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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BNN-VPĐP Hà Nội, ngày       tháng 11 năm 2022 

V/v hướng dẫn triển khai một số 

chương trình chuyên đề thuộc 

Chương trình MTQG xây dựng               

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

 

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt một số chương trình chuyên đề hỗ trợ 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

(giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì) tại các Quyết định sau: 

Số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm giai đoạn 2021-2025; số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 về việc phê duyệt 

Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025; số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 về việc phê duyệt Chương 

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

thông minh giai đoạn 2021-2025; số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 về việc phê 

duyệt 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.  

Để triển khai các Quyết định trên, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã ban hành kế hoạch thực hiện, gồm: 

Quyết định số 04/QĐ-BCĐTW-VPĐP ngày 12/10/2022 về việc ban hành Kế 

hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025; 

Quyết định số 05/QĐ-BCĐTW-VPĐP ngày 12/10/2022 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; Quyết định số 06/QĐ-BCĐTW-VPĐP ngày 12/10/2022 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; Quyết định số 07/QĐ-BCĐTW-VPĐP ngày 

17/10/2022 về 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. 

Nhằm hỗ trợ các địa phương trong quá trình thực hiện, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện một số 

chương trình chuyên đề, góp phần thực hiện mục tiêu Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, gồm: 
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- Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 (Chi tiết theo 

Phụ lục I đính kèm); 

- Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 (Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm); 

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

thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 (Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm); 

- 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 (Chi tiết theo 

Phụ lục IV đính kèm); 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới Trung ương, địa chỉ: Nhà B9, Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) 

để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

Phạm Bình Minh (để b/c); 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; 

- Thành viên Tổ công tác CTMTQG NTM; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, Y tế, TT&TT, CT, TN&MT, 

VHTT&DL (để p/h); 

- VPĐP NTM, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

 

CVST:  

                      Vi Việt Hoàng 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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