
SỞ NN&PTNT LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT &BVTV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  279/TTBVTV                  Lâm Đồng, ngày 03 tháng 8 năm 2022 
V/v Góp ý tiêu chí thôn, bản  đạt chuẩn 

NTM, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 

2021-2025 

 

                                      Kính gửi:  Văn phòng điều phối nông thôn mới 

 

Thực hiện văn bản số 1683/SNN-VPĐP  ngày 27/7/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc Xây dựng tiêu chí thôn, bản (khu dân cư) đạt chuẩn nông 

thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025. 

Sau khi nghiên cứu dự thảo tiêu chí thôn, bản nông thôn mới, nông thôn mới 

kiểu mẫu tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025. Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm 

Đồng góp ý xây dựng dự thảo tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai 

đoạn 2021-2025, như sau: 

1. Cơ bản thống nhất nội dung dự thảo tiêu chí, thôn nông thôn mới, nông 

thôn kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 của Văn phòng điều phối nông thôn mới dự 

thảo.  

2. Đề nghị Văn phòng điều phối NTM chỉnh sửa một số nội dung như sau: 

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

Ghi 

chú 
Vùng 1 Vùng 2 

1 Tổ chức cộng 

đồng 

1.3. Có kế hoạch phát triển sản 

xuất của thôn hàng năm được 

người dân thông qua. 

Đạt Đạt  

Trên đây là nội dung góp ý xây dựng dự thảo tiêu chí thôn đạt chuẩn  NTM 

kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 của Chi cục Trồng trọt và BVTV./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu VT, TT. 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Quang Duy 
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