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QUYẾT ĐỊNH 

 Ban hành Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí về xã 

nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao/xã nông thôn mới kiểu mẫu/thôn 

nông thôn mới/thôn nông thôn mới kiểu mẫu/vườn mẫu nông thôn mới/huyện 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 thuộc 

phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH TUYÊN QUANG 

  

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; 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, 

thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/5/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ 

tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và 

huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành “Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới và Một số chỉ tiêu xã nông thôn 

mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025”; 

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 

2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí Thôn nông thôn mới và Bộ tiêu chí Thôn nông thôn 

mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí Vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang đến năm 2025. 
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Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn thực hiện các tiêu 

chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng 

cao/xã nông thôn mới kiểu mẫu/thôn nông thôn mới/thôn nông thôn mới kiểu 

mẫu/vườn mẫu nông thôn mới/huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang, giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, thẩm định nội dung tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí về xã nông 

thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao/xã nông thôn mới kiểu mẫu/thôn nông thôn 

mới/thôn nông thôn mới kiểu mẫu/vườn mẫu nông thôn mới/huyện nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Giao Chi cục Phát triển nông thôn là đơn vị đầu mối, chủ trì, phối hợp 

với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp 

tiến độ, kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề 

xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các văn bản được trích dẫn cụ thể trong Hướng dẫn kèm theo Quyết định 

này sẽ được áp dụng theo văn bản mới ban hành khi các văn bản điều chỉnh mới 

có hiệu lực thi hành. 

Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (thực hiện);  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Chi cục: Thuỷ lợi; Phát triển nông 

thôn; Quản lý chất lượng NLS và Thuỷ sản; 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi Thú 

y và Thuỷ sản; Kiểm lâm; 

- Các Trung tâm: Khuyến nông; Nước sạch 

và vệ sinh MTNT; 

- Phòng Tổ chức - Cán bộ Sở; 

- VPĐP NTM tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VPĐP, Hương. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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