
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
  

Số:           /SNN-VPĐP 
 

V/v tăng cường công tác chỉ đạo thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày           tháng  03 năm 2021 

 
Kính gửi:  

- Các Sở, ngành phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu 

nông thôn mới của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị. 
  
 

  

 Thực hiện Văn bản số 373/UBND-KTN ngày 28/01/2021 của UBND 

tỉnh Phú Thọ về việc tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng 

nông thôn mới năm 2021, để triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh (có thêm 9 xã 

nông thôn mới, 01 xã nông thôn mới nâng cao, bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 

15,9 tiêu chí/xã, có 10 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu), Sở Nông nghiệp 

và PTNT trân trọng đề nghị các Sở, ngành phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu nông 

thôn mới của tỉnh, UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo thực hiện một 

số nội dung, cụ thể như sau: 

 1. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang tiếp tục phối hợp với các Bộ, 

ngành Trung ương có liên quan rà soát, hoàn thiện các Bộ tiêu chí nông thôn 

mới thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 để trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệ, để làm căn cứ chỉ đạo thực hiện cho giai đoạn 2021-2025. Do đó, để đảm 

bảo tính thống nhất, liên tục trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề 

nghị các Sở, ngành phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới của tỉnh, UBND 

các huyện, thành, thị tiếp tục căn cứ theo các quy định, hướng dẫn của Trung 

ương, của tỉnh về thực hiện chương trình trong giai đoạn 2016-2020 để chỉ đạo, 

thực hiện chương trình trong năm 2021 đến khi có các quy định mới của Trung 

ương và của tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng 

mắc kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định. 

 2. Đề nghị các Sở, ngành phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới của tỉnh: 

- Tăng cường phối hợp với UBND các huyện, thành, thị để chỉ đạo, đôn 

đốc, hướng dẫn các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao năm 2021 hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt; 

rà soát việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ 

những khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện tại các 

địa phương (có danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2021 kèm theo). 
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- Hướng dẫn các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, thủ tục 

liên quan đến công tác thẩm định, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

nông thôn mới, giúp các xã chủ động trong việc hoàn thiện hồ sơ đảm bảo rút 

ngắn thời gian và theo quy định. 

 3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: 

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động, nâng cao 

nhận thức của cán bộ, các tầng lớp nhân dân về xây dựng thôn mới, chú trọng 

nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung 

tuyên truyền qua hệ thống các pano, áp phích tại các nơi đông dân cư,...  

 - Tập trung chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch, lộ trình chi tiết thực hiện 

hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới 

nâng cao, khu dân cư nông thôn mới và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đối 

với các xã, khu đã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn năm 2021. Trong khi chờ nguồn 

vốn kế hoạch năm 2021 do ngân sách Trung ương phân bổ, đề nghị huy động đa 

dạng các nguồn lực đầu tư thực hiện Chương trình, trong đó ưu tiên hỗ trợ các 

xã và các khu dân cư phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2021. 

 - Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nội dung về đẩy mạnh phát 

triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; hệ thống giao thông 

nông thôn (biển báo giao thông, rãnh thoát nước 2 bên đường, hệ thống chiếu 

sáng tại các đường liên xóm, khu dân cư); tập trung xây dựng cảnh quan môi 

trường nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp, thường xuyên chỉnh trang nhà cửa, 

dọn dẹp, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải 

sinh hoạt, xây dựng các con đường hoa,...; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa 

cho người dân, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất văn hóa, nhất là các nhà văn 

hóa các khu dân cư, đầu tư các điểm vui chơi, giải trí cho người già, trẻ em,... 

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã tăng cường công tác 

phối hợp với các Sở, ngành phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới của tỉnh 

để thực hiện rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu NTM phục 

vụ công tác thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt nông thôn 

mới nâng cao đảm bảo đúng quy định. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị các Sở, ngành phụ trách tiêu 

chí, chỉ tiêu nông thôn mới của tỉnh và UBND các huyện, thành, thị quan tâm, 

phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ, PGĐ Sở (Ô. Anh); 

- VPĐP NTM tỉnh;  

- Chi cục: PTNT, TL, QLCLNLS&TS; 

- Phòng KH,TC; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Minh Tuấn 
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DANH SÁCH CÁC XÃ ĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN NTM  

VÀ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO TRONG NĂM 2021 

(Kèm theo Văn bản số          /SNN-VPĐP ngày          /3/2021  

của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Tên huyện 
Số lượng 

(xã) 
Tên xã 

Ghi 

chú 

I Xã đạt NTM 20   

1 Đoan Hùng 06 
Phú Lâm, Yên Kiện, Vụ Quang, 

Hùng Xuyên, Minh Phú, Ca Đình 

 

2 Phù Ninh 03 An Đạo, Bảo Thanh, Trạm Thản  

3 Thanh Ba 03 Hanh Cù, Hoàng Cương, Mạn Lạn  

4 Cẩm Khê 02 Minh Tân, Hương Lung  

5 Thanh Sơn 02 Cự Thắng, Võ Miếu  

6 Hạ Hòa 02 Minh Hạc, Lang Sơn  

7 Yên Lập 01  Lương Sơn  

8 Tam Nông 01 Quang Húc  

II 
Xã đạt NTM 

nâng cao 
01  

 

1 T.x Phú Thọ 01 Xã Thanh Minh  

 

 

 

 


		tuannm@phutho.gov.vn
	2021-03-11T21:28:29+0700
	Location
	Nguyễn Minh Tuấn
	Ký số văn bản


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-12T07:42:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-12T07:42:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-12T07:42:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-12T07:42:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-12T07:43:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




