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Trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được 

kiến nghị của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về hoạt động của hệ 

thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021, trong bối cảnh 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 chưa được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở thống nhất với Bộ Nội vụ, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:  

1. Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao1, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương có liên 

quan và các địa phương xây dựng Đề án kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 (Đề án). Sau khi có ý kiến tham gia 

của Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện Dự thảo 

Đề án theo hướng: 

- Kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp là cơ 

quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, đảm 

bảo ổn định, để tiếp tục phát huy hiệu quả tham mưu, điều phối trong triển khai 

xây dựng nông thôn mới, nhưng không làm phát sinh tổng biên chế đã giao cho 

các Bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2021-2025; 

- Việc kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp theo 

hướng: Tiếp tục kế thừa, kiện toàn trên cơ sở bộ máy đã được hình thành trong 

giai đoạn 2016-2020 ở các địa phương theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 

05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp. 

Tuy nhiên, để có đủ căn cứ pháp lý trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

thì Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 phải 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Ngày 29/10/2020, Chính phủ đã có Tờ trình số 575/TTr-CP trình Quốc 

hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình giai đoạn 2021-2025. Tại Nghị 

quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Quốc hội đề nghị: “Chính phủ cần 
hoàn thiện hồ sơ tài liệu trình Quốc hội khoá XV xem xét, quyết định”. Đồng 

thời, Quốc hội đã có ý kiến: “Cho phép bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 
2021 để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, dự án đầu tư dở dảng thuộc 

                                           
1 Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2020 của 

Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 
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các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 cần tiếp tục triển khai 

năm 2021 cho đến khi các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 
được Quốc hội phê duyệt có hiệu lực” (Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 

13/11/2020).  

3. Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định số 1950/QĐ-TTg 

ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 

2021, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án phân bổ kinh phí năm 2021 cho các 

chính sách, chế độ, nhiệm vụ chi thường xuyên theo quy định thuộc Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới (bao gồm kinh phí hoạt động của hệ 
thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp) báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết định bổ sung dự toán để thực hiện trong năm 2021. 

Từ những căn cứ nêu trên, sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ (Công văn số 
1261/BNV-TCBC ngày 27/3/2021) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề 

nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

- Tiếp tục duy trì hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới các cấp  năm 2021 theo quy định tại Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 

05/10/2016 và nội dung đề xuất của Chính phủ tại Tờ trình 575/TTr-CP ngày 

29/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành. Sau khi 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hoàn thiện 

thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định kiện toàn hệ thống Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới các cấp để thực hiện trọng giai đoạn 2021-2025.  

- Chủ động cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 

2021 được giao cho hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp để đảm 

bảo các nội dung chi phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới ở các cấp theo các chế độ, chính sách hiện hành.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn vướng 

mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ 

để tổng hợp, đề xuất giải pháp tháo gỡ trình cấp có thẩm quyền quyết định./.  

(Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

Trung ương: Ông Trần Hải Đăng, Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp, số điện 

thoại: 0916.377.658 và địa chỉ thư điện tử: haidangvt1975@gmail.com) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c); 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- Thành viên BCĐCT XD NTM; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: NV, TC, KH&ĐT; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

CVST:           Trần Hải Đăng 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

Trần Thanh Nam 
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