
1

TT Nội dung thực hiện
Cơ quan thực 

hiện
Văn bản Trung ương Văn bản tri ển khai của tỉnh

74 CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ  HOÀN THÀNH
I V ăn bản quản lý chung

Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện 
các CTMTQG

Bộ KH&ĐT 
NĐ 27/2022/NĐ-CP ngày 

19/4/2022

2
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện
các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ KH&ĐT 
QĐ 652/QĐ-TTg ngày 

28/5/2022

3
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện
các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022.

Bộ KH&ĐT 
QĐ 653/QĐ-TTg ngày 

28/5/2022

II
Văn bản dành cho CTMTQG phát tri ển KTXH v ùng 

Tổng hợp văn bản pháp lý thực hiện 03 Chương trình MTQG Trung ương
PHỤ LỤC A

Chi tiết văn bản địa phương 
truy cập website Sở Kế hoạch 
và Đầu tư: 
https://sokhdt.langson.gov.vn/ 
mục "Chương trình mục tiêu 
quốc gia" / Phần "Hệ thống 
văn bản pháp lý thực hiện 03 
Chương trình mục tiêu quốc 

II
Văn bản dành cho CTMTQG phát tri ển KTXH v ùng 
ĐBDTTS&MN

1
Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện
Chương trình DTTS và MN.

NHNN VN
NĐ 28/2022/NĐ-CP ngày 

26/4/2022

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quyđịnh nguyên tắc,
tiêu chí,định mức phân bổ vốn ngân sách Trungương và tỷ lệ vốn đối
ứng từ ngân sáchđịa phương thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế -
xã hội vùng ĐBSTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025.

UBDT
QĐ 39/2021/QĐ-TTg ngày 

30/12/2021

https://sokhdt.langson.gov.vn

/en/node/29277

3
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí phânđịnh
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trìnhđộ phát triển
giai đoạn 2021-2025

UBDT
QĐ 33/2020/QĐ-TTg ngày 

2/11/2020

4
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã khu vực
III, khu vực II, khu vực I thuộc vùngđồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi giai đoạn 

UBDT
QĐ 861/QĐ-TTg ngày 

04/6/2021

5
Quyết định củaỦy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thônđặc biệt
khó khăn vùngđồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giaiđoạn 2021-
2025.

UBDT
QĐ 612/QĐ-UBDT ngày 

16/9/2021

Chương trình mục tiêu quốc 
gia - tỉnh Lạng Sơn" hoặc truy 
cập nhanh theo đường link 
bên dưới:

Các phụ lục B, C, D thể hiện 
văn bản hướng dẫn phục vụ 

tra cứu để thực hiện theo từng 
dự án, tiểu dự án, nội dung 
thành phần. Ngoài việc thực 
hiện theo hướng dẫn còn cần 
tuân thủ các văn bản quy định 

chung tại phụ lục A

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.5: Văn bản số 5 mục II (CTMTQG GNBV) Phụ lục A (Tổng hợp chung)
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TT Nội dung thực hiện
Cơ quan thực 

hiện
Văn bản Trung ương Văn bản tri ển khai của tỉnh

6
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xácđịnh các
dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giaiđoạn 2021-
2025

UBDT
QĐ 39/2020/QĐ-TTg ngày 

31/12/2020

7
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các dân tộc
còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025

UBDT
QĐ 1227/QĐ-TTg ngày 

14/7/2021

8
Thông tư của Ủy ban Dân tộc quy định quy trình giám sát,đánh giá
thực hiện CTMTQG phát triển KTXH vùngĐBDTTS&MN giai đoạn
2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

UBDT
TT 01/2022/TT-UBDT 

ngày 26/5/2022

9

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giaiđoạn I: từ năm
2021 đến năm 2025

Bộ Tài chính
TT 15/2022/TT-BTC ngày 

04/3/2022

Văn bản của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch hướng dẫn thực hiện Dự

10
án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các
dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc CTMTQG phát triển
KTXH vùng ĐBDTTS&MN.

Bộ VHTT&DL
VB 677/HD-BVHTTDL 

ngày 03/3/2022

11

Văn bản của Bộ Giáo dục vàĐào hướng dẫn triển khai thực hiện Tiểu
dự án 1 “Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông
dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có
học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùngđồng bào DTTS”
của Dự án 5 thuộc CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN.

Bộ GD&ĐT
VB 2184/BGDĐT-GDDT 

ngày 26/5/2022

12

Văn bản của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện nội dung “hỗ trợ
thúcđẩy tiêu thụ sản phẩm vùng ĐBDTTS&MN” thuộc Tiểu dự án 2,
Dự án 3 của CTMTQG phát triển KTXH vùngĐBDTTS&MN và nội
dung “Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc tiểu dự án 1, Dự án 4

Bộ CT
VB 4292/BCT-TTTN ngày 

25/7/2022

13
Thông tư củaỦy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thành
phần thuộc CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN giai
đoạn 2021-2025.

UBDT
TT 02/2020/TT-UBDT 

ngày 30/6/2022

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.5: Văn bản số 5 mục II (CTMTQG GNBV) Phụ lục A (Tổng hợp chung)
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hiện
Văn bản Trung ương Văn bản tri ển khai của tỉnh

14

Văn bản của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Dự án “Cán bộ,
chiến sĩ Quânđội nâng bước em tới trường” giai đoạn 2021-2030, giai
đoạn I: Từ năm 2021đến năm 2025 (nội dung thuộc Tiểu dự án 3, Dự
án 3)

Bộ Quốc phòng
VB 3033/HD-BĐBP ngày 

25/7/2022

15
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Khung hành
động đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình MTQG phát
triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN giai đoạn 2021-2030

UBDT
QĐ 277/QĐ-TTg ngày 

25/02/2022

16
Văn bản của Bộ Quốc phòng hướng dẫn tổ chức thực hiện các dự án,
mô hình hỗ trợ phát triển chăn nuôi, trồng trọt trong các chương trình
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Bộ Quốc phòng
VB 2046/CKT-KTSN ngày 

12/8/2022

17

Văn bản của Ngân hàng Chính sách Xã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho
vay hỗ trợ đất ở, nhàở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản
xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày

NHCSXH VN
VB 4912/HD-NHCS ngày 

30/6/2022
26/4/2022 của Chính phủ

18

Văn bản củaĐoàn Chủ tịch Hội LHPN VN hướng dẫn triển khai thực
hiện Dự án 8 “Thực hiện bìnhđẳng giới và giải quyết những vấn đề
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc
gia phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai
đoạn I: 2021-2025

ĐCT Hội LHPN 
VB

HD 04/HD-ĐCT ngày 
28/7/2022 

19
Văn bản của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hướng dẫn triển khai
nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Liên minh Hợp 
tác xã Việt Nam

VB 523/LMHTXVN-
KHHT ngày 27/7/2022

20

Văn bản của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Dự án 7 -
Chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng tầm vóc người dân
tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình
mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùngđồng bào DTTS và MN giai
đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Bộ Y tế
QĐ 2415/QĐ-BYT ngày 

05/9/2022

21

Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dungĐầu tư, hỗ trợ
phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Bộ Y tế
TT 10/2022/TT-BYT ngày 

22/9/2022

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.5: Văn bản số 5 mục II (CTMTQG GNBV) Phụ lục A (Tổng hợp chung)
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TT Nội dung thực hiện
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hiện
Văn bản Trung ương Văn bản tri ển khai của tỉnh

22

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực
hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm
cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03
chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Bộ LĐTB&XH
TT 17/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 06/9/2022

23

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ thông tinđối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùngđồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giaiđoạn 2021-2030, giai
đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Bộ TTTT
VB số 4438/BTTTT-KHTC 

ngày 27/8/2022

24

Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một
số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm
nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

Bộ NN&PTNT
TT 12/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 20/9/2022
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

25

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ
sử dụng vốn đầu tư côngđể thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1
và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai
đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Thủ tướng Chính 
phủ

04/2023/QĐ-TTg ngày 
23/3/2023

III V ăn bản dành cho CTMTQG giảm nghèo bền vững

1
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quyđịnh về nguyên
tắc, tiêu chí,định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng từ
NSĐP thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Bộ LĐTB&XH
QĐ 02/2022/QĐ-TTg ngày 

18/01/2022

2
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện
nghèo, xãđặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai
đoạn 2021-2025.

Bộ LĐTB&XH
QĐ 353/QĐ-TTg ngày 

15/3/2022

3
Thông tư của Bộ LĐTB&XH hướng dẫn kiểm tra và giám sát,đánh
giá thực hiện Chương trình GNBV giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ LĐTB&XH
TT 10/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 31/5/2022

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.5: Văn bản số 5 mục II (CTMTQG GNBV) Phụ lục A (Tổng hợp chung)
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Văn bản Trung ương Văn bản tri ển khai của tỉnh

4

Thông tư của Bộ LĐTB&XH hướng dẫn thực hiện đa dạng hóa sinh
kế, phát triển mô hình giảm nghèo, giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ người
lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình
GNBV giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ LĐTB&XH
TT 09/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 25/6/2022

5

Thông tư của Bộ LĐTB&XH sửa đổi, bổ sung Thông tư số
07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 hướng dẫn phương pháp rà
soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xácđịnh thu nhập hộ làm
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung
bình giai đoạn 2022 - 2025 và biểu mẫu báo cáo.

Bộ LĐTB&XH
TT 02/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 30/3/2022 
 

6
Quyết định của Bộ LĐTB&XH công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ
cận nghèo đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025.

Bộ LĐTB&XH
 QĐ 582/QĐ-LĐTBXH 

ngày 30/6/2022

Thôngtư của Bộ LĐTB&XH hướng dẫn một số nd thực hiện hỗ trợ TT 11/2022/TT-
7

Thôngtư của Bộ LĐTB&XH hướng dẫn một số nd thực hiện hỗ trợ
việc làm bền vững thuộc CTMTQG GNBV gđ 2021-2025.

Bộ LĐTB&XH
TT 11/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 30/6/2022

8
Quyết định của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện nội dung cải thiện dinh
dưỡng thuộc Chương trình GNBV giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ Y tế
 QĐ 1768/QĐ-BYT ngày 

30/6/2022

9

Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung hỗ trợ nhàở cho hộ
nghèo, hộ cận nghèo trênđịa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số
90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chương trình GNBV giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ Xây dựng
TT 01/2022/TT-BXD ngày 

30/6/2022

10
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số nội dung hỗ
trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo,đặc biệt
khó khăn giai đoạn 2022-2025.

Bộ LĐTB&XH
QĐ 880/QĐ-TTg ngày 

22/7/2022 

11
Thông tư của Bộ Tài chính quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực
hiện Chương trình GNBV giai đoạn 2021 – 2025.

Bộ Tài chính
 TT 46/2022/TT-BTC ngày 

28/7/2022

12
Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện dự
án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Bộ TTTT
TT 06/2022/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2022

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.5: Văn bản số 5 mục II (CTMTQG GNBV) Phụ lục A (Tổng hợp chung)
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TT Nội dung thực hiện
Cơ quan thực 

hiện
Văn bản Trung ương Văn bản tri ển khai của tỉnh

13

Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực
hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giaiđoạn 2021 -
 2025.

Bộ NN&PTNT
TT 04/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 11/7/2022

14
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực
hiện Tiểu dự 4 Dự án 1 của CTMTQG giảm nghèo bền vững.

Bộ LĐTBXH
TT 17/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 06/9/2022

IV V ăn bản dành cho CTMTQG xây dựng nông thôn mới

1

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quyđịnh nguyên tắc,
tiêu chí,định mức phân bổ vốn ngân sách Trungương và tỷ lệ vốn đối
ứng từ ngân sáchđịa phương thực hiện CTMTQG NTM giai đoạn
2021 - 2025.

Bộ NN&PTNT
QĐ 07/2022/QĐ-TTg ngày 

25/3/2022

2
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về
xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng Bộ NN&PTNT

QĐ 318/QĐ-TTg ngày 
08/3/2022

cao giai đoạn 2021-2025.
08/3/2022

3
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quyđịnh xã nông thôn mới kiểu
mẫu giai đoạn 2021-2025

Bộ NN&PTNT
QĐ 319/QĐ-TTg ngày 

08/3/2022

4

Quyết định 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.

Bộ NN&PTNT
QĐ 320/QĐ-TTg ngày 

08/3/2022

5
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tỉnh, thành phố trực
thuộc trungương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2021-2025.

Bộ NN&PTNT
QĐ 321/QĐ-TTg ngày 

08/3/2022

6
Văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực
hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực lao động, xã hội trong Bộ
Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Bộ LĐTB&XH
VB 1298/BLĐTBXH-

VPQGGN ngày 26/4/2022

7
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển
đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông
minh giai đoạn 2021-2025.

Bộ NN&PTNT
 QĐ 924/QĐ-TTg ngày 

02/8/2022

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.5: Văn bản số 5 mục II (CTMTQG GNBV) Phụ lục A (Tổng hợp chung)
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TT Nội dung thực hiện
Cơ quan thực 

hiện
Văn bản Trung ương Văn bản tri ển khai của tỉnh

8

Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một
số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ NN&PTNT TT 05/2022/TT-BNNPTNT

9

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyđịnh điều kiện,
trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định
công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn
mới nâng cao,đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Bộ NN&PTNT
 QĐ 18/2022/QĐ-TTg ngày 

02/8/2022

10
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa
học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-
2025.

Bộ NN&PTNT
QĐ 923/QĐ-TTg của TTg 

ngày 02/8/2022 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tăng
11

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tăng
cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông
thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Bộ NN&PTNT
 QĐ 925/QĐ-TTg của TTg 

ngày 02/8/2022

12
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nâng
cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Bộ Công an
 QĐ 926/QĐ-TTg của TTg 

ngày 02/8/2022

13
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã
một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025.

Bộ NN&PTNT
QĐ 919/QĐ-TTg của TTg 

ngày 01/8/2022  

14
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát
triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-
2025.

Bộ NN&PTNT
 QĐ 922/QĐ-TTg của TTg 

ngày 02/8/2022

15
Thông tư của Bộ Tài chính quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực
hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025.

Bộ Tài chính
TT 53/2022/TT-BTC ngày 

12/8/2022 

16
Văn bản của VPCP hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 15.3 thuộc Bộ tiêu 
chí nông thôn mới nâng cao cấp xã giai đoạn 2021-2025.

VPCP
CV 5045/VPCP-KSTT 

ngày 09/8/2022

17
Văn bản của Bộ TP công bố chỉ tiêu cụ thể và hướng dẫn thực hiện 
các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí 
nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện giai đoạn 2021-2025.

Bộ Tư pháp
QĐ 1723/QĐ-BTP ngày 

15/8/2022

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.5: Văn bản số 5 mục II (CTMTQG GNBV) Phụ lục A (Tổng hợp chung)
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TT Nội dung thực hiện
Cơ quan thực 

hiện
Văn bản Trung ương Văn bản tri ển khai của tỉnh

18
Văn bản của Bộ XD hướng dẫn Nội dung 01, Nội dung 02 thuộc nội 
dung thành phần số 01 và nội dung số 04 thuộc nội dung thành phần số 
07. 

Bộ Xây dựng
VB 3094/BXD-QHKT 

ngày 09/8/2022

19
Văn bản của Bộ NV hướng dẫn Nội dung 01 thuộc Nội dung thành 
phần số 08; nội dung 05 thuộc Nội dung thành phần số 11. 

Bộ Nội vụ 
VB 2580/BNV-ĐT ngày 

16/6/2022

20
Quyết định của Bộ GTVT hướng dẫn Nội dung 01 thuộc Nội dung 
thành phần số 02. 

Bộ GTVT
QĐ 932/QĐ-BGTVT ngày 

18/6/2022

21
Quyết định của Bộ Y tế công bố chỉ tiêu cụ thể và hướng dẫn thực 
hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu 
chí nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện giai đoạn 2021-2025.

Bộ Y tế
QĐ 2373/QĐ-BYT ngày 

31/8/2022

22
Quyết định của Bộ Y tế hướng dẫn Nội dung 08 thuộc Nội dung thành 
phần số 02, Nội dung 02 thuộc Nội dung thành phần số 05 và nội dung 
06 thuộc Nội dung thành phần số 07.

Bộ Y tế
QĐ 2373/QĐ-BYT ngày 
31/8/2022; QĐ 1858/QĐ-

BYT ngày 06/7/2022

23
Kế hoạch của MTTQVN thực hiện Nội dung 01 thuộc Nội dung thành 
phần số 09.

UB TƯ MTTQ 
Việt Nam

KH 592/KH-MTTQ-BTT 
ngày 29/8/2022 

24
Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Nội
dung số 09 thuộc thành phần số 02 và nội dung số 02 thuộc thành phần
số 08

Bộ TTTT
TT 05/2022/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2022

25
Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố các chỉ tiêu
thuộc tiêu chí và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và
Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025

Bộ TTTT
QĐ 1127/QĐ-BTTTT ngày 

22/6/2022

26
Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các chỉ tiêu thuộc
tiêu chí giáo dục vàđào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai
đoạn 2021-2025

Bộ GDĐT
QĐ 1491/QĐ-BGDĐT 

ngày 06/06/2022

27
Văn bản hướng dẫn Nội dung 03, Nội dung số 06 thuộc Nội dung 
thành phần số 02 và Nội dung 06 thuộc Nội dung thành phần số 03.

Bộ Công Thương
2332/QĐ-BCT ngày 

07/11/2022

28 Văn bản hướng dẫn Nội dung số 06 thuộc Nội dung thành phần số 8. Bộ LĐTBXH
3860/LĐTBXH-BĐG ngày 

29/9/2022

29
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chíđánh giá,
phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai
đoạn 2021-2025.

Thủ tướng Chính 
phủ

148/QĐ-TTg ngày 
24/02/2023

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.5: Văn bản số 5 mục II (CTMTQG GNBV) Phụ lục A (Tổng hợp chung)
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TT Nội dung thực hiện
Cơ quan thực 

hiện
Văn bản Trung ương Văn bản tri ển khai của tỉnh

30
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Bộ KH&ĐT 
3900/BKHĐT-KTNN ngày 

14/6/2022

31
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý Bộ
TNMT

Bộ TNMT
3659/BTNMT-TCMT ngày 

28/6/2022

32
Thực hiện một số nội dung về Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2021-2025

Bộ Tư pháp
1918/BTP-TGPL ngày 

10/6/2022

33
Văn bản của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN VN hướng dẫn tthực hiện nội
dung thành phần thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
do Hội LHPN VN được phân công phụ trách giai đoạn 2021-2025

ĐCT Hội LHPN 
VB

HD 02/HD-ĐCT ngày 
06/7/2022

CÁC NHIỆM VỤ CHƯA HOÀN THÀNH

I
Văn bản dành cho CTMTQG phát tri ển KTXH vùng
ĐBDTTS&MN

1

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện nội
dung “Hỗ trợ thiết lập cácđiểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng
dụng công nghệ thông tin tại xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
và đảm bảo an ninh trật tự” thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 10

Bộ TTTT

II V ăn bản dành cho CTMTQG xây dựng nông thôn mới

2
Văn bản hướng dẫn Nội dung 04 thuộc Nội dung thành phần số 02 và 
Nội dung 01 thuộc Nội dung thành phần số 05.

Bộ GDĐT

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.5: Văn bản số 5 mục II (CTMTQG GNBV) Phụ lục A (Tổng hợp chung)



10

STT Dự án/ Tiểu dự án
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện của 
Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

1
Dự án 1: Giải quyết tình tr ạng 
thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 
nước sinh hoạt

Ban Dân tộc
Sở Xây dựng; UBND các huyện, 
thành phố

2
Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố 
trí, ổn định dân cư ở những nơi 
cần thiết

Ban Dân tộc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; Sở Xây dựng; UBND các 
huyện, thành phố

3

Dự án 3: Phát triển sản xuất 
nông, lâm nghiệp bền vững, phát 
huy tiềm năng, thế mạnh của các 
vùng miền để sản xuất hàng hóa 
theo chuỗi giá tr ị

- - -

3.1

Tiểu dự án 1: Phát triển sản xuất 
nông, lâm nghiệp bền vững, gắn 
với bảo vệ rừng và nâng cao thu 
nhập cho người dân

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

Ban Dân tộc; UBND các huyện, 
thành phố

Thông tư 12/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
20/9/2022 của Bộ 

NN&PTNT

3.2

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ sản xuất theo 
chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu 
quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, 
khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi

- - -

Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển 
sản xuất theo chuỗi giá trị

Ban Dân tộc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; UBND các huyện, thành phố.

Thông tư số 02/2022/TT-
UBDT ngày 30/6/2022 của 
Ủy ban Dân tộc

485/BDT-VP ngày 
06/10/2022

Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ 
phát triển vùng dược liệu quý

Sở Y tế
Ban Dân tộc; UBND các huyện, 
thành phố

TT 10/2022/TT-BYT ngày 
22/9/2022

Thông tư số 02/2022/TT-
UBDT ngày 30/6/2022 của 
Ủy ban Dân tộc

485/BDT-VP ngày 
06/10/2022

PHỤ LỤC B
Tổng hợp văn bản hướng dẫn  thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG phát tri ển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

-

-
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STT Dự án/ Tiểu dự án
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện của 
Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

Ban Dân tộc 

(Năm 2022 không 
giao vốn thực hiện)

3.3

Tiểu dự án 3: Phát triển kinh tế xã 
hội – mô hình bộ đội gắn với dân 
bản vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi

Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh

Ban Dân tộc; UBND các huyện, 
thành phố

VB 2046/CKT-KTSN ngày 
12/8/2022

4

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng 
thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời 
sống trong vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi và các 
đơn vị sự nghiệp công lập của 
lĩnh vực dân tộc

- - -

4.1.

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng 
thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời 
sống trong vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi

- - -

Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở hạ 
tầng thiết yếu vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi; ưu tiên 
các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc 
biệt khó khăn

Ban Dân tộc
Các Sở: Công Thương; Y tế; Xây 
dựng; Giao thông vận tải; UBND 
các huyện, thành phố

Thông tư số 02/2022/TT-
UBDT ngày 30/6/2022 của 
Ủy ban Dân tộc

485/BDT-VP ngày 
06/10/2022

Nội dung số 02: Đầu tư xây dựng, 
cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi

Sở Công Thương
Ban Dân tộc; Sở Xây dựng; UBND 
các huyện, thành phố

Văn bản số 4292/BCT-
TTTN ngày 25/7/2022 của 
Bộ Công thương

Công văn số 1244/SCT-
QLTM ngày 04/8/2022

Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự 
kinh doanh, khởi nghiệp và thu 
hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi

Sở Công Thương (hướng dẫn thực 
hiện nội dung hỗ trợ thúc đẩy tiêu 
thụ sản phẩm vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi);  Sở Kế 
hoạch và Đầu tư; UBND các 
huyện, thành phố

-

-

Thông tư số 02/2022/TT-
UBDT ngày 30/6/2022 của 
Ủy ban Dân tộc 
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STT Dự án/ Tiểu dự án
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện của 
Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

4.2.

Tiểu dự án 2: Đầu tư cơ sở vật chất 
các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt 
động trong lĩnh vực công tác dân 
tộc

Ban Dân tộc
Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND 
các huyện, thành phố

Thông tư số 02/2022/TT-
UBDT ngày 30/6/2022 của 
Ủy ban Dân tộc

485/BDT-VP ngày 
06/10/2022

5
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào 
tạo nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực

- - -

5.1

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, 
củng cố phát triển các trường phổ 
thông dân tộc nội trú, trường phổ 
thông dân tộc bán trú, trường phổ 
thông có học sinh ở bán trú và xóa 
mù chữ cho người dân vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số

Sở Giáo dục và Đào 
tạo

Ban Dân tộc; UBND các huyện, 
thành phố

Công văn số 2184/BGDĐT-
GDDT ngày 26/5/2022 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo

5.2

Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức 
dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại 
học và sau đại học đáp ứng nhu 
cầu nhân lực cho vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi

- - -

Nội dung số 01: Bồi dưỡng kiến 
thức dân tộc

Ban Dân tộc
Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào 
tạo; UBND các huyện, thành phố

Thông tư số 02/2022/TT-
UBDT ngày 30/6/2022 của 
Ủy ban Dân tộc

485/BDT-VP ngày 
06/10/2022

Sở Giáo dục và Đào tạo (đào tạo 
dự bị đại học, đại học );

Sở Nội vụ (đào tạo sau đại học );

UBND các huyện, thành phố

-

-

Nội dung số 02: Đào tạo dự bị đại 
học, đại học và sau đại học

Ban Dân tộc
Thông tư số 02/2022/TT-
UBDT ngày 30/6/2022 của 
Ủy ban Dân tộc

485/BDT-VP ngày 
06/10/2022
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STT Dự án/ Tiểu dự án
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện của 
Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

5.3

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo 
dục nghề nghiệp và giải quyết việc 
làm cho người lao động vùng dân 
tộc thiểu số và miền núi

Sở Lao động – 
Thương binh và Xã 
hội

Ban Dân tộc; UBND các huyện, 
thành phố

TT 17/2022/TT-
BLĐTBXH ngày 06/9/2022

5.4
Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao 
năng lực cho cộng đồng và cán bộ 
triển khai Chương trình ở các cấp

Ban Dân tộc
Sở Nội vụ; UBND các huyện, 
thành phố

Thông tư số 02/2022/TT-
UBDT ngày 30/6/2022 của 
Ủy ban Dân tộc

485/BDT-VP ngày 
06/10/2022

6

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá 
tr ị văn hóa truyền thống tốt đẹp 
của các dân tộc thiểu số gắn với 
phát tri ển du lịch

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

UBND các huyện, thành phố

Công văn số 677/HD-
BVHTTDL ngày 
03/3/2022 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và du lịch

Kế hoạch số 85/KH-
SVLTTDL ngày 01/8/2022 
cỏa Sở Văn hóa, Thể thao 
và DL

7

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe 
Nhân dân, nâng cao thể trạng, 
tầm vóc người dân tộc thiểu số; 
phòng chống suy dinh dưỡng trẻ 
em

Sở Y tế
Ban Dân tộc; UBND các huyện, 
thành phố

QĐ 2415/QĐ-BYT ngày 
05/9/2022

Công điện 698/CĐ-TTg 
giao Bộ Y tế hoàn thành 
trước 15/8/2022

8
Dự án 8: Thực hiện bình đẳng 
giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

Hội Liên hiệp Phụ 
nữ tỉnh

Ban Dân tộc; UBND các huyện, 
thành phố

HD 04/HD-ĐCT ngày 
28/7/2022 

9

Dự án 9: Đầu tư phát tri ển nhóm 
dân tộc thiểu số rất ít người và 
nhóm dân tộc còn nhiều khó 
khăn

- - -

9.1

Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển 
kinh tế - xã hội các dân tộc còn 
gặp nhiều khó khăn, dân tộc có 
khó khăn đặc thù

Ban Dân  tộc UBND các huyện, thành phố
Thông tư số 02/2022/TT-
UBDT ngày 30/6/2022 của 
Ủy ban Dân tộc

485/BDT-VP ngày 
06/10/2022

-
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STT Dự án/ Tiểu dự án
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện của 
Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

9.2

Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình 
trạng tảo hôn và hôn nhân cận 
huyết thống trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi

Ban Dân tộc
Sở Y tế (hướng dẫn chuyên môn); 
UBND các huyện, thành phố

Thông tư số 02/2022/TT-
UBDT ngày 30/6/2022 của 
Ủy ban Dân tộc

485/BDT-VP ngày 
06/10/2022

10

Dự án 10: Truyền thông, tuyên 
truy ền, vận động trong vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi. Ki ểm tra, giám sát 
đánh giá việc tổ chức thực hiện 
Chương trình

- - -

10.1

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh 
điển hình tiên tiến, phát huy vai trò 
của người có uy tín; phổ biến, giáo 
dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và 
tuyên truyền, vận động đồng bào; 
truyền thông phục vụ tổ chức triển 
khai thực hiện Đề án tổng thể và 
Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi giai đoạn 2021 - 2030

- - -

Nội dung số 01: Biểu dương, tôn 
vinh điển hình tiên tiến, phát huy 
vai trò của người có uy tín

Ban Dân tộc

Sở Thông tin và Truyền thông (nội 
dung trang bị phương tiện nghe 
nhìn phù hợp cho lực lượng cốt 
cán, người uy tín trong vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi 
nhằm nâng cao năng lực, khả 
năng tiếp nhận thông tin, đáp ứng 
yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được 
giao); UBND các huyện, thành 
phố

Thông tư số 02/2022/TT-
UBDT ngày 30/6/2022 của 
Ủy ban Dân tộc

485/BDT-VP ngày 
06/10/2022

-

-
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STT Dự án/ Tiểu dự án
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện của 
Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

Sở Thông tin và 
Truyền thông (nội 
dung thông tin đối 
ngoại vùng đồng 
bào dân tộc thiểu 
số và miền núi)

Ban Dân tộc (các 
nội dung khác)

Nội dung số 03: Tăng cường, 
nâng cao khả năng tiếp cận và thụ 
hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý 
chất lượng cho vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi

Sở Tư pháp 
Ban Dân tộc; UBND các huyện, 
thành phố

Công văn số 1420/BTP-
TGPL ngày 05/5/2022 của 
Bộ Tư pháp 

Văn bản số 4146/STP-
TGPL ngày 28/7/2022

Sở Thông tin và 
Truyền thông (nội 
dung hỗ trợ thiết 
lập các điểm hỗ trợ 
đồng bào dân tộc 
thiểu số ứng dụng 
công nghệ thông 
tin tại xã để phục 
vụ phát triển kinh 
tế -xã hội và đảm 
bảo an ninh trật 
tự);

 Ban Dân tộc (các 
nội dung khác)

10.3
Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, 
đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức 
thực hiện Chương trình

Ban Dân tộc
Các Sở, ban, ngành; UBND các 
huyện, thành phố

Thông tư số 01/2022/TT-
UBDT ngày 26/5/2022 của 
Ủy ban Dân tộc

485/BDT-VP ngày 
06/10/2022

Nội dung số 02: Phổ biến, giáo 
dục pháp luật  và tuyên truyền, 
vận động đồng bào

UBND các huyện, thành phố

* Ghi chú: Dấu "X" là chưa có văn bản hướng dẫn triển khai

Thông tư số 02/2022/TT-
UBDT ngày 30/6/2022 của 
Ủy ban Dân tộc; Công văn 
số 4438/BTTTT-KHTC 
ngày 27/8/2022 của Bộ 
TTTT

Công điện 698/CĐ-TTg 
giao Bộ TTTT hoàn 
thành (nội dung thông 
tin đối ngoại vùng 
đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi) trước 
15/8/2022

10.2

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ 
thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - 
xã hội và đảm bảo an ninh trật tự 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi

UBND các huyện, thành phố

Thông tư số 02/2022/TT-
UBDT ; Chưa có hướng 
dẫn của Bộ TTTT; Liên 
minh HTX

Bộ TTTT chưa có 
hướng dẫn
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STT Dự án/ Tiểu dự án
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện của 
Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

I
Các hướng dẫn tri ển khai 
chung

II
Hướng dẫn theo các dự án, 
tiểu dự án

- - - -

1
Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát 
tri ển hạ tầng kinh tế - xã hội 
các huyện nghèo

Sở Lao động - 
Thương binh và 
Xã hội

Các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện Văn 
Quan, Bình Gia

-
1494/HD-SLĐTBXH 

ngày 22/8/2022

Căn cứ Công văn 
5115/BKHĐT-
TCTT (tổng hợp 
các ND đã có 
hướng dẫn); Công 
điện 698/CĐ-TTg 
(danh mục HD cần 
bổ sung), nội dung 
trên không thuộc 
danh mục có hướng 
dẫn bổ sung, các 
huyện chủ động lập 
dự án theo Luật 
Đầu tư công

2
Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, 
phát tri ển mô hình giảm nghèo 

Sở Lao động - 
Thương binh và 
Xã hội

Các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành 
phố

Thông tư 09/2022/TT-
BLĐTBXH ngày 25/5/2022 
của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội;

1494/HD-SLĐTBXH 
ngày 22/8/2022

3
Dự án 3 Hỗ trợ phát tri ển sản 
xuất, cải thi ện dinh dưỡng 

Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021; Thông tư 02/2022/TT-
BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (phương án rà soát 

hộ nghèo); Thông tư 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 (định mức chi); Văn 
bản 1298/LĐTBXH-VPQGGN ngày 26/4/2022 (bộ tiêu chí); Văn bản 

2006/LĐTBXH-VPQGGN ngày 15/6/2022 (phạm vi đối tượng phân bổ vốn)

PHỤ LỤC C
Tổng hợp văn bản hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

 tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp UBND các huyện, thành 
Thông tư số 04/2022/TT-
BNNPTNT ngày 11/7/2022 

08/HD-SNN ngày 
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STT Dự án/ Tiểu dự án
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện của 
Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

-
Tiểu dự án 1:  Hỗ trợ PTSX 
trong lĩnh vực nông nghiệp

-
Tiểu dự án 2:  Cải thiện dinh 
dưỡng

Sở Y tế
UBND các huyện, thành 
phố

Quyết định số 1768/QĐ-BYT 
ngày 30/6/2022 của Bộ Y tế

Năm 2022 không giao 
vốn tuy nhiên đề nghị các 

sở rà soát, ban hành 
hướng đẫn trong trường 
hợp có giao KHV 2023

(năm 2022 không 
phân bổ vốn)

4
Dự án 4: Phát triển giáo dục 
nghề nghiệp, việc làm bền 
vững

- - - -

TT 17/2022/TT-BLĐTBXH 
ngày 06/9/2022

-
Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người LĐ 
đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng

Sở Lao động - 
Thương binh và 
Xã hội

Sở Ngoại vụ, UBND các 
huyện, thành phố

Thông tư 09/2022/TT-
BLĐTBXH ngày 25/5/2022 
của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội

1494/HD-SLĐTBXH 
ngày 22/8/2022

-
Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm 
bền vững

Sở Lao động - 
Thương binh và 
Xã hội

Sở Ngoại vụ, UBND các 
huyện, thành phố

Thông tư 11/2022/TT-
BLĐTBXH ngày 30/6/2022 
của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội

1783/SLĐTBXH-
LĐVLBHXH ngày 

28/9/2022

5
Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ 
nghèo, hộ cận nghèo trên địa 
bàn các huyện nghèo

Sở Xây dựng

Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, UBND 
các huyện Văn Quan, 
Bình Gia

Thông tư 01/2022/TT-BXD 
ngày 30/6/2022 của Bộ Xây 
dựng

Năm 2022 không giao 
vốn tuy nhiên đề nghị các 

sở rà soát, ban hành 
hướng đẫn trong trường 
hợp có giao KHV 2023

Năm 2022 không 
giao vốn

-
Tiểu dự án 1: Phát triển giáo 
dục nghề nghiệp vùng nghèo, 
vùng khó khăn

Sở Lao động - 
Thương binh và 
Xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo, 
UBND các huyện, thành 
phố

1494/HD-SLĐTBXH 
ngày 22/8/2022

Sở Nông nghiệp 
và PTNT

UBND các huyện, thành 
phố

BNNPTNT ngày 11/7/2022 
của Bộ NN&PTNT;

08/HD-SNN ngày 
30/9/2022
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STT Dự án/ Tiểu dự án
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện của 
Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

6
Dự án 6: Truyền thông và 
giảm nghèo về thông tin 

-
Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về 
thông tin

-
Tiểu dự án 2: Truyền thông về 
giảm nghèo đa chiều

7
Dự án 7: Nâng cao năng lực 
và giám sát, đánh giá Chương 
trình

- - - -

-
Tiểu dự án 1: Nâng cao năng 
lực thực hiện Chương trình

Sở Lao động - 
Thương binh và 
Xã hội

Các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành 
phố

Thông tư 46/2022/TT-BTC 
ngày 28/7/2022

1494/HD-SLĐTBXH 
ngày 22/8/2022

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, UBND 
các huyện, thành phố

Thông tư số 06/2022/TT-
BTTTT ngày 30/6/2022 của 
Bộ Thông tin và Truyền 
thông;

2183/STTTT-TTBCXB 
ngày 18/10/2022

* Ghi chú: Dấu "X" là chưa có văn bản hướng dẫn triển khai

-
Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh 
giá

Sở Lao động - 
Thương binh và 
Xã hội

Các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành 
phố

Thông tư 10/2022/TT-
BLĐTBXH ngày 31/5/2022 
của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội

1494/HD-SLĐTBXH 
ngày 22/8/2022
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STT Nội dung thành phần
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện 
của Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

II H ướng dẫn theo các dự án, tiểu dự án

1

Nội dung thành phần số 01: Nâng cao hiệu quả quản 
lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy 
hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông 
thôn gắn với quá tr ình đô thị hoá

- - - -

1.1

Nội dung 01: Rà soát, điều chỉnh, lập mới (trong 
trường hợp quy hoạch đã hết thời hạn) và triển khai, 
thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá 
trình công nghiệp hóa, đô thị hóa theo quy định pháp 
luật về quy hoạch, phù hợp với định hướng phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có quy hoạch 
khu vực hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Từng bước 
lập quy hoạch chi tiết xây dựng (sau quy hoạch chung 
xây dựng xã) nhằm quản lý hoạt động đầu tư xây 
dựng, quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan ở khu 
vực nông thôn. Tập trung quy hoạch lại các khu cụm 
dân cư/thôn, bản tại các xã biên giới

1.2

Nội dung 02: Rà soát,điều chỉnh lập quy hoạch xây
dựng vùng huyện gắn với quá trình công nghiệp hóa -
đô thị hóa nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM,
trong đó, có quy hoạch khu vực hỗ trợ phát triển kinh
tế nông thôn

1.3
Nội dung 03: Xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy hoạch 
tỉnh, tạo điều kiện thực hiện Chương trình gắn với 
phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường

Sở Kế hoạch và Đầu 
tư

Sở Xây dựng, Sở Giao 
thông vận tải, Sở Nông 
nghiệp và PTNT, UBND 
các huyện, thành phố

Công văn số 
3900/BKHDT-KTNN 
ngày 14/6/2022 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư (các 
tỉnh chủ động cập nhật 

Quy hoạch tỉnh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
chủ động cập nhật quy 

hoạch tỉnh

PHỤ LỤC D
Tổng hợp văn bản hướng dẫn các nội dung thành phần dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn

Sở Xây dựng
Sở Nông nghiệp và 
PTNT, UBND các 
huyện, thành phố

Công văn số 3094/BXD-
QHKT ngày 09/8/2022

1869/SXD-
HTKT&VLXD ngày 

07/10/2022
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STT Nội dung thành phần
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện 
của Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

2
Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh 
tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết 
nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền

- - - -

2.1
Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ 
thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, hạ tầng giao 
thông kết nối li ên xã, liên huyện

Sở Giao thông vận tải
UBND các huyện, thành 
phố, UBND các huyện, 
thành phố

Quyết định số 932/QĐ-
BGTVT ngày 18/7/2022

2.2
Nội dung 02: Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ 
thống thủy lợi và phòng chống thiên tai cấp xã, huyện, 
đảm bảo bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

Sở Nông nghiệp và 
PTNT

UBND các huyện, thành 
phố

Thông tư 05/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
25/7/2022

2.3
Nội dung 03: Cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện 
nông thôn theo hướng an toàn, tin cậy, ổn định và đảm 
bảo mỹ quan

Sở Công Thương
UBND các huyện, thành 
phố

X

2.4

Nội dung 04: Tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh các công 
trình cấp xã, cấp huyện đảm bảo đạt chuẩn cơ sở vật 
chất cho các trường mầm non, trường tiểu học, trường 
trung học cơ sở, trường trung học phổ thông hoặc 
trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đảm bảo đạt 
chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào 
tạo

UBND các huyện, thành 
phố

X

2.5

Nội dung 05: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở 
vật chất văn hóa thể thao cấp xã, thôn, các trung tâm 
văn hóa - thể thao huyện; tu bổ, tôn tạo các di sản văn 
hóa gắn với phát triển du lịch nông thôn

Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch

UBND các huyện, thành 
phố

Văn bản số 
2234/BBVHTTDL-
KHTC ngày 27/6/2022 
của Bộ Văn hóa, TT và 
DL
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STT Nội dung thành phần
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện 
của Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

2.6

Nội dung 06: Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng 
thương mại nông thôn, chợ an toàn thực phẩm cấp xã; 
các chợ trung tâm, chợ đầu mối, trung tâm thu mua - 
cung ứng nông sản an toàn cấp huyện; trung tâm kỹ 
thuật nông nghiệp; hệ thống trung tâm cung ứng nông 
sản hiện đại

Sở Công Thương, Sở 
Nông nghiệp và 
PTNT (nội dung đầu 
tư xây dựng các 
trung tâm thu mua - 
cung ứng nông sản 
an toàn cấp huyện, 
trung tâm kỹ thuật 
nông nghiệp, hệ 
thống trung tâm cung 
ứng nông sản hiện 
đại)

UBND các huyện, thành 
phố

Thông tư 05/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
25/7/2022 (nội dung đầu 
tư xây dựng các trung tâm 
thu mua - cung ứng nông 
sản an toàn ...)

2.7

Nội dung 07: Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ 
các vùng nguyên liệu tập trung gắn với liên kết chuỗi 
giá trị, cơ sở hạ tầng các cụm làng nghề, ngành nghề 
nông thôn

Sở Nông nghiệp và 
PTNT

UBND các huyện, thành 
phố

Thông tư 05/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
25/7/2022 

2.8
Nội dung 08: Tiếp tục xây dựng, cải tạo và nâng cấp 
cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, trung 
tâm y tế huyện

Sở Y tế
UBND các huyện, thành 
phố

QĐ 2373/QĐ-BYT ngày 
31/8/2022; QĐ 1858/QĐ-

BYT ngày 06/7/2022

2.9

Nội dung 09: Phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ 
tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn 
(theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại 
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 
của Thủ tướng Chính phủ); tăng cường xây dựng cơ sở 
vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, 
ưu tiên phát triển, nâng cấp các đài truyền thanh xã có 
cụm loa hoạt động đến thôn và tăng cường phương tiện 
sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền cho cơ 
sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện; phát triển và 
duy trì các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính

Sở Thông tin và 
Truyền thông

UBND các huyện, thành 
phố

Thông tư 05/2022/TT-
BTTTT ngày 30/67/2022 
Bộ Thông tin và Truyền 
thông; QĐ 924/QĐ-TTg 
ngày 02/8/2022

2.10
Nội dung 10: Xây dựng, hoàn thiện các công trình cấp 
nước sinh hoạt tập trung, đảm bảo chất lượng đạt 
chuẩn theo quy định

Sở Nông nghiệp và 
PTNT

UBND các huyện, thành 
phố

Thông tư 05/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
25/7/2022 Bộ Nông 
nghiệp và PTNT
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STT Nội dung thành phần
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện 
của Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

2.11

Nội dung 11: Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ 
môi trường nông thôn; thu hút các doanh nghiệp đầu 
tư các khu xử lý chất thải tập trung quy mô liên huyện, 
liên tỉnh; đầu tư hạ tầng các điểm tập kết, trung 
chuyển chất thải rắn sinh hoạt; xây dựng các mô hình 
xử lý chất thải sinh hoạt quy mô tập trung (cấp huyện 
và liên huyện), ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, 
thân thiện với môi trường; đầu tư, cải tạo, nâng cấp 
đồng bộ hệ thống thu gom, thoát nước thải và các 
công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung và tại 
chỗ phù hợp; trong đó có phát triển các mô hình xử lý 
nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn

Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Sở Nông 
nghiệp và PTNT (nội 
dung phát triển các 
mô hình xử lý nước 
thải sinh hoạt quy mô 
hộ gia đình, cấp thôn)

UBND các huyện, thành 
phố

Công văn số 
3659/BTNMT-TCMT 
ngày 28/6/2022 của Bộ  
Tài nguyên và Môi 
trường; Thông tư 
05/2022/TT-BNNPTNT 
ngày 25/7/2022 (nội dung 
phát triển các mô hình xử 
lý nước thải sinh hoạt quy 
mô hộ gia đình, cấp thôn)

2060/STNMT-BVMT 
ngày 14/9/2022

3

Nội dung thành phần số 03: Tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát tri ển 
kinh t ế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao 
giá tr ị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi 
số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát tri ển mạnh 
ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; hỗ 
tr ợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng 
cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn... góp phần nâng cao thu nhập người dân theo 
hướng bền vững

- - - -

3.1

Nội dung 01: Tập trung triển khai cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, tiểu thủ 
công nghiệp và dịch vụ theo hướng kinh tế tuần hoàn, 
nông nghiệp sinh thái, phát huy lợi thế về địa hình, khí 
hậu, cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng kinh tế xã hội

Sở Nông nghiệp và 
PTNT

UBND các huyện, thành 
phố

Thông tư 05/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
25/7/2022 Bộ Nông 
nghiệp và PTNT
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STT Nội dung thành phần
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện 
của Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

3.2

Nội dung 02: Xây dựng và phát triển hiệu quả các 
vùng nguyên liệu tập trung, cơ giới hóa đồng bộ, nâng 
cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản theo các 
mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với 
tiêu chuẩn chất lượng và mã vùng nguyên liệu; ứng 
dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện 
đại, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy 
chuyển đổi số trong nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và 
PTNT

UBND các huyện, thành 
phố

Thông tư 05/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
25/7/2022 Bộ Nông 
nghiệp và PTNT

3.3

Nội dung 03: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính 
sách đầu tư bảo vệ, phát triển rừng, chính sách chi trả 
dịch vụ môi trường rừng và Chương trình phát triển 
lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025; chú trọng 
đẩy mạnh phát triển các mô hình liên kết trồng rừng 
gỗ lớn tập trung, gắn với cấp chứng chỉ rừng bền 
vững; phát triển lâm sản ngoài gỗ theo thế mạnh của 
từng vùng

Sở Nông nghiệp và 
PTNT

UBND các huyện, thành 
phố

Thông tư 05/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
25/7/2022 Bộ Nông 
nghiệp và PTNT

3.4

Nội dung 04: Triển khai Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền, thành lập 
Trung tâm OCOP Quốc gia; phát triển tiểu thủ công 
nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn, bảo tồn và 
phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn; đẩy 
mạnh sản xuất, chế biến muối theo chuỗi giá trị

Sở Nông nghiệp và 
PTNT

UBND các huyện, thành 
phố; Hội Nông dân tỉnh; 
Hội Liên hiệp Phụ nữ 
tỉnh

Thông tư 05/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
25/7/2022 Bộ Nông 
nghiệp và PTNT; QĐ 
919/QĐ-TTg của TTg 
ngày 01/8/2022  

3.5

Nội dung 05: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các 
hình thức tổ chức sản xuất trong đó, ưu tiên hỗ trợ các 
hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao liên 
kết theo chuỗi giá trị; thu hút khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy 
thực hiện bảo hiểm trong nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và 
PTNT; Sở Kế hoạch 
và Đầu tư (Tiếp tục 
thực hiện có hiệu 
quả cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp, phát 
triển kinh tế nông 
thôn; triển khai 
mạnh mẽ Chương 
trình mỗi xã một sản 
phẩm (OCOP)..)

Liên minh Hợp tác xã, 
Hội Nông dân tỉnh; Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Công văn số 
3900/BKHDT-KTNN 
ngày 14/6/2022 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư 
(đang trình Nghị định 
thay thế, chờ Nghị định 
có hiệu lực sẽ thực hiện 
theo Nghị định mới)

TW đang xây dựng Nghị 
định thay thế Nghị định 
số 57/2018/NĐ-CP, chờ 
thực hiện theo Nghị định 

mới
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STT Nội dung thành phần
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện 
của Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

3.6

Nội dung 06: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ 
thống kết nối, xúc tiến tiêu thụ nông sản; đa dạng hoá 
hệ thống kênh phân phối, tiêu thụ đảm bảo bền vững 
trước các biến động của thiên tai, dịch bệnh, trong đó 
ưu tiên phát triển thương mại điện tử; nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn gắn với 
việc đáp ứng các tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại 
nông thôn và đáp ứng nhu cầu thị trường

Sở Công Thương
Sở Nông nghiệp và 
PTNT, UBND các 
huyện, thành phố

X

3.7
Nội dung 07: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương 
trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai 
đoạn 2021 - 2025

Sở Khoa học và Công 
nghệ

UBND các huyện, thành 
phố

Thông tư 05/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
25/7/2022 Bộ Nông 
nghiệp và PTNT

3.8

Nội dung 08: Thực hiện hiệu quả Chương trình phát 
triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 
2021 - 2025 gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị 
văn hóa truyền thống theo hướng bền vững, bao trùm 
và đa giá trị

Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch

UBND các huyện, thành 
phố

Thông tư 05/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
25/7/2022 Bộ Nông 
nghiệp và PTNT; QĐ 
922/QĐ-TTg của TTg 
ngày 02/8/2022

3.9

Nội dung 09: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn, gắn với nhu cầu của thị 
trường; hỗ trợ thúc đẩy và phát triển các mô hình khởi 
nghiệp, sáng tạo ở nông thôn

Sở Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội

Sở Nông nghiệp và 
PTNT, UBND các 
huyện, thành phố

TT 17/2022/TT-
BLĐTBXH ngày 

06/9/2022

4
Nội dung thành phần số 04: Giảm nghèo bền vững, 
đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, 
vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

- - - -

4.1

Nội dung 01: Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 
2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến 
năm 2025

Sở Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội, Ban Dân tộc

UBND các huyện, thành 
phố

VB 3094/BXD-QHKT 
ngày 09/8/2022

4.2
Nội dung 02: Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ 
trợ nhà ở, xóa nhà tạm, dột nát; nâng cao chất lượng 
nhà ở dân cư

Sở Xây dựng
UBND các huyện, thành 
phố

VB 3094/BXD-QHKT 
ngày 09/8/2022

5
Nội dung thành phần số 05: Nâng cao chất lượng 
giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông 
thôn

- - - -
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STT Nội dung thành phần
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện 
của Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

5.1

Nội dung 1: Tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển 
giáo dục ở nông thôn, trong đó, chú trọng duy trì, 
nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho 
trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo 
dục phổ thông cơ sở. Duy trì, củng cố chất lượng biết 
chữ mức độ 1; từng bước nâng cao tỷ lệ biết chữ mức 
độ 2 cho người lớn trong độ tuổi 15-60 tuổi

Sở Giáo dục và Đào 
tạo

UBND các huyện, thành 
phố

X

5.2

Nội dung 02: Tăng cường chất lượng dịch vụ của 
mạng lưới y tế cơ sở đảm bảo chăm sóc sức khoẻ toàn 
dân; đẩy mạnh hệ thống theo dõi và khám chữa bệnh 
trực tuyến; đảm bảo hiệu quả phòng chống bệnh lây 
nhiễm, truyền nhiễm; cải thiện sức khoẻ, dinh dưỡng 
của phụ nữ và trẻ em; nâng cao tỷ lệ người dân tham 
gia bảo hiểm y tế

Sở Y tế
UBND các huyện, thành 
phố

QĐ 2373/QĐ-BYT ngày 
31/8/2022; QĐ 1858/QĐ-

BYT ngày 06/7/2022

6

Nội dung thành phần số 06: Nâng cao chất lượng 
đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn 
và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo 
hướng bền vững gắn với phát tri ển du lịch nông thôn

- - - -

6.1

Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ 
thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng cường 
nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông 
thôn, gắn với các tổ chức cộng đồng, đáp ứng nhu cầu 
vui chơi, giải trí, nâng cao sức khoẻ cho người dân 
(nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi). Phát động 
các phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ, 
văn hóa, văn nghệ quần chúng phù hợp với từng đối 
tượng, từng địa phương; nhân rộng mô hình câu lạc 
bộ hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm bảo tồn và phát 
huy các giá trị văn hóa truyền thống

6.2

Nội dung 02: Tăng cường kiểm kê, ghi danh các di sản
văn hóa; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; nghiên
cứu, mở rộng mô hình kết nối văn hóa truyền thống và
văn hóa mới, đảm bảo đa dạng về văn hóa vùng miền,
dân tộc phục vụ phát triển du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch

UBND các huyện, thành 
phố

Văn bản số 
2234/BVHTTDL-KHTC 
của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch
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STT Nội dung thành phần
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện 
của Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

7

Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng 
môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - 
xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục 
cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam

- - - -

7.1

Nội dung 01: Xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực 
hiện các Đề án/Kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, 
vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo 
theo quy định; phát triển, nhân rộng các mô hình phân 
loại chất thải tại nguồn phát sinh

Sở Tài nguyên và 
Môi trường

UBND các huyện, thành 
phố

Công văn số 
3659/BTNMT-TCMT 
ngày 28/6/2022 của Bộ  
Tài nguyên và Môi trường

2060/STNMT-BVMT 
ngày 14/9/2022

7.2

Nội dung 02: Thu gom, tái chế, tái sử dụng các loại 
chất thải (phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi, 
bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, chất thải 
nhựa...) theo nguyên lý tuần hoàn; tăng cường công 
tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất 
nông, lâm, ngư nghiệp ở Việt Nam; xây dựng cộng 
đồng dân cư không rác thải nhựa

Sở Nông nghiệp và 
PTNT; Sở Tài 
nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành 
phố

Thông tư 05/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
25/7/2022 Bộ Nông 
nghiệp và PTNT

7.3

Nội dung 03: Đẩy mạnh xử lý, khắc phục ô nhiễm và 
cải thiện chất lượng môi trường tại những khu vực tập 
trung nhiều nguồn thải, những nơi gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng và các khu vực mặt nước bị ô 
nhiễm; sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các nguồn tài 
nguyên

Sở Tài nguyên và 
Môi trường

UBND các huyện, thành 
phố

Công văn số 
3659/BTNMT-TCMT 
ngày 28/6/2022 của Bộ  
Tài nguyên và Môi trường

2060/STNMT-BVMT 
ngày 14/9/2022

7.4

Nội dung 04: Cải tạo nghĩa trang phù hợp với cảnh 
quan môi trường; xây dựng mới và mở rộng các cơ sở 
mai táng, hỏa táng phải phù hợp với các quy định và 
theo quy hoạch

Sở Xây dựng
UBND các huyện, thành 
phố

Công văn số 3094/BXD-
QHKT ngày 09/8/2022

1869/SXD-
HTKT&VLXD ngày 

07/10/2022

7.5

Nội dung 05: Giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền 
thống của nông thôn Việt Nam; tăng tỷ lệ trồng hoa, 
cây xanh phân tán gắn với triển khai Đề án trồng một tỷ 
cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt tại 
Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 
của Thủ tướng Chính phủ; tập trung phát triển các mô 
hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; khu dân 
cư kiểu mẫu

Sở Nông nghiệp và 
PTNT

UBND các huyện, thành 
phố

Thông tư 05/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
25/7/2022 Bộ Nông 
nghiệp và PTNT
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STT Nội dung thành phần
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện 
của Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

7.6

Nội dung 06: Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm 
tại các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm; đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ sở chăn 
nuôi, nuôi trồng thủy sản; cải thiện vệ sinh hộ gia đình

Sở Y tế (Hướng dẫn 
thực hiện nội dung 
tăng cường quản lý 
an toàn thực phẩm 
tại các cơ sở, hộ gia 
đình sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm, 
cải thiện vệ sinh hộ 
gia đình), Sở Nông 
nghiệp và PTNT 
(đảm bảo vệ sinh môi 
trường tại các cơ sở 
chăn nuôi, nuôi 
trồng thủy sản)

UBND các huyện, thành 
phố

Thông tư 05/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
25/7/2022 Bộ Nông 
nghiệp và PTNT (đảm 
bảo vệ sinh môi trường 
tại các cơ sở chăn nuôi, 
nuôi trồng thủy sản) ; QĐ 
2373/QĐ-BYT ngày 
31/8/2022; QĐ 1858/QĐ-
BYT ngày 06/7/2022

7.7

Nội dung 07: Triển khai hiệu quả Chương trình “Tăng 
cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp 
nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 
2021 - 2025”

Sở Nông nghiệp và 
PTNT

Sở Tài nguyên và Môi 
trường, UBND các 
huyện, thành phố

Thông tư 05/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
25/7/2022 Bộ Nông 
nghiệp và PTNT; QĐ 
925/QĐ-TTg của TTg 
ngày 02/8/2022

8

Nội dung thành phần số 08: Đẩy mạnh và nâng cao 
chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng cao 
chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc 
đẩy quá trình chuyển đổi số trong NTM, t ăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây 
dựng NTM thông minh; bảo đảm và tăng cường khả 
năng tiếp cận pháp luật cho người dân; tăng cường 
giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng 
chống bạo lực trên cơ sở giới

- - - -

8.1

Nội dung 01: Triển khai đề án về đào tạo, bồi dưỡng 
kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế 
- xã hội chuyên sâu, chuyển đổi tư duy về phát triển 
kinh tế nông thôn cho cán bộ, công chức xã theo quy 
định, đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM

Sở Nội vụ
UBND các huyện, thành 
phố

VB 2580/BNV-ĐT ngày 
16/6/2022
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STT Nội dung thành phần
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện 
của Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

8.2

Nội dung 02: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông 
tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công nhằm 
nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 
theo hướng minh bạch, công khai và hiệu quả ở các 
cấp (xã, huyện, tỉnh); gắn mã, cập nhật, thông báo và 
gắn biển địa chỉ số cho từng hộ gia đình và các cơ 
quan, tổ chức trên địa bàn nông thôn gắn với bản đồ 
số Việt Nam; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng 
số và an toàn thông tin cho cán bộ cấp xã; phổ biến 
kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận 
thông tin cho người dân nông thôn

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ

Thông tư 05/2022/TT-
BTTTT ngày 30/67/2022 
Bộ Thông tin và Truyền 
thông

8.3
Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Chương trình 
chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM 
thông minh giai đoạn 2021 - 2025

Sở Nông nghiệp và 
PTNT

Sở Thông tin và Truyền 
thông, UBND các 
huyện, thành phố

Thông tư 05/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
25/7/2022 Bộ Nông 
nghiệp và PTNT 

8.4
Nội dung 04: Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết hòa 
giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn

Sở Tư pháp
UBND các huyện, thành 
phố

Văn bản số 1918/BTP-
TGPL ngày 10/6/2022

8.5
Nội dung 05: Nâng cao nhận thức, thông tin về trợ 
giúp pháp lý; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ 
trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp
UBND các huyện, thành 
phố

Văn bản số 1918/BTP-
TGPL ngày 10/6/2022

8.6

Nội dung 06: Tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo 
bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở 
giới; tăng cường chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ 
những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của 
gia đình và đời sống xã hội

Sở Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội

Hội Liên hiệp phụ nữ 
tỉnh, UBND các huyện, 
thành phố

Văn bản số 02/HD-ĐCT 
ngày 06/7/2022 của Hội 
LHPN VN; 
3860/LDDTBXH-BGD 
ngày 29/9/2022

9
Nội dung thành phần số 09: Nâng cao chất lượng, 
phát huy vai trò của Mặt tr ận Tổ quốc Việt Nam và 
các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM

- - -

9.1

Nội dung 01: Tiếp tục tổ chức triển khai Cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn 
minh”; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giám sát 
và phản biện xã hội trong xây dựng NTM; tăng cường 
vận động, phát huy vai trò làm chủ của người dân 
trong xây dựng NTM; nâng cao hiệu quả việc lấy ý 
kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng 
NTM

Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam

UBND các huyện, thành 
phố

Hướng dẫn số 25/TTr-
MTTW-BTT ngày 
24/5/2022 của UBMTTQ; 
KH 592/KH-MTTQ-BTT 
ngày 29/8/2022
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STT Nội dung thành phần
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện 
của Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

9.2

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả phong trào “Nông 
dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp 
nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng 
các Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân 
nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng”

Hội Nông dân tỉnh
UBND các huyện, thành 
phố

Văn bản số 466/HD-
HNDTW ngày 23/6/2022 
của Hội Nông dân VN

9.3
Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ 
nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”

Hội Liên hiệp phụ nữ 
tỉnh

UBND các huyện, thành 
phố

Văn bản số 02/HD-ĐCT 
ngày 06/7/2022 của Hội 
LHPN VN

9.4
Nội dung 04: Thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, 
thanh niên làm kinh tế; tri ển khai hiệu quả Chương 
trình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng NTM

Tỉnh đoàn
UBND các huyện, thành 
phố

Công văn số 79-
HD/TWĐTN-TNNT ngày 
27/5/2022 của Đoàn 
TNCS HCM

9.5
Nội dung số 05: Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và 
phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam; thực hiện Cuộc 
vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Hội Liên hiệp phụ nữ 
tỉnh

UBND các huyện, thành 
phố

Văn bản số 02/HD-ĐCT 
ngày 06/7/2022 của Hội 
LHPN VN

10
Nội dung thành phần số 10: Giữ vững quốc phòng, 
an ninh và trật tự xã hội nông thôn

- - - -

10.1

Nội dung 01: Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự 
ở địa bàn nông thôn, phát hiện, giải quyết kịp thời các nguy 
cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, 
những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ đầu, từ nơi xuất 
phát và ngay tại cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương 
án để đối phó kịp thời và hiệu quả khi xảy ra tình huống 
phức tạp theo phương châm “bốn tại chỗ”, hạn chế để hình 
thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự...; nâng 
cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc; củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ 
chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 
theo hướng tự phòng, tự quản, tự vệ, tự hòa giải...; triển 
khai hiệu quả Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả 
thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 2025

Công an tỉnh
UBND các huyện, thành 
phố

QĐ 926/QĐ-TTg của 
TTg ngày 02/8/2022

-



30

STT Nội dung thành phần
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện 
của Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

10.2

Nội dung 02: Xây dựng lực lượng dân quân vững 
mạnh, rộng khắp, hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, 
quốc phòng được giao; góp phần xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với 
nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; tích 
cực xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh toàn diện, 
bảo đảm giữ vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong 
xây dựng NTM

- - - -

11

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác 
giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng 
cao năng lực xây dựng NTM; truy ền thông về xây 
dựng NTM; thực hiện Phong trào thi đua cả nước 
chung sức xây dựng NTM

- - - -

11.1

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công 
tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện 
Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá 
đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương 
trình, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát thông qua 
bản đồ số và cơ sở dữ liệu; nhân rộng mô hình giám 
sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng

Sở Nông nghiệp và 
PTNT

UBND các huyện, thành 
phố

Thông tư 05/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
25/7/2022 Bộ Nông 
nghiệp và PTNT 

11.2
Nội dung 02: Tiếp tục tăng cường nâng cao năng lực, 
chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm 
công tác xây dựng NTM các cấp, đặc biệt cán bộ cơ sở

Sở Nông nghiệp và 
PTNT

UBND các huyện, thành 
phố

Thông tư 05/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
25/7/2022 Bộ Nông 
nghiệp và PTNT 

11.3
Nội dung 03: Đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận 
thức và chuyển đổi tư duy của người dân và cộng đồng 
về phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng NTM

Sở Nông nghiệp và 
PTNT

Hội Nông dân tỉnh

Thông tư 05/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
25/7/2022 Bộ Nông 
nghiệp và PTNT 

84-HD/HNDT ngày 
21/9/2022

11.4

Nội dung 04: Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, 
truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư 
duy của cán bộ, người dân về xây dựng NTM; thực 
hiện có hiệu quả công tác truyền thông về xây dựng 
NTM

Sở Nông nghiệp và 
PTNT

Sở Thông tin và Truyền 
thông

Thông tư 05/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
25/7/2022 Bộ Nông 
nghiệp và PTNT 

11.5
Nội dung 05: Tiếp tục triển khai rộng khắp phong trào 
thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Sở Nội vụ
UBND các huyện, thành 
phố

VB 2580/BNV-ĐT ngày 
16/6/2022
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STT Nội dung thành phần
Cơ quan chủ trì, 

hướng dẫn
Cơ quan phối hợp

Hướng dẫn thực hiện 
của Bộ, ngành TW

Hướng dẫn của các sở, 
ngành (nếu có)

Ghi chú

* Ghi chú: Dấu "X" là chưa có văn bản hướng dẫn triển khai


