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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1850/QĐ-UBND An Giang, ngày 06 tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chọn xã điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông báo số 499/TB-VPCP ngày 30/12/2019 của Văn phòng Chính 

phủ về thực hiện ý kiến Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, kế hoạch giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Báo cáo số 02/BC-BCĐCTMTQG ngày 27/4/2020 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 về Tổng kết 

10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2010-2020. 

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của Hội đồng nhân tỉnh 

về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, trong đó, chỉ tiêu nhiệm vụ số xã 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 30 - 35 xã; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

164/TTr-SNNPTNT ngày 16/7/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là danh sách, lộ trình 23 xã điểm 

thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, cụ thể: 

a) Năm 2021 phấn đấu thực hiện 06 xã, bao gồm: Xã Vọng Thê, Tây Phú và 

Vĩnh Khánh (Thoại Sơn), xã Cần Đăng (Châu Thành), xã Thới Sơn (Tịnh Biên) và 

xã Tà Đảnh (Tri Tôn). 

b) Năm 2022 phấn đấu thực hiện 03 xã, bao gồm: Xã Mỹ Khánh (Long 

Xuyên), xã Vĩnh Thành (Châu Thành) và xã Phú Lâm (Phú Tân). 
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c) Năm 2023 phấn đấu thực hiện 08 xã, bao gồm: Xã Vĩnh Châu (Châu Đốc), 

xã Phú Vĩnh (Tân Châu), xã Vĩnh Nhuận (Châu Thành), xã Bình Mỹ (Châu Phú), xã 

Núi Voi (Tịnh Biên), xã Lương Phi (Tri Tôn), các xã Hòa An và An Thạnh Trung 

(Chợ Mới). 

d) Năm 2024 phấn đấu thực hiện 03 xã, bao gồm: Xã Tân An (Tân Châu), xã 

Mỹ Đức (Châu Phú) và xã Lương An Trà (Tri Tôn). 

e) Năm 2025 phấn đấu thực hiện 03 xã, bao gồm: Xã Nhơn Hưng (Tịnh Biên), 

xã Hiệp Xương (Phú Tân) và xã Khánh Bình (An Phú). 

Điều 2. Phân công nhiệm vụ 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và các đơn vị liên quan, tham mưu đề xuất UBND tỉnh về cơ chế nguồn 

vốn hỗ trợ; rà soát nhu cầu, khái toán nguồn vốn nhằm đảm bảo các xã đạt chuẩn 

theo đúng lộ trình đề ra. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành liên quan xây dựng kế hoạch giai đoạn và hằng năm thực Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo lộ trình tại Quyết định này. Tổng hợp 

theo dõi và báo cáo tiến độ về kết quả và khả năng phấn đấu đạt chuẩn của các xã 

theo từng năm về Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và UBND 

tỉnh.  

3. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) phối hợp với Văn phòng 

Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các đơn 

vị có liên quan nghiên cứu đưa nội dung thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao 

vào Kế hoạch phát động phong trào thi đua “An Giang chung sức xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025”. 

4. Giao các sở, ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới nâng cao, theo chức 

năng, nhiệm vụ của ngành, xây dựng kế hoạch giai đoạn và hằng năm để hỗ trợ địa 

phương thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu phụ trách. Hằng năm cân đối các nguồn kinh phí 

(kể cả vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp) từ các Chương trình mục tiêu, Dự án 

thành phần do sở, ban, ngành phụ trách hỗ trợ các xã nông thôn mới nâng cao theo 

lộ trình tại Quyết định này. Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, hỗ trợ về chuyên 

môn cho các xã trong lộ trình. 

5. UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch giai đoạn và hằng năm nhằm đạt mục 

tiêu, lộ trình thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của các xã theo quy định 

tại Quyết định này. Xây dựng kế hoạch chuyên đề về huy động xã hội hóa nguồn lực; 
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trong đó, tập trung huy động sự hỗ trợ từ doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong, 

ngoài tỉnh để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo 

tăng cường và đổi mới hình thức vận động, tuyên truyền cả chiều rộng và chiều sâu 

để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trở thành công tác 

thường xuyên và đi vào cuộc sống của người dân nông thôn. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh: 

- Vận dụng nguồn kinh phí từ các Chương trình, Dự án, quỹ phúc lợi, an sinh 

xã hội, để tiếp tục hỗ trợ cho các xã điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao trong 

việc thực hiện và duy trì các tiêu chí, nhất là các tiêu chí liên quan về: Giao thông, 

môi trường, nước sạch, bảo hiểm y tế,… 

- Phối hợp, hỗ trợ, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, bằng nhiều hình 

thức nhằm đạt mục tiêu kế hoạch của Chương trình năm 2021 và giai đoạn 2021 - 

2025. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Văn phòng ĐP NTM Trung ương; 

- TT.TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Văn phòng ĐP NTM tỉnh; 

- Phòng: KTN, KTTH, TH, KGVX, HCTC; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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