UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 401 /SNN-NTM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày 07 tháng 3 năm 2022

V/v rà soát mục tiêu và huy động
nguồn lực để thực hiện Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới, tỉnh
Điện Biên giai đoạn 2022-2025.

Kính gửi: Các Sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo
thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh.
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2021-2025;
Thực hiện Văn bản số 595/UBND-KTN ngày 3/3/2022 của UBND tỉnh
Điện Biên về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa
bàn tỉnh Điện Biên phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Sở Nông nghiệp
và PTNT đề nghị các Sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các
Chương trình MTQG tỉnh rà soát mục tiêu và huy động nguồn lực để thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tỉnh Điện Biên giai đoạn 20222025, với các nội dung như sau:
1. Về mục tiêu thực hiện đến năm 2025
Trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, tình hình thực tế của
các địa phương trong tỉnh. Căn cứ vào dự thảo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai
đoạn 2021-2025 (đã lấy ý kiến các ngành tại Văn bản số 2511/UBND-KTN ngày
09/8/2021 của UBND tỉnh) và chỉ tiêu, tiêu chí phụ trách; Đề nghị các các Sở,
ban, ngành rà soát và đăng ký thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2022-2025.
(có Biểu số1 đăng ký thực hiện các mục tiêu Chương trình kèm theo)
2. Huy động nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2022-2025
Căn cứ cơ chế thực hiện Chương trình quy định tại Quyết định số 263/QĐTTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Theo chủ
trương đầu tư của Chương trình, dự kiến nguồn lực Trung ương trực tiếp hỗ trợ
(nguồn đầu tư và sự nghiệp) cho xã đạt chuẩn nông thôn mới là 15 tỷ đồng/xã (xã
Mường Nhà huyện Điện Biên, trừ các xã vùng III theo Quyết định 861/QĐ-TTg),
hỗ trợ xã đạt chuẩn nâng cao chất lượng tiêu chí bình quân là 1,7 tỷ đồng/xã (có
21 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020) và huyện đạt chuẩn nông
thôn mới là 45 tỷ đồng/huyện (có 02 huyện, trừ các huyện 30a). Do đó, đề nghị
các Sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG
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tỉnh căn cứ mục tiêu thực hiện Chương trình dự kiến huy động các nguồn lực giai
đoạn 2022-2025 để thực hiện cho phù hợp với điều kiện của tỉnh.
(có Biểu số 2 dự kiến huy động các nguồn lực kèm theo)
3. Văn bản đăng ký mục tiêu mục và huy động nguồn lực để thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 của các Sở,
ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh gửi
về Sở Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng Điều phối nông thôn mới; bản mềm
gửi theo Gmail: vpdpdbi@gmail.com) trước ngày 24/3/2022 để tổng hợp, hoàn
chỉnh trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện.
(Chi tiết liên hệ ông: Hà Mạnh Thắng, ĐT: 0915.177.936 để phối hợp).

Nhận được văn bản này, đề nghị các Sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ
đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Lưu: VT, NTM, PTNT.

Bùi Minh Hải
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Nơi nhận văn bản:
1- Sở Xây dựng
2- Sở Giao thông vận tải
3- Sở Công thương
4- Sở Giáo dục và Đào tạo
5- Sở văn hóa, thể thao và Du lịch
6- Sở Thông tin và Truyền thông
7- Sở Lao động, thương binh và xã hội
8- Sở Y tế
9- Sở Tài nguyên và Môi trường
10- Sở Nội vụ
11- Sở Tư Pháp
12- Công an tỉnh
13- Cục Thống Kê
14- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
15- Sở Nông nghiệp&PTNT
- Chi cục phát triển nông thôn
- Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản
- Chi cục thủy lợi
- Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn

