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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025  
 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn;  

Căn cứ Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia 

2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 

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

2021-2025;  

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

Trung ương. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 

22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Chương 

trình), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ của Cơ quan chủ trì Chương trình, của Tổ 

công tác thực hiện Chương trình trong công tác tham mưu, giúp việc Ban Chỉ 

đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (sau 

đây gọi tắt là Ban chỉ đạo Trung ương) quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện 

Chương trình giai đoạn 2021 - 2025. 
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b) Bảo đảm triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung thành phần; các 

chương trình chuyên đề, đề án; các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, góp phần hoàn thành mục tiêu 

của Chương trình đã được phê duyệt. 

c) Xác định rõ nội dung công việc, lộ trình thực hiện, thời gian, tiến độ 

hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ trong 

quá trình tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Yêu cầu 

a) Chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, 

chất lượng đáp ứng được mục tiêu; nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị 

liên quan trong quá trình thực hiện Chương trình   

b) Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả và thống nhất giữa Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn trong việc triển khai, thực hiện Quyết định số 263/QĐ-

TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.  

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương: 

a) Giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương, trực tiếp tham mưu, giúp việc cho 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổ trưởng Tổ công tác) và 

Lãnh đạo Bộ trong việc quản lý và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Quyết 

định số 263/QĐ-TTg thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan (trong và ngoài Bộ) xây dựng 

văn bản hướng dẫn triển khai các nội dung của Chương trình theo phân công của 

Thủ tướng Chính phủ; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương. 

c) Chịu trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp chung tiến độ và kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ được phân công của các đơn vị trong Bộ (định kỳ, đột xuất) để báo 

cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 
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2. Các đơn vị được giao chủ trì, phối hợp thực hiện các nội dung được 

nêu tại Mục II: 

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, tích cực phối hợp triển khai 

thực hiện Kế hoạch này, bảo đảm tiến độ, chất lượng hiệu quả; chịu trách nhiệm 

trước Bộ trưởng về kết quả triển khai các nhiệm vụ được phân công. 

b) Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương để xây dựng 

các chương trình, đề án chuyên đề, văn bản hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ 

được Bộ trưởng phân công. 

c) Tham mưu cho Bộ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai các 

chương trình, dự án, đề án chuyên đề, văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí 

và nội dung xây dựng nông thôn mới theo lĩnh vực phụ trách. 

d) Rà soát để điều chỉnh, bổ sung và sửa đổi các chương trình, dự án thuộc 

phạm vi quản lý của đơn vị  gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 

đ) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cá nhân trong cơ quan chịu 

trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

e) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng và hàng năm), đột xuất về kết 

quả thực hiện các nhiệm vụ được giao gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

Trung ương để tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân công và Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

Phạm Bình Minh (để b/c); 

- Thành viên BCĐTW các CTMTQG; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ NN và PTNT;  

- Sở NNPTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- VPĐP NTM các tỉnh thành phố trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

 

CVST: 

                   Vi Việt Hoàng         

BỘ TRƯỞNG 

              

 

 

 

 

 

 

Lê Minh Hoan 
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