
BQ NONG NGHIP CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VA PHAT TRIEN NONG THON Dc 1p — Tir do — Hnh phtIc 

S6: /QD-BNN-VPDP Ha Ni, ngày '18 tháng (Yl nám 2022 

QUYET D!NH 
Ban hành Ké hoich triên khai Quyt djnh s 1689/QD-TTg ngày 11/10/2021 

cüa Thu ttr&ng ChInh phü ye ban hành K hoch triên khai Ngh quyêt so 
25/2021/QH15 ngay 28/7/2021 cua Quoc hçn ye vlçc phe duyçt chu tru'o'ng dau tu' 
Chtro'ng trinh mile tiêu quôc gia xây dirng nông thôn mó'i giai doin 2021-2025 

BO TRU'1NG BO NONG NGHI1P VA PHAT TRIEN NONG THON 

Can cz' Nghj djnh s 15/2017/ND-CF ngày 17/02/2017 cia ChInh phi quy 
djnh chi'c nãng, nhiêm vu, quyn hgn và cci cá'u t chvc cza B5 Nóng nghip và 
Phát triên nông thón, 

Can cii' Quyet dlnh  so' 1689/QD-TTg ngày 11/10/2021 cia Thz tzthng ChInh 
phz'i v ban hành KI hogch trio'n khai Nghj quyê't sO' 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 
cia Qudc h5i ve viçc phé duyt chi trwol'ig ddu tu Chwcmg trInh myc tiêu quóc gia 
xáy dy'ng nông thOn mOi giai dogn 202 1 -2Q25,' 

Xét d ngh cia Chánh Van phdng Diu phO'i nOng thOn mó'i Trung u'o'ng. 

QUYET ]MNEI: 

A ' A ' A Dteu 1. Ban hanh Ke hotch then khai Quyet dnh so 1689/QD-TTg ngay 
11/10/202 1 cüa ThU tixàng ChInh phU v ban hành Kê hoach trin khai Nghj quyêt 
s 25/202 1/QH15 ngày 28/7/202 1 cUa Quc hi v vic phê duyt chU trl.rclng dâu 
tu Chuo'ng trInh mvc  tiêu quc gia xây dirng nông thôn mth giai don 2021-2025, 
Cu th nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1. Muc dich 

a) Quán triêt, trin khai nghiêm tUc, chat luçing và hiu qua Ngh quyêt so 
25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 cUa Quôc hi; Quyêt djnh so 1689/QD-TTg ngày 
11/10/2021 cUa ThU tuàng ChInh phU nhm nâng cao hiu qua cong tác chi do, 
quán 1, diu hành và thirc hin Chuang trInh m11c tiêu quc gia xây dimg nông 
thôn mói giai don 202 1-2025 (thu day gi tat là Chu'crng trInh). 

b) T chüc trin khai thuc các nhim viT duçic giao cUa B Nông nghip Va 

Phát trin nông thôn theo dUng các quy dnh, dam bão chat luçmg, tiên d; ci the 
hóa thim vii cUa các co quan, dan vj có lien quan trong vic thirc hin Quyt dnh 
s 1689/QD-TTg ngày 11/10/2021 cUa ThU tu&ng ChInh phU. 
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c) Tang cithng sr phi hçip giüa Bô Nông nghip và Phát trin nông thôn vth 
các B, ngành trung uung, dja phuang và các cci quan, dan vj có lien quan trong 
vic triên khai thirc hin Chuong trInh. 

A A 2. Yeu cau 

a) Xác djnh rO ni dung cong vic, l trInh thirc hin; chü dng thirc hin các 
nhim vu dugc phân cong dam bào hoàn thành dung thôi gian, tin d dä d ra, dam 
bão chat luçmg, hiu qua và trách nhim cüa các dan vj có lien quan trong qua trInh 
t chüc trin khai thirc hin Chuo'ng trInh. 

b) Dam bào s,r phi hçip chat ch, hiu qua và thng nht gitta Van phông 
Diu pMi nông thôn mi Trung uang vIi các ca quan, dan vj trirc thuc B Nông 
nghip và Phát triên nông thôn và các B, ngành trung uang, dja phuang trong vic 
thirc hin Quyêt djnh so 1689/QD-TTg ngày 11/10/2021 cüa Thu tu1ng ChInh phü. 

II. KE HO3CH THU'C HI1N 

(Chi tiit theo phy lyc dInh kern,) 

III. PHAN CONG NHIM vj vA TO CH(J'C THIIC HIN 
A. A A 1. Van phong Dieu phoi nong thon moi Trung tro'ng: 

a) Tnrc tip tham mu'u, giüp B tru&ng, Phó triRmg Ban Chi do Trung uang 
các chixcing trInh miic tiêu quc gia giai doin 2021-2025, To trtrO'ng To cOng tác v 
Chuang trInh mic tiêu quc gia xây dmg nông thôn mi giai doin 2021-2025 trong 
vic quàn l và th chirc thrc hin K hoch cüa BO Nông nghip và Phát trin nông 
thôn trin khai thirc hin Quyt djnh s 1 689/QD-ITg. 

b) Chu trI, phi hçrp vii các co quan, dan vj lien quan tham m'iru xây dimg các 
ca ch, chInh sách, chuang trInh, d an chuyen dê trInh cap thtm quyên phê duyt; 
t chirc trin khai các co ch, chInh sách, chuang trInh, d an chuyen dê th'rc hin 
Quyt djnh s 1689/QD-TTg ngày 11/10/2021 cüa Thu tithng ChInh phü. 

c) Chju trách nhim don dc, tng hçp chung tin d va kt qua thirc hin các 
nhim vi dugc phân cOng phi hcip cüa các don vj trong BO;  to chixc kiêm tra, giám 
sat, dánh giá thirc hin K hoi.ch (djnh ks', dt xuât) d báo cáo B tnrng, Länh 
daoBô. 

2. Các don vj dirçrc giao chü trI, phi hçrp thirc hin các ni dung thrqc nêu 
tai Muc II, có nhiêm vu: 

a) Thu tnthng các Ca quan, don vj thuc B Nông nghip và Phát trin nông 
thôn theo chirc nang, thim vii duçc giao, chU dng, tIch circ phOi hçip trien khai 
thi,rc hiên K hoach  nay, bao dam tin d, chat luqng, hiu qua. 

b) Phi hçp vii Van phông Diu phi nOng thOn mi Trung uong d thng 
nht xay dçmg các co ch, chInh sách, chuong trInh, d an chuyên dê, van ban 
hu'ó'ng dn trin khai các nhim vi ducic B trueing phân cong. 



BQ TRUNG 

Lê Minh loan 
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c) Tham mu'u cho B chi dao, hithng dn các dan vj, dja phuung trin khai các 
chuang trInh, d an chuyên d, vAn bàn huàng dn theo 1inh c dan vj phii trách. 

d) Phân cong nhim vçi cii th cho các don vj, cá nhân trong Co quan chu trách 
nhim giüp Thu tru&ng dan vj theo döi, chi do thirc hin nhim vi dugc giao. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc k ti'r ngày k. 

Diu 3. Chánh Van phông B, Chánh Van phông Diu pMi nông thOn mfii 
Trung uang, Thu tru&ng các ca quail, dan vj duçic phân cong và Thu tnthng các Co 

quail, don vj lien quan chju trách thim thi hành Quy& djnh nay.!. 

Noinhân: 
-NhuDiéu3; 
- Phó Thu tuàng Thixông trirc ChInh phü 
Pham Binh Minh (dé b/c); 
- Các dông chI Thu trtr&ng; 
- Van phong ChInh phü; 
- Các b, nganh Trung xc1ng có lien quan; 
- Sâ NN-PTNT các tinh, thành phô trirc thuc TW; 
- VPDP NTM các tinh, thành phô trirc thuc TW; 
- Lixu: VT, VPDP. 



Ph,i tue 
K1 HOACH TRIEN KIIAI CAC NQI DUNG QUYET DINTI 1689/QD-TTg 

NGAY 11/10/2021 CUA THU TU'NG CHINH PHU 
(kern theo QuyIt djnh so' oo2 /QD-BN/J-VPDP ngay,'IS' tháng 01 nárn 2021 

cia Bç5 tru'O'ng B3 NOng nghip và Phát trie2n nOng thOn) 

TT Nhim viii Cap trInh 
Thô'i gian 

trInh 
Co quail, don vj 

chü trI 
Co quail, don vj 

phi hçrp 

Quyt djnh cüa ThU tixàng ChInh phil phê duyt 
Chuo'ng trInh MTQG xây di.rng nông thôn mâi 
giai don 202 1-2025 (kern theo Báo cáo nghien 
thu khá thi Chiwng trInh,) 

ThU tiió'ng 
Chinh phU 

Tháng 
12/202 1 

Van phông Diu ph6i 
NTM Trung wing 

Các Co quan, don vj 
có lien quan Va dja 

phucing 
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Quyt djnh cUa ThU tuâng ChInh phU ban hành 
B tiêu chI qu6c gia v nông thôn mOi CáC câ 
(tinh, huyn, xa) theo các mUc dO (dat chun, 
nâng cao, kiêu mu) giai doan 202 1-2025 

ThU tuàng 
Chinh phU 

Tháng 
12/2021 

Van phông Diu phi 
NTM Trung uang 

Các co quan, don vj 
có lien quan Va dja 

phuong 

Quyt djnh cUa ThU ttxâng Chmnh phU ban hành 
quy djnh diu kin, trinh ttr, thU tuc, h so xét, 
cong nhn và cong bô dja phuo'ng dat  chun nông 
thôn ini1nông thôn mâi nng cao/nông thôn mi 
kiu mu va dja phuang hoàn thành nhiêm vi.' 
xay dirng nông thôn mUi giai doan 202 1-2025 

ThU ti.râng 
ChInh phU 

Thãng 
12/2021 

Van phông Diu phi 
NTM Trung ixang 

Các Co quan, don vj 
cO lien quan Va dja 

phucing 
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Quyt djnh cUa ThU tuâng ChInh phU ban hành 
quy djnh nguyen tic, tiêu chI, djnh milc phân b 
von ngân sách Trung irong và t l vn di 1mg 
tr ngân sách dja phuong thrc hin Chuong 
trInh MTQG xay dirng nông thôn mó'i giai doan 
2021-2025 

ThU tuâng 
ChInh phU 

Tháng 5/2022 
Van phOng Diêu phi 

NTM Trung wing 

Các co quan, don vj 
cO lien quan Va dja 

phuong 
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TT Nhim viii Cap trInh 
Thô'i gian 

trInh 
Co quan, don v 

chü trl 
Co quan, don VI 

ph6i hçrp 

5 
Quyt djnh cüa Thu ti.ràng ChInh phü phê duyt 
Chrnmg trInh khoa h9c Va cong ngh phiic vi xay 
dmg NTM giai doan 2021-2025 

Thu tuo'ng 
Chinh phü 

Qu 1/2022 
Van phOng Diêu phôi 

NTM Trung uong 

Vii Khoa h9c, Cong 
ngh và Môi tru&ng, 
Vin Khoa hQc Nông 
nghip Vit Nam va các 
don vj có lien quan 

6 

Quyt djnh cüa Thñ ttr&ng ChInh phü phê duyt 
Chisong trInh tang cithng báo v môi trtthng, an 
toàn thirc phm và cp nithc sach  nOng thôn trong 
xây drng nông thôn mâi giai don 2021-2025 

Thu tiIcrng 
ChInh phñ 

Qu 1/2022 
Van phông Diu phi 

NTM Trung uo'ng 

Tang ciic Thüy lçii, Vii 
Khoa hoc, Cong ngh vâ 
Môi tnrng, Cuc Quán 
1 cht hrng nOng lam 
san và Thüy san, Vin 
Môi truông Nong nghip 
va các don vi cO lien 
quan 

7 
Quyt djnh cüa Thñ tuàng ChInh phü phê duyt 
Chuong trInh mi xã mt san phAm (OCOP) 
giai don 202 1-2025 

Thñ tiIng 
ChInh phñ 

Qu 1/2022 
Van phông Diêu phôi 

NTM Trung rong 

Cic Kinh t hop tác và 
PTNT; Cuc Quân 1 chAt 
lucmg nông lam san Va 
thüy san; Ciic Ch bin 
và Phát trin thj truO'ng 
nOng san; Trung tam 
Khuyn nông quc gia; 
Viên Chfnh sách và 
Chin hxcic phát trin 
nông nghip nông thôn; 
và các don vj lien quan 
và dja phuong 

8 
Quyt djnh cña Thñ ti1ng ChInh phñ phê duyt 
Chi.rang trInh phát trin du ljch nông thOn trong 
xây dirng nOng thOn mói giai don 2021 - 2025 

Thu tuàng 
ChInh phü 

Qu 1/2022 
Van phOng Diëu phôi 

NTM Trung uong 

Cuc Kinh tê hop tác và 
Phát triên nông thOn, 
Vin ChInh sách, Chin 

phát trin N, NT 
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TT Nhim vii Cap trInh 
Thô'i gian 

trInh 
Co quan, do'n vj 

chü trI 
Co quan, don vj 

phôi hqp 
và các dan vj có lien 
quan và dja phuang 

Quyt djnh cüa Thu tixàng Chmnh phU phê duyt 
Chuang trmnh chuyn dôi s trong xay d1rng 
nông thôn mdi, hu&ng tâi nông thôn mâi thông 
minh giai doan 202 1-2025 

Thu tithng 
ChInh phii 

Qu 1/2022 
Van phông Diu phi 

NTM Trung iiang 

Van phOng B, Trung 
tam Tin h9c và Thng 
kê, Vin ChInh sách va 
Chin hrçic phát trin 
nông nghip nông thôn; 
cãc dan vj lien quan và 
dja phuang 

10 

Quyet dnh cña Thu trâng ChInh phü ban hành 
Bô tiêu chI dánh giá, phân hng san phrn 
Chixong trIrth mi xa mt san phm (OCOP) 
giai don 2021-2025 

Thñ tixàng 
ChInh phñ 

Qu 1/2022 
Van phOng Diu ph& 

NTM Trung izang 

Cuc Kinh th hqp tác va 
PTNT; Cue Quãn 1 cht 
1iing nông lam san và 
thüy san; Vin Chinh 
sách va Chin hrnc phát 
trin nông nghip nông 
thôn; cáe dan vi lien 
quan và dja phi.xang 

11 
Hi ngh trrc tuyên toàn quc v trin khai 
Chuong trInh MTQG xay dirng nông thôn mâi 
giai doan 202 1-2025 

Thu tiiang 
ChInh phU 

Qu 1/2022 
Van phông Diêu phôi 

NTM Trung uang 
Các ca quan, dan vj Co 
lien quan va dja phuong 

12 

Quyt djnh cüa B trurng B Nong nghip và 
PTNT ye viêc thành 1p To cong tác ye Chi.xang 
trInh MTQG xây dng nông thôn mâi giai doan 
2021-2025 

Cp B Qu 1/2022 
Van phông Diu phi 

NTM Trung uo'ng 
Vi T chuc can b; cac 

don vj có lien quan 
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TT Nhiem vu Cap trinh Thôi gian 
trinh 

Cor quan, don VI 
chfl trl 

Cor quail, (Io'n vi 
phôi hçrp 

13 

Quyt djnh cüa B tri.thng B Nong nghip và 
PTNT ye vic ban hành Quy chê hoat dng cüa 
To cong tác ye Chrnmg trInh MTQG xây dirng 
nông thôn mâi giai doan 202 1-2025 

Bô 1/2022 ' 
Van phông Diêu phôi 

NTM Trung uo'ng 
Vi To chüc can b; các 

don vj có lien quan 

14 
Quyt djnh cüa B tnr0ng B Nông nghip và 
Phát triên nông thôn ye vic kin toàn Van 
phông Diêu phôi nông thôn mri Trung uong 

Cap B Qu 1/2022 Vii To chirc can b 
Van phOng Diu phi 

NTM Trung 1.wng; các 
don vj có lien quan 

15 

Quyt djnh cüa B tnthng B Nong nghip và 
Phát triên nông thôn ye vic ban hành quy djnh 
chi'rc näng, nhim vi, quyên han  vâ co câu to 
chüc cüa Van phông Diêu phôi nông thôn mói 
Trung ixcrng 

Cap B Qu 11/2022 Vii To chirc can b 
Van phOng Diêu phôi 

NTM Trung .rong; các 
don vj cO lien quan 
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TT Nhim vi Cp trInh Thôi gian 
trinh 

Co quail, don vi 
chü tn 

Co quan, don vj 
ph6i hçp 

16 
Van ban hm5ng dn thrc hin mt s ni dung 
cüa Chixmg trInh MTQG xây dimg nông thôn 
rnOi giai doan 2021-2025 

Cp B Qu 11/2022 
Van phOng Diêu phôi 

NTM Trung irnng 

Tng ciic Thüy 1çi, Tng 
ciic Phông chông thiên 
tai, Tng ciic Lam 
nghip; Ciic Kinh t hcrp 
tác và PTNT, Cic Quãn 
1 chit hrcing nông lam 
và ThUy san, Vii KHCN 
và Môi truông, Trung 
tam Kliuyên nông quôc 
gia, Vin ChInh sách và 
Chiên 1mc phát trin 
NN, NT; các cci quan, 
dcm vj CO lien quan và 
dja phrnmg 

17 
VAn ban hi.xoiig dn thirc hin B tiêu chI quôc 
gia ye nông thôn mâi giai doan 2021-2025 

Cp B Qu 1/2022 
VAn phông Diu phi 

NTM Trung ucrng 
Các ca quan, do'n vj có 
lien quan vA dja phucmg 

18 

Quyt djnh cüa B tru0ng B Nong nghip và 
PhAt triên nông thôn phê duyt Chuung trInh 
Truyên thông ye xây dimg nông thôn mâi giai 
doan2021-2025 

CAp B Va 
cap tinh 

Qu 1/2022 
VAn phông Diu phi 

NTM Trung uong 
Các cc quan, dcn vj có 
lien quan và dja phuong 
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