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Số:          /QĐ-BGTVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông 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” 

———————— 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông 

vận tải; 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 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 cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 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; 

Xét đề nghị của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT tại công văn số 

841/VKHCN-KHCN ngày 25 tháng 4 năm 2022 về dự thảo “Hướng dẫn lựa chọn quy 

mô đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về nông 

thôn mới và nông thôn mới nâng cao cấp huyện, xã giai đoạn 2021-2025”, của Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam tại công văn số 2174/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 20 tháng 4 

năm 2022 về tiêu chí của huyện nông thôn mới, bảo trì đường giao thông nông thôn 

và Viện Chiến lược và PT GTVT tại công văn số 353/VCL&PTGTVT ngày 15 tháng 4 

năm 2022 Hướng dẫn chỉ tiêu về giao thông thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ 

tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp huyện, xã giai đoạn 2021 - 2025;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về 

giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-318-qd-ttg-2022-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-xa-nong-thon-moi-2021-2025-505886.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-320-qd-ttg-2022-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-huyen-nong-thon-moi-2021-2025-505885.aspx
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và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025” (gọi tắt 

là Hướng dẫn). 

Điều 2.  

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 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. 

2. Trong quá trình áp dụng nếu phát sinh vướng mắc, các địa phương tổng hợp 

đề nghị bằng văn bản gửi về Bộ Giao thông vận tải để được hướng dẫn, giải quyết.      

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Khoa học 

- Công nghệ, Kết cấu hạ tầng giao thông; Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam, Giám đốc sở GTVT các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, 

tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
                  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Phó TTg Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đồng chí thành viên BCĐ TW; 

- Văn phòng điều phối nông thôn mới TW; 

- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT; 

- Lưu: VT, KHCN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Lâm 
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