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Kính gửi: Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phong trào 
 toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các xã. 

 
Tính đến cuối năm 2021, các xã trên địa bàn huyện đã thực hiện công tác 

xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao bước đầu đạt được kết quả 
đáng ghi nhận, có 12/15 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (trong đó có 02 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao).  

Tuy nhiên từ đầu năm 2022 đến nay, Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới 

nâng cao và huyện nông thôn mới. Sau khi rà soát, đối chiếu bộ tiêu chí giai đoạn 
2021 – 2025, đa số các xã đều chưa đạt theo Bộ tiêu chí quy định. 

Để tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí trong thời gian tới, Văn phòng 
Điều phối nông thôn mới huyện đề nghị Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và 

Phong toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các xã (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 
xã) quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Trên cơ sở rà soát về nội dung tiêu chí đã thống nhất với Văn phòng Điều 
phối nông thôn mới huyện, các xã tiến hành xây dựng kế hoạch nâng cao chất 

lượng tiêu chí. Trong đó, cần nêu rõ giải pháp, lộ trình và phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho từng ngành, từng cán bộ, công chức phụ trách để qua đó có sự kiểm tra, 
đôn đốc nhằm hoàn thành việc nâng chất các tiêu chí vào cuối năm 2022. 

2. Những tiêu chí đã đạt, các xã phải tiến hành xây dựng, bổ sung hồ sơ theo 
Bộ tiêu chí mới, gửi ngành chuyên môn huyện xem xét, trình Ủy ban nhân dân 

huyện xác nhận theo quy định. 
3. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tuần (15 giờ thứ ba hàng tuần) theo tiến 

độ thực hiện, để Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện tổng hợp, báo cáo 
Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và Ban Chỉ đạo tỉnh kịp thời, đúng thời gian  

quy định. 
4. Trong quá trình thực hiện Ban Chỉ đạo các xã thường xuyên trao đổi 

kịp thời những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc về Văn phòng Điều phối nông 
thôn mới huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để phối hợp 

thực hiện. 
Đề nghị Ban Chỉ đạo các xã thực hiện nghiêm tinh thần Công văn này./. 
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