách, chuyên nghiệp, ổn định, bền vững và lâu dài nhưng không làm 

phát sinh tổng biên chế đã giao cho các Bộ, ngành, địa phương, tăng cường cán 

bộ biệt phái. Điều chỉnh bổ sung một số nhiệm vụ cho phù hợp với điều kiện 

thực tế và chính sách pháp luật thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025”. 

Trên cơ sở nội dung đề xuất của Chính phủ, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 

XIV đã ban hành Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020, trong đó yêu 

cầu “Chính phủ cần hoàn thiện hồ sơ tài liệu trình Quốc hội khóa XV xem xét, 

quyết định chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 cùng với Kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định”. 

Từ các căn cứ nêu trên, trong thời gian Quốc hội chưa phê duyệt chủ 

trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản đề 



 2 

nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục duy trì 

hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021 

theo quy định tại Quyết định số 1920/QĐ-TTg và nội dung đề xuất của Chính 

phủ tại Tờ trình số 575/TTr-CP ngày 29/10/2020 nêu trên. Đồng thời, để chuẩn 

bị cho việc tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chủ trì, phối hợp với các địa phương tổng kết, đánh giá về chức năng, nhiệm vụ, 

tổ chức và hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp giai đoạn 

2016-2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sắp xếp, 

kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp từ Trung ương đến 

phương, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về hoạt động của hệ thống Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn nghiên cứu, trả lời các địa phương theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng; 

- Lưu: VT, TCBC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

                          Nguyễn Duy Thăng 
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