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Số:           /QĐ-BNN-VPĐP 
 

Hà Nội, ngày         tháng       năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ  

xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình  

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

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

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 318/QĐ-TTg ngày 

08 tháng 3 năm 2022 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; số 

319/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu 

giai đoạn 2021- 2025; số 320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 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; 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 919/QĐ-TTg ngày 

01 tháng 8 năm 2022 phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 

2021-2025; số 922/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 phê duyệt Chương trình 

phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025; số 923/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 phê duyệt Chương trình khoa 

học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025; số 

924/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số 

trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 

2021-2025; số 925/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 phê duyệt Chương trình 

tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn 

trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; số 926/QĐ-TTg ngày 02 

tháng 8 năm 2022 phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng thực hiện tiêu 

chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 7 năm 2022 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện 
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Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

Trung ương. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây 

dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) 

xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, 

năng lực - kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ tham mưu xây 

dựng nông thôn mới các cấp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để 

triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025.  

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 100% cán bộ chuyên trách xây dựng 

nông thôn mới các cấp, ít nhất 80% cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở tham 

gia chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng nông thôn mới được bồi dưỡng, tập huấn kiến 

thức xây dựng nông thôn mới. 

2. Đối tượng tập huấn, bồi dưỡng 

a) Nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mới ở trung ương và cấp tỉnh, cấp huyện: 

- Cán bộ ở Trung ương, bao gồm: cán bộ từ cấp Vụ, Cục trở xuống đang 

làm việc trong các Bộ, ngành, các đoàn thể trung ương được giao nhiệm vụ thực 

hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới, cán bộ Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới Trung ương; 

- Cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương (gọi chung là cấp tỉnh), bao gồm: thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình 

MTQG cấp tỉnh; cán bộ của các Sở, ngành, các đoàn thể được giao nhiệm vụ 

thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới; cán bộ Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh; 

- Cán bộ ở cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố (gọi 

chung là cấp huyện), bao gồm: thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG 

cấp huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể; cán Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới cấp huyện. 

b) Nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mới ở cấp xã, thôn: 

- Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã, Ban quản lý 

xây dựng nông thôn mới và Ban giám sát cộng đồng; 

- Cán bộ, công chức xã chuyên trách về nông thôn mới; cán bộ Đảng, 

đoàn thể xã; cán bộ được cấp trên tăng cường về xã; cán bộ nguồn trong diện 

quy hoạch của xã; 

- Bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn; 
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- Thành viên Ban phát triển xây dựng nông thôn mới cấp thôn; 

- Cán bộ hợp tác xã; tổ trưởng các tổ hợp tác; chủ trang trại; nông dân tiêu 

biểu nòng cốt trên địa bàn xã. 

c) Đối tượng khác có liên quan: 

- Cán bộ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy thuộc các Viện nghiên cứu, trường; 

- Cán bộ thuộc các cơ quan truyền thông (báo, đài phát thanh, truyền hình...); 

- Các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu (doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức 

phi chính phủ...). 

3. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng: Theo Khung chương trình được ban 

hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Ngoài các nội dung tập huấn, bồi dưỡng trong Khung chương trình, các địa 

phương xem xét bổ sung thêm chuyên đề trong các khóa tập huấn phù hợp với đối 

tượng, nhu cầu thực tế, đặc thù của địa phương và nguồn lực thực hiện. Các nội 

dung tập huấn, bồi dưỡng có thể được tổ chức nhiều lần để cung cấp kiến thức 

phù hợp với đặc thù của các học viên.  

4. Thời gian, hình thức tập huấn, bồi dưỡng  

Căn cứ vào điều kiện thực tế tại các địa phương, các bộ ngành, các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương lập kế hoạch tập huấn bồi dưỡng, trong đó quy 

định cụ thể về thời gian, hình thức tổ chức, tuy nhiên cần đảm bảo các yêu cầu 

chung như sau: 

- Tổng thời gian của mỗi khóa tập huấn không dưới 02 ngày, trong đó có 

ít nhất 01 buổi khảo sát thực tế hoặc thực hành. 

- Mỗi nhóm nội dung của Khung chương trình lựa chọn ít nhất 01 chuyên đề 

để tập huấn, bồi dưỡng. 

- Chuyên đề bổ sung thêm ngoài Khung chương trình (nếu có) chiếm 

không quá 25% tổng thời gian tổ chức khóa tập huấn. 

5. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Chương trình tập huấn, bồi dưỡng được ngân sách nhà 

nước (Trung ương và địa phương) bố trí hàng năm để thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các 

cơ quan liên quan và chuyên gia triển khai: 

a) Tổ chức biên tập tài liệu tham khảo theo các chuyên đề của Khung 

chương trình phục vụ triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng ở Trung ương và 

tại các địa phương; 
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c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới ở Trung 

ương, tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ là giảng viên về xây dựng nông thôn mới 

cấp tỉnh; tổ chức một số lớp điểm cho cán bộ thuộc cấp tỉnh và huyện. 

d) Khi kết thúc Chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông 

thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025, tiến hành tổng kết, đánh giá hiệu quả, 

làm cơ sở đề xuất công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ xây dựng nông thôn 

mới các cấp giai đoạn tiếp theo. 

2. Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG cấp tỉnh chỉ đạo Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có 

liên quan căn cứ nội dung Khung chương trình này: 

a) Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn 

mới của địa phương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện hàng năm; 

b) Biên soạn các chuyên đề phục vụ cho công tác tập huấn, bồi dưỡng cán 

bộ xây dựng nông thôn mới ở các cấp trong Khung chương trình phù hợp với 

đặc thù của địa phương; 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, mời các chuyên 

gia, giảng viên có kinh nghiệm, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây 

dựng nông thôn mới cấp huyện; tổ chức một số lớp điểm cho cán bộ cấp cơ sở. 

d) Chỉ đạo cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông 

thôn mới cấp cơ sở theo kế hoạch hàng năm của tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và 

thay thế Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05 tháng 10 năm 2016 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Khung chương trình 

tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Chánh Văn 

phòng Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 

các chương trình MTQG các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Phó TTg TT CP Phạm Bình Minh (để b/c); 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Thành viên BCĐ Trung ương các chương trình MTQG;  

- BCĐ các chương trình MTQG các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng Điều phối NTM các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, VPĐP. (160) 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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