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  Kính gửi:  

 

 

- UB MTTQ Việt Nam và tổ chức Chính trị - XH tỉnh; 
- Các thành viên BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Để thực hiện Bộ tiêu chí về “Thôn nông thôn mới” và Bộ tiêu chí về “Thôn 
kiểu mẫu” tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025 (gọi tắt là Bộ tiêu chí cấp thôn) ban 

hành kèm theo Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh, 
đảm bảo hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, mục tiêu xây dựng “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, 
nhất là về xây dựng “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2022-2025, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị 

- Các sở, ngành, đơn vị phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí Bộ tiêu chí cấp thôn, khẩn 

trương công bố chỉ tiêu đánh giá tiêu chí và hoàn thiện hướng dẫn về trình tự hồ 
sơ; quy định đánh giá, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí cấp thôn 

(theo Văn bản số 2529/UBND-NLN ngày 09/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh đã 
về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp và Kế hoạch thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025). 

- Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tỉnh được phân công giúp đỡ xã, 

phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố, định hướng, hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thôn, bản triển khai hiệu 

quả Bộ tiêu chí cấp thôn. Định hướng, lựa chọn, xây dựng kế hoạch cụ thể đối với 
từng thôn, bản về thực hiện “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” hàng năm và 
giai đoạn, để hình thành các mô hình điểm, mô hình kiểu mẫu tại các thôn, bản 

cũng như hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch giai của đoạn 2021-2025. 

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư, Nhân dân 
trên địa bàn các thôn, bản về Bộ tiêu chí cấp thôn. Phát động phong trào “Chung 

sức xây dựng nông thôn mới” về thôn nông thôn mới, thôn kiểu mẫu; tạo không 
khí thi đua sôi nổi, sâu rộng đến cộng đồng dân cư và Nhân dân trên địa bàn 

huyện, xã. Tuyên truyền, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có 
cách làm hay, ý tưởng sáng tạo, hiệu quả… và nhân rộng các mô hình điển hình 

tiên tiến trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới cấp thôn. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu 

chí cấp thôn hàng năm và giai đoạn. Phân công các đồng chí thành viên Ban Chỉ 
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đạo cấp huyện, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn phụ trách xã, thôn, bản; đồng 

thời phối hợp với các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tỉnh được phân công 
giúp đỡ xã, để hướng dẫn, định hướng, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết 
thực Bộ tiêu chí cấp thôn, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung: 

+ Tổ chức rà soát, đánh giá các thôn đã được công nhận thôn nông thôn mới, 
thôn kiểu mẫu để tiếp tục duy trì đạt chuẩn hàng năm theo Bộ tiêu chí cấp thôn tại 

Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh Lào Cai. 

+ Đối với “Thôn nông thôn mới”: (i) Rà soát, đánh giá và công nhận hoàn 

thành “Thôn nông thôn mới” tại các xã đã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn 
mới”, đây là tiền đề duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới cấp xã. 

(ii) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện thôn nông thôn mới các xã còn lại. 

+ Đối với “Thôn kiểu mẫu”: Trên cơ sở các thôn đã được UBND cấp huyện 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và các thôn dự kiến, có kế hoạch trong giai 
đoạn hoàn thành Thôn nông thôn mới. Tổ chức rà soát, lựa chọn và có kế hoạch cụ 

thể hàng năm và giai đoạn để triển khai thực hiện, đảm bảo kế hoạch của tỉnh. 

- Ưu tiên bố trí ngân sách cấp huyện, xã, huy động các nguồn hợp pháp khác 

và vận động, huy động Nhân dân tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng nông thôn 
mới để triển khai xây dựng “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” trên địa bàn. 
Tuy nhiên, việc huy động đóng góp phải tùy thuộc vào khả năng, hoàn cảnh, 

không cứng nhắc, việc huy động đóng góp của người dân phải được bàn bạc dân 
chủ, được sự đồng tình của người dân, tuyệt đối không yêu cầu người dân đóng 

góp bắt buộc và huy động quá sức dân để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. 

3. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 

- Khẩn trương hoàn thành hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công 
nhận, công bố thôn đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” giai đoạn 

2022-2025, đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, thuận lợi cho địa phương dễ thực hiện. 

- Phối hợp, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị được phân công phụ trách chỉ tiêu, 

tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí cấp thôn, hoàn thành hướng dẫn về trình 
tự, thủ tục, hồ sơ; quy định đánh giá, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Bộ 
tiêu chí cấp thôn tại cơ sở. Phối hợp với các sở, ban, ngành; lãnh đạo cơ quan, đơn 
vị cấp tỉnh được phân công giúp đỡ các xã; phối hợp với UBND cấp huyện lựa 

chọn, định hướng, chỉ đạo điểm một số thôn để xây dựng “Thôn kiểu mẫu” giàu 
bản sắc văn hoá dân tộc của tỉnh Lào Cai. 

Căn cứ nội dung văn bản, các sở, ngành, đơn vị triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, PCT1,2,3; 
- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo các cơ quan đơn vị  
  cấp tỉnh được phân công giúp đỡ xã; 
- CVP, PCVP3; 
- BBT Cổng TTĐT tỉnh;, 
- Lưu: VT, TH2,3,4, NLN1,2,3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 
Hoàng Quốc Khánh 
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