
UBND TỈNH CAO BẰNG  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SNN-PTNT 
V/v xây dựng hướng dẫn thực hiện 

các tiêu chí, chỉ tiêu xóm nông thôn 

mới, xóm nông thôn mới kiểu mẫu  

theo Quyết định số 1465/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh 

 

 

Cao Bằng, ngày  24 tháng 10 năm 2022 

          Kính gửi:  

                            - Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông vận 

                           tải; Công Thương; Thông tin và Truyền thông; Xây 

                           dựng; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và  

                           Đào tạo; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; 

                           - Công an tỉnh; 

                           - Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. 

                                                                   

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 1465/QĐ-UBND, ngày 11/10/2022 

ban hành Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới, Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, giao các sở, ngành, 

đoàn thể căn cứ nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các 

tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành 

Quyết định.  

Để xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn đảm bảo tiến độ, làm cơ sở cho 

các địa phương trong xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện đạt chuẩn xóm nông 

thôn mới và xóm nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2022 - 2025 nhằm đạt 

mục tiêu Chương trình nông thôn mới của tỉnh đề ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (cơ quan thường trực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới) đề 

nghị các sở, ngành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí xóm 

nông thôn mới và Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo thời hạn quy 

định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1465/QĐ-UBND, ngày 11/10/2022 Ủy ban 

nhân dân tỉnh.   

Văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí xóm 

nông thôn mới và Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu của quý sở, ngành, đề 

nghị gửi về Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố làm căn cứ triển khai thực hiện, 

đồng thời gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ban 

Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh./.     

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, PTNT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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