
Phụ lục II 

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU 

(Kèm theo Công văn số 5423/BNN-VPĐP ngày 12 tháng 8 năm 2020   

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Biểu mẫu Nội dung 

1 Biểu số 01 
Kết quả đạt chuẩn NTM đến tháng 7/2020, ước thực hiện cả năm 2020 và dự kiến 

mục tiêu giai đoạn 2021-2025 

2 Biểu số 02 Đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020  

3 Biểu số 03 
Kết quả phân bổ và bố trí nguồn vốn Trung ương cho các xã theo quy định tại Quyết 

định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017, dự kiến năm 2021 và 5 năm 2021-2025  

4 Biểu số 04 
Kết quả phân bổ, bố trí nguồn vốn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến nhu cầu cho giai đoạn 2021-2025 

4.1 Biểu số 4.1 
Kết quả phân bổ vốn đầu tư phát triển và Trái phiếu Chính phủ thuộc Chương trình 

MTQG xây dựng NTM năm 2020, dự kiến năm 2021 và 5 năm 2021-2025 

4.2 Biểu số 4.2 
Kết quả phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới năm 2020, dự kiến năm 2021 và 5 năm 2021-2025   

4.3 Biểu số 4.3 
Kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

năm 2020 và dự kiến năm 20201 và giai đoạn 2021-2025 

4.4 Biểu số 4.4 Kết quả bố trí nguồn vốn thực hiện các Chương trình, dự án đặc thù (nếu có) 



 

Biểu số 01 

KẾT QUẢ ĐẠT CHUẨN NTM ĐẾN THÁNG 7/2020, ƢỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2020 

VÀ DỰ KIẾN MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 

TT Đối tƣợng ĐVT 
Tính đến 

31/7/2020 

Ƣớc thực hiện 

đến 31/12/2020 

Dự kiến 

mục tiêu 

2021-2025 

Trong đó, 

Dự kiến thực 

hiện năm 

2021 

I Cấp xã      

1 Tổng số xã (sau sáp nhập theo các Nghị quyết 

của Ủy ban Thường vụ của Quốc hội) 

xã 03 03   

2 Số xã đạt 19 tiêu chí xã 24 24   

 Trong đó:  

Số xã đã có Quyết định công nhận đạt chuẩn 

xã 24 24   

3 Số xã theo nhóm tiêu chí      

- Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí      

- Số xã đạt 10-14 tiêu chí      

- Số xã dưới 10 tiêu chí      

4 Số xã được công nhận đạt chuẩn nâng cao xã 01 02 13 03 

5 Số xã được công nhận đạt chuẩn kiểu mẫu    05 01 

II Đơn vị cấp huyện      

1 Đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới 

Huyện 01 01 01 01 

 Trong đó: Đã có quyết định công nhận  01 01 01 01 



TT Đối tƣợng ĐVT 
Tính đến 

31/7/2020 

Ƣớc thực hiện 

đến 31/12/2020 

Dự kiến 

mục tiêu 

2021-2025 

Trong đó, 

Dự kiến thực 

hiện năm 

2021 

2 Đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao 

   01  

3 Đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 

mẫu 

     

III Cấp thôn, bản, ấp, khu dân cƣ      

1 Số thôn, bản, ấp đạt chuẩn nông thôn mới      

 Trong đó:       

- 

Số lượng thôn, bản, ấp đã có Quyết định công 

nhận theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 

21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

     

- 
Số lượng thôn, bản, ấp đã có quyết định đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 

     

2 Số lượng khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới 

theo Bộ tiêu chí của tỉnh ban hành (nếu có) 

     

 Trong đó      

- Số lượng khu dân cư đã có Quyết định công 

nhận đạt chuẩn 

 0 02 14 5 

- Số lượng khu dân cư đã có Quyết định công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 

 0 02 14 5 



TT Đối tƣợng ĐVT 
Tính đến 

31/7/2020 

Ƣớc thực hiện 

đến 31/12/2020 

Dự kiến 

mục tiêu 

2021-2025 

Trong đó, 

Dự kiến thực 

hiện năm 

2021 

IV Một số chỉ tiêu cơ bản      

1 Thu nhập bình quân khu vực nông 

thôn/người/năm 

Triệu đồng 23.25 47.85 60 50 

2 Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) 
% 1.52 0.5 0 0.3 

3 Tỷ lệ người dân tham gia BHYT 
% 80.6 90 98 92 

4 Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy 

chuẩn Quốc gia 

% 76 80 100 90 

5 Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn nông 

thôn 

% 92.7 95 100 98 



Biểu số 02 

Đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 

giai đoạn 2016-2020 

             
    Đơn vị: % số xã 

TT Tiêu chí 

Tỷ lệ xã đạt các nội dung tiêu chí 

Tính đến 

31/7/2020 

Dự kiến đến 

31/12/2020 

1 Quy hoạch 100 100 

2 Giao thông 100 100 

3 Thủy lợi 100 100 

4 Điện 100 100 

5 Trường học 100 100 

6 Cơ sở vật chất văn hóa 100 100 

7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 100 100 

8 Thông tin và Truyền thông 100 100 

9 Nhà ở cư dân 100 100 

10 Thu nhập 100 100 

11 Tỷ lệ Hộ nghèo 100 100 

12 Lao động có việc làm 100 100 

13 Tổ chức sản xuất 100 100 

14 Giáo dục và Đào tạo 100 100 

15 Y tế 100 100 

16 Văn hóa 100 100 

17 Môi trường và an toàn thực phẩm 100 100 

18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật 100 100 

19 Quốc phòng và An ninh 100 100 

 

 



 

Biểu số 03 

Kết quả phân bổ vốn Trung ƣơng cho các xã theo quy định tại Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017, 

Dự kiến kế hoạch năm 2021 và 5 năm 2021-2025 
ĐVT: Tỷ đồng 

TT Đối tƣợng ĐVT 

Đã phân bổ năm 2020 
Dự kiến nhu cầu giai đoạn 

2021-2025 

Trong đó 

Dự kiến kế hoạch  

năm 2021 

Số xã 
Vốn bình 

quân/đơn vị 

Tổng 

vốn 

NSTW 

Số xã 

Vốn bình 

quân/đơn 

vị 

Tổng nhu 

cầu vốn 

NSTW 

Số xã 

Vốn bình 

quân/đơn 

vị 

Tổng nhu 

cầu vốn 

NSTW 

I Đối với các xã xã          

1 
Xã nghèo, đặc biệt 

khó khăn 
 

   
   

   

- 
Xã đặc biệt khó khăn 

dưới 5 tiêu chí 
 

   
   

   

- 
Xã đặc biệt khó khăn 

còn lại 
 

   
   

   

2 Xã 5-9 tiêu chí           

3 Xã từ 10-14 tiêu chí           

4 
Xã từ 15 tiêu chí trở 

lên 
 

   
   

   

5 
Xã phấn đấu đạt chuẩn 

NTM nâng cao 
 

Nếu có 

   
   

6 
Xã phấn đấu đạt chuẩn 

NTM kiểu mẫu 
    

   

7 Các xã còn lại           



II Đối với cấp huyện Huyện    
   

   

1 
Huyện phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới 

 
   

   
   

2 
Huyện phấn đấu đạt 

chuẩn NTM nâng cao 

 

Giai đoạn 2016-2020 không 

bố trí 

   
   

3 
Huyện phấn đấu đạt 

chuẩn NTM kiểu mẫu 

    
   



Biểu số 4 

KẾT QUẢ PHÂN BỔ, BỐ TRÍ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƢƠNG NĂM 2020,  

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ 5 NĂM 2021-2025 

Biểu 4.1. Kết quả phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2020, dự kiến năm 2021 và 5 năm 2021-2025  

                  (bao gồm nguồn vốn ngoài nước hỗ trợ 18 tỉnh thực hiện Dự án WB)                                               Triệu đồng 

TT 
Nội dung đầu tƣ cơ sở 

hạ tầng 

Giao 

kế 

hoạch 

năm 

2020 

Thực hiện đến  

hết tháng 7/2020 

Ƣớc thực hiện 

đến hết 31/12/2020 
Dự kiến giai đoạn 2021-2025 

Trong đó,  

Kế hoạch  

năm 2021 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải 

ngân(%) 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải 

ngân(%) 

Khối lượng 

hoàn thành 

Tỷ lệ 

giải ngân(%) 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải 

ngân(%) 

1 Hệ thống giao thông 17.150 6.600 38 17.150 100  75.000 100 15.000 100 

2 Hệ thống thủy lợi 14.900 2.610 18 14.900 100 60.000 100 12.000 100 

3 Hệ thống điện          

4 Hệ thống trường học          

5 Hệ thống CSVC văn hóa          

6 
Hệ thống CSHT thương 

mại 
   

    
  

7 Hệ thống trạm y tế          

8 
Hệ thống công trình cung 

cấp nước sạch 
   

    
  

9 
Các công trình xử lý môi 

trường 
   

    
  



10 
Nội dung khác (đề nghị 

ghi rõ) 
   

    
  



 

Biểu 5.2.  Kết quả phân bổ nguồn vốn sự nghiệp năm 2020, dự kiến năm 2021 và 5 năm 2021-2025 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Nội dung hỗ trợ 

Giao kế 

hoạch 

năm 

2020 

Thực hiện đến  

hết tháng 7/2020 

Ƣớc thực hiện 

đến hết 

31/12/2020 

Dự kiến giai đoạn 

2021-2025 

Trong đó,  

Kế hoạch  

năm 2021 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải ngân 

1 

Nội dung thành phần 

số 1: Quy hoạch xây 

dựng nông thôn mới 

         

2 

Nội dung thành phần 

số 2: Phát triển hạ 

tầng kinh tế - xã hội 

         

2.1 

Nội dung số 05: Hoàn 

thiện hệ thống Trung 

tâm văn hóa - thể thao, 

Nhà văn hóa - Khu thể 

thao thôn, bản 

         

2.2 

Nội dung số 08: Tăng 

cường cơ sở vật chất 

cho hệ thống thông tin 

và truyền thông cơ sở 

         



TT Nội dung hỗ trợ 

Giao kế 

hoạch 

năm 

2020 

Thực hiện đến  

hết tháng 7/2020 

Ƣớc thực hiện 

đến hết 

31/12/2020 

Dự kiến giai đoạn 

2021-2025 

Trong đó,  

Kế hoạch  

năm 2021 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải ngân 

3 

Nội dung thành phần 

số 3: Phát triển sản 

xuất gắn với tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp, 

chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông thôn, 

nâng cao thu nhập cho 

người dân  

         

3.1 

Nội dung số 01: Triển 

khai có hiệu quả Đề án 

tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp theo hướng 

liên kết chuỗi giá trị 

để nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền 

vững 

         

3.2 

Nội dung số 03: Tiếp 

tục thúc đẩy liên kết 

theo chuỗi giá trị gắn 

sản xuất với tiêu thụ 

sản phẩm 

   

  

    

3.3 Nội dung số 04: Tiếp          



TT Nội dung hỗ trợ 

Giao kế 

hoạch 

năm 

2020 

Thực hiện đến  

hết tháng 7/2020 

Ƣớc thực hiện 

đến hết 

31/12/2020 

Dự kiến giai đoạn 

2021-2025 

Trong đó,  

Kế hoạch  

năm 2021 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải ngân 

tục đổi mới tổ chức 

sản xuất trong nông 

nghiệp, thực hiện 

Quyết định 

số 2261/QĐ-TTg  của 

Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương 

trình hỗ trợ phát triển 

hợp tác xã giai đoạn 

2015-2020. 

3.4 

Nội dung số 05:Phát 

triển ngành nghề nông 

thôn  

   

  

    

3.4.1 

Xây dựng và phát 

triển mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP); 

   

  

    

3.4.2 

Bảo tồn và phát triển 

làng nghề gắn với 

phát triển du lịch sinh 

thái; khuyến khích 

phát triển mỗi làng 

một nghề; hỗ trợ xây 

dựng thương hiệu, chỉ 

   

  

    

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-2261-qd-ttg-2014-phe-duyet-chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-hop-tac-xa-2015-2020-260385.aspx


TT Nội dung hỗ trợ 

Giao kế 

hoạch 

năm 

2020 

Thực hiện đến  

hết tháng 7/2020 

Ƣớc thực hiện 

đến hết 

31/12/2020 

Dự kiến giai đoạn 

2021-2025 

Trong đó,  

Kế hoạch  

năm 2021 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải ngân 

dẫn địa lý, cải tiến 

mẫu mã bao bì sản 

phẩm cho sản phẩm 

làng nghề” 

3.5 

Nội dung số 06: Nâng 

cao chất lượng đào tạo 

nghề cho lao động 

nông thôn 

   

  

    

3.5.1 

Đào tạo nghề nông 

nghiệp cho lao động 

nông thôn 

   

  

    

3.5.2 

Đào tạo nghề phi 

nông nghiệp cho lao 

động nông thôn 

   

  

    

4 

Nội dung thành phần 

số 5: Phát triển giáo 

dục ở nông thôn. 

   

  

    

5 

Nội dung thành phần 

số 6: Phát triển y tế cơ 

sở, nâng cao chất 

lượng chăm sóc sức 

khỏe người dân nông 

         



TT Nội dung hỗ trợ 

Giao kế 

hoạch 

năm 

2020 

Thực hiện đến  

hết tháng 7/2020 

Ƣớc thực hiện 

đến hết 

31/12/2020 

Dự kiến giai đoạn 

2021-2025 

Trong đó,  

Kế hoạch  

năm 2021 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải ngân 

thôn. 

6 

Nội dung số 7: Nâng 

cao chất lượng đời 

sống văn hóa của 

người dân nông thôn  

         

7 

Nội dung thành phần 

số 8: Vệ sinh môi 

trường nông thôn, 

khắc phục ô nhiễm và 

cải thiện môi trường 

tại các làng nghề  

         

7.1 

Nội dung số 01: Thực 

hiện hiệu quả Chiến 

lược quốc gia về cấp 

nước sạch và vệ sinh 

nông thôn đến năm 

2020, cải thiện điều 

kiện vệ sinh, nâng cao 

nhận thức, thay đổi 

hành vi vệ sinh và 

giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường, góp phần 

nâng cao sức khỏe và 

         



TT Nội dung hỗ trợ 

Giao kế 

hoạch 

năm 

2020 

Thực hiện đến  

hết tháng 7/2020 

Ƣớc thực hiện 

đến hết 

31/12/2020 

Dự kiến giai đoạn 

2021-2025 

Trong đó,  

Kế hoạch  

năm 2021 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải ngân 

chất lượng sống cho 

người dân nông thôn. 

7.2 

Nội dung số 02: Xây 

dựng các công trình 

bảo vệ môi trường 

nông thôn trên địa bàn 

xã, thôn theo quy 

hoạch; thu gom và xử 

lý chất thải, nước thải 

theo quy định; cải tạo 

nghĩa trang; xây dựng 

cảnh quan môi trường 

xanh - sạch - đẹp. 

         

7.3 

Nội dung số 03: Khắc 

phục ô nhiễm và cải 

thiện môi trường tại 

các làng nghề bị ô 

nhiễm nghiêm trọng 

         

8 

Nội dung thành phần 

số 9: Nâng cao chất 

lượng, phát huy vai trò 

của tổ chức Đảng, 

chính quyền, đoàn thể 

         



TT Nội dung hỗ trợ 

Giao kế 

hoạch 

năm 

2020 

Thực hiện đến  

hết tháng 7/2020 

Ƣớc thực hiện 

đến hết 

31/12/2020 

Dự kiến giai đoạn 

2021-2025 

Trong đó,  

Kế hoạch  

năm 2021 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải ngân 

chính trị - xã hội trong 

xây dựng NTM; cải 

thiện và nâng cao chất 

lượng dịch vụ hành 

chính công; bảo đảm 

và tăng cường khả 

năng tiếp cận pháp 

luật cho người dân. 

9 

Nội dung thành phần 

số 10: Giữ vững quốc 

phòng, an ninh và trật 

tự xã hội nông thôn 

         

10 

Nội dung thành phần 

số 11 - Nâng cao năng 

lực xây dựng nông 

thôn mới và công tác 

giám sát, đánh giá 

thực hiện Chương 

trình; truyền thông về 

xây dựng NTM 

         

10.1 

Nội dung số 02: Tập 

huấn nâng cao kiến 

thức, kỹ năng cho cán 

         



TT Nội dung hỗ trợ 

Giao kế 

hoạch 

năm 

2020 

Thực hiện đến  

hết tháng 7/2020 

Ƣớc thực hiện 

đến hết 

31/12/2020 

Dự kiến giai đoạn 

2021-2025 

Trong đó,  

Kế hoạch  

năm 2021 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải ngân 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

giải ngân 

bộ làm công tác xây 

dựng nông thôn mới 

các cấp  

10.2 

Nội dung số 03: Tổ 

chức triển khai công 

tác giám sát, đánh giá 

kết quả thực hiện 

Chương trình ở các 

cấp  

         

10.3 

Nội dung số 04: 

Truyền thông về xây 

dựng nông thôn mới 

78 78 100 78 100 300 100 70 100 

 



Biểu 5.3.  Kết quả huy động nguồn lực thực hiện năm 2020, dự kiến năm 2021 và 5 năm 2021-2025 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Nội dung chỉ tiêu 
Tính đến 

31/7/2020 

Dự kiến đến 

31/12/2020 

Dự kiến giai đoạn 

2021-2025 

Trong đó,  

kế hoạch  

năm 2021 

 TỔNG SỐ     

I Ngân sách Trung ƣơng     

1 Đầu tư phát triển (bao gồm nguồn vốn ngoài 

nước hỗ trợ 18 tỉnh thực hiện Dự án WB) 

32.050 32.050 150.000 30.000 

2 Sự nghiệp 78 78 300 70 

II Ngân sách địa phƣơng     

1 Tỉnh 6.000 6.000 25.000 5.000 

2 Huyện     

3 Xã     

III Vốn lồng ghép     

IV Vốn tín dụng*     

V Vốn doanh nghiệp     

VI Cộng đồng dân cƣ     

1 Tiền mặt     

2 Ngày công và hiện vật quy đổi     

(*) Vốn tín dụng: do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp theo hướng dẫn của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam 



Bảng 5.4 Kết quả bố trí nguồn vốn thực hiện các Chương trình, dự án đặc thù 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Nội dung 
Tính đến 

31/7/2019 

Dự kiến đến 

31/12/2020 

Dự kiến nhu cầu 

giai đoạn 2021-

2025 

Trong đó, kế 

hoạch năm 2021 

 TỔNG SỐ     

1 Chương trình, dự án (được địa phương triển 

khai thực hiện)…. 

    

2      

3      
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