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Để triển khai các chương trình chuyên đề trong Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương 

trình MTQG đã phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương tổ 

chức các Hội nghị chuyên đề trong tháng 9 và 10/2022. Trên cơ sở tổng hợp các ý 

kiến góp ý, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG và Bộ 

Công an đã ban hành Kế hoạch triển khai cho từng chương trình chuyên đề, cụ 

thể như sau: 

1. Quyết định số 04/QĐ-BCĐTW-VPĐPNTM ngày 12/10/2022 của Ban 

Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về 

việc Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

giai đoạn 2021-2025. 

2. Quyết định số 05/QĐ-BCĐTW-VPĐPNTM ngày 12/10/2022 của Ban 

Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về 

việc Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn 

trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.  

3. Quyết định số 06/QĐ-BCĐTW-VPĐPNTM ngày 12/10/2022 của Ban 

Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025  về 

việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc 

Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn 

mới thông minh giai đoạn 2021-2025. 

4. Quyết định số 07/QĐ-BCĐTW-VPĐPNTM ngày 17/10/2022 của Ban 

Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về 

việc Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Tăng cường bảo vệ môi trường, 

an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025. 
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5. Quyết định số 7032/QĐ-BCA-V05 ngày 23/9/2022 của Bộ Công an Ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả 

thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

 Các Quyết định trên đã được gửi đến các Bộ, ngành Trung ương và các địa 

phương. Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương quan tâm chỉ đạo, 

tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình chuyên đề, phấn đấu đạt được các 

mục tiêu đã đề ra. 

 Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c); 

- Lãnh đạo VPĐPNTMTW;  

- Lưu: VT, TT&HTQT. 

 
P.TTHTQT 

                                 Bùi Trường Minh  

P.HCTH 

                                 Trần Hải Đăng 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Ngô Trường Sơn 
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DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN ĐIỆN TỬ 

1. Văn phòng Chính phủ 

2. Các bộ, ngành Trung ương 

3. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (63) 

4. Sở NNPTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (63) 

5. VPĐP NTM các tỉnh thành phố trực thuộc TW (63) 
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