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Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét 

công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Thực hiện Văn bản số 394/BNN-VPĐP ngày 19/01/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây 

dựng nông thôn mới năm 2021; 

Căn cứ văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và tình hình thực tế 

tại địa phương, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Ninh Bình hướng dẫn 

trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021, như sau:  

A. Quy định chung 

Các nội dung về: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực 

hiện, thẩm quyền xét công nhận và công bố, điều kiện công nhận, phương pháp xác 

định mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí để xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện theo quy định tại 

Chương I Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét công 

nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

B. Trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

I. UBND xã tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí 

1. Tổ chức tự đánh giá 

UBND xã thành lập Đoàn đánh giá (gồm các thành viên là đại diện Ban Chỉ 

đạo xã, Ban Quản lý xã, các Ban Phát triển thôn) để đánh giá cụ thể thực tế mức độ 

đạt từng tiêu chí; trên cơ sở kết quả đánh giá, Ban quản lý xã xây dựng báo cáo đánh 



 

 

 

 

giá mức độ đạt từng tiêu chí, báo cáo UBND xã (Báo cáo theo Mẫu số 08-X ban 

hành kèm theo Hướng dẫn này).  

2. Tổ chức lấy ý kiến 

a. UBND xã gửi báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí của xã để lấy ý kiến 

của Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức chính trị - xã hội của xã.  

b. Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí của xã được thông báo, niêm yết 

công bố công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã và trên 

các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 20 ngày để lấy ý kiến nhân dân. 

c. UBND xã bổ sung hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí của xã 

sau khi nhận được ý kiến tham gia (bằng văn bản) của Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ 

chức chính trị - xã hội của xã và ý kiến của nhân dân trên địa bàn.  

3. Hoàn thiện hồ sơ 

- UBND xã tổ chức họp toàn thể thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã, các 

Ban Phát triển thôn thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới. Khi đạt từ 90% trở lên đại biểu tham dự nhất trí, UBND xã tiến hành lập 

hồ sơ trình UBND huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện). 

- Hồ sơ xét đề nghị xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu nộp cho UBND cấp huyện 01 bộ gồm:  

+ Tờ trình của UBND xã đề nghị thẩm tra, xét công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (Bản chính - theo Mẫu 

số 04-X ban hành kèm theo Hướng dẫn này).  

+ Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã (Bản chính - kèm theo biểu chi tiết kết 

quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu - Mẫu số 08-X ban hành kèm theo Hướng dẫn này).  

+ Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội của xã và 

nhân dân trong xã về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của xã (Bản chính - Mẫu số 11-X ban hành kèm 

theo Hướng dẫn này). 

+ Biên bản cuộc họp (gồm các thành viên Ban Chỉ đạo xã, Ban Quản lý xã, 

các Ban Phát triển thôn) đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (Bản chính - Mẫu số 13-X ban hành 

kèm theo Hướng dẫn này). 

+ Báo cáo tình hình nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã (Bản chính). 

+ Một số hình ảnh minh họa về kết quả đạt được: Công tác quy hoạch, xây 

dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, văn hóa xã hội môi trường, an ninh trật tự xã 

hội; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của cấp trên…và hình ảnh 

đặc trưng của địa phương, so sánh đối chứng cũ và mới. Riêng đối với xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu có đĩa VCD. Thời gian khoảng 



 

 

 

 

20 phút ghi lại hình ảnh quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu của xã. 

- Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Điều phối Nông thôn mới cấp huyện. 

II. UBND cấp huyện tổ chức thẩm tra, đề nghị xét công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu:  

1. Tổ chức thẩm tra 

a. UBND cấp huyện thành lập Đoàn thẩm tra (gồm các thành viên là đại diện 

lãnh đạo Văn phòng điều phối, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện được 

giao phụ trách các tiêu chí nông thôn mới, hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh) để thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí của từng 

xã; trên cơ sở kết quả thẩm tra Văn phòng Điều phối Nông thôn mới cấp huyện xây 

dựng báo cáo thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí cho từng xã, báo cáo 

UBND cấp huyện. 

b. Trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xét công nhận 

xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của 

UBND xã), UBND cấp huyện trả lời bằng văn bản cho UBND các xã về kết quả 

thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí của từng xã; nêu rõ lý do 

chưa được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã chưa đủ điều kiện theo quy định. 

2. Tổ chức lấy ý kiến 

a. UBND cấp huyện tổng hợp danh sách các xã đủ điều kiện đề nghị xét công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

và công bố ít nhất 03 lần trên các phương tiện phát thanh của huyện và trang thông 

tin điện tử để lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn huyện. 

b. UBND cấp huyện gửi báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng 

tiêu chí cho từng xã để lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến tham gia của Mặt trận tổ quốc 

cấp huyện, các tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện, UBND các xã trên địa bàn huyện 

để hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí cho từng 

xã đủ điều kiện đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

c. Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện chủ trì, phối hợp MTTQ Việt Nam cấp 

xã các tổ chức chính trị - xã hội của xã tiến hành lấy ý kiến về sự hài lòng của người 

dân trên địa bàn. Tổng hợp kết quả sự hài lòng của người dân theo hướng dẫn của 

 y ban MTTQ Việt Nam tại Văn bản số 72/HD-MTTQ-BTT ngày 27/02/2019 của 

Ban Thường trực  y ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình hướng dẫn lấy ý kiến sự 

hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; Văn bản số 10/MTTQ-

BTT ngày 11/7/2019 của Ban Thường trực  y ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình 

bổ sung Hướng dẫn số 72/HD-MTTQ-BTT ngày 27/02/2019. 

3. Hoàn thiện hồ sơ  



 

 

 

 

 a. UBND cấp huyện tổ chức họp (gồm các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện và đại diện lãnh 

đạo các xã trên địa bàn) thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cho từng xã đã đủ điều 

kiện. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận khi kết quả ý kiến nhất trí của các đại 

biểu tại cuộc họp phải đạt từ 90% trở lên và có từ 90% trở lên số hộ gia đình khảo sát 

hài lòng.  

b. Hồ sơ xét đề nghị xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu gửi về UBND tỉnh 01 bộ gồm:  

+ Tờ trình của UBND huyện đề nghị thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (Bản chính - Mẫu 

số 05-H ban hành kèm theo Hướng dẫn này). 

+ Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả đạt từng tiêu chí nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cho từng xã (Bản chính - kèm theo biểu 

chi tiết thẩm tra mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu cho từng xã - Mẫu số 17-H ban hành kèm theo Hướng dẫn 

này). 

+ Báo cáo tổng hợp ý kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện 

tham gia vào kết quả thẩm tra mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cho từng xã (Bản chính - Mẫu số 20-H ban 

hành kèm theo Hướng dẫn này). 

+ Biên bản cuộc họp (gồm các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn 

mới cấp huyện) đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (Bản chính - Mẫu số 14-H ban hành kèm theo 

Hướng dẫn này). 

+ Báo cáo của Uỷ ban MTTQ cấp huyện về kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng 

của người dân trên địa bàn xã đối với việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (Bản chính). 

(Kèm theo bộ hồ sơ của UBND xã trình UBND cấp huyện quy định tại mục I 

của Hướng dẫn này) 

- Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh. 

III. UBND tỉnh tổ chức thẩm định, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận 

xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu:  

1. Tổ chức thẩm định 

a. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập 

Đoàn thẩm định của tỉnh (gồm thành viên đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối 

tỉnh và lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh được giao phụ trách các tiêu chí nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu) để thẩm định mức độ 

đạt từng tiêu chí của từng xã. 



 

 

 

 

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh xây dựng báo cáo kết quả thẩm định 

hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí của từng xã (trên cơ sở văn bản các sở ngành của 

tỉnh đánh giá, xác nhận mức độ đạt các tiêu chí được phụ trách) báo cáo UBND tỉnh. 

(Kết quả thẩm định được thiết lập biên bản lưu hồ sơ).  

 b. Trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xét 

công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu của UBND cấp huyện), Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tham 

mưu cho UBND tỉnh trả lời bằng văn bản cho UBND huyện, xã về kết quả thẩm 

định mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu của từng xã trên địa bàn từng huyện; nêu rõ lý chưa được xét công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

đối với xã chưa đủ điều kiện theo quy định. 

2. Tổ chức hội nghị xét công nhận 

a. Hội đồng thẩm định (Ban chỉ đạo tỉnh) tổ chức họp thảo luận, bỏ phiếu xét 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu 

mẫu cho từng xã (cuộc họp chỉ tiến hành khi có từ 70% thành viên hội đồng có mặt). 

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu khi kết 

quả ý kiến nhất trí của thành viên Hội đồng phải đạt từ 90% trở lên, trình Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

b. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. 

c. Mẫu bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu: theo quy định tại Quyết định 2540/QĐ-TTg ngày 

30/12/2016 của Thủ tướng chính phủ  và do Văn phòng điều phối nông thôn mới 

tỉnh tổ chức in ấn. 

3. Công bố 

a. Xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 

mẫu được UBND tỉnh công bố và công khai trên báo, Đài Phát thanh và truyền hình 

tỉnh, Trang thông tin điện tử tỉnh. 

b. Thời hạn tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao, nông thôn mới kiểu mẫu là không quá 60 ngày kể từ khi có Quyết định của Chủ 

tịch UBND tỉnh. Việc tổ chức công bố do UBND cấp huyện chỉ đạo UBND xã thực 

hiện đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. 

IV. Tổ chức thực hiện 

          1. Khen thưởng và tổ chức lễ đón nhận 

          - Các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu lựa chọn mỗi xã 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND 

tỉnh khen thưởng theo qui định. Kinh phí khen thưởng thực hiện theo qui định của 



 

 

 

 

Luật Thi đua-Khen thưởng và theo Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 20/10/2016 của 

UBND tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

- UBND các xã tổ chức lễ đón tổ chức lễ đón nhận tại địa phương đảm bảo 

trang trọng, tiết kiệm, theo qui định. 

          2. Trách nhiệm thi hành 

            Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tiếp nhận hồ sơ và chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan có liên quan hoàn thiện thủ tục thẩm định, trình Chủ tịch UBND 

tỉnh quyết định công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

            Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các cấp, các 

ngành phản ánh về Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp xem xét, giải 

quyết theo thẩm quyền và quy định./. 

 

 
    Nơi nhận:  

    - UBND tỉnh; 

    - Thành viên BCĐ tỉnh; 

    - Tổ công tác tỉnh; 

    - UBND huyện; 

    - UBND các xã; 

    - Lưu VPĐP. 

     

 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

 

Vũ Nam Tiến 
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