
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

    

Số:               /BTNMT-TCMT 

V/v hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ 

tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn 

mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025 thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng         năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Ngày 08 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 

nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; 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 (tại các Quyết định số 318/QĐ-TTg và Quyết định số 

320/QĐ-TTg).  

Để triển khai thực hiện các Quyết định nói trên, đồng thời đảm bảo tiến 

độ và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong xây dựng kế hoạch, chỉ 

đạo thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao cấp huyện, 

xã trong giai đoạn 2021 - 2025 nhằm đạt mục tiêu của Chương trình xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 

28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội và Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 

tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, với vai trò là cơ quan quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản 

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 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Trong quá trình triển khai thực hiện hướng dẫn, nếu có vấn đề vướng 

mắc, phát sinh, đề nghị quý Cơ quan gửi văn bản về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (thông qua Vụ Quản lý chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường, địa 

chỉ liên hệ: Phòng B308, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện đảm bảo phù 

hợp với điều kiện thực tế. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./. 

  Nơi nhận: 
-  Như trên; 

-  Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

-  Lưu: VT, TCMT(06). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Võ Tuấn Nhân 
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