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QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 263/Qð-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 
ñoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 319/Qð-TTg ngày 08 tháng 03 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ quy ñịnh xã nông thôn mới kiểu mẫu giai ñoạn 2021-2025; 

Theo ñề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số    
1847/TTr-SNNPTNT ngày 12 tháng 8 năm 2022. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này là Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới 
kiểu mẫu trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025.  

Bộ tiêu chí này là căn cứ ñể ñánh giá thực trạng và mức ñộ ñạt các tiêu chí, chỉ tiêu; 
là cơ sở ñể xây dựng quy hoạch, ñề án, kế hoạch thực hiện và chỉ ñạo xây dựng xã 
nông thôn mới kiểu mẫu trên ñịa bàn các huyện, thị xã, thành phố Huế; kiểm tra, 
ñánh giá, công nhận ñạt chuẩn tiêu chí và ñạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; là cơ sở 
xét khen thưởng trong phong trào thi ñua xây dựng nông thôn mới. 

ðiều 2. Nhiệm vụ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố: 
1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh ñược giao phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí:  
- Căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh hướng dẫn, tiêu chuẩn chuyên ngành ñối với các tiêu chí, chỉ tiêu theo phân công 
trong phụ lục của Bộ tiêu chí. 
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- Chủ trì xây dựng, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ ñánh giá, thẩm ñịnh tiêu chí do 
cơ quan, ñơn vị ñược giao phụ trách theo hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành Trung ương 
và căn cứ ñiều kiện thực tế triển khai tại ñịa phương.  

- Thực hiện báo báo ñịnh kỳ và ñột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Ban 
Chỉ ñạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2021-2025 tỉnh (thông qua 
Văn phòng ðiều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh).  

2. Văn phòng ðiều phối nông thôn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới tỉnh  

- ðôn ñốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh xây dựng hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, 
chỉ tiêu ñược giao phụ trách.  

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của 
các xã trên ñịa bàn tỉnh.  

- Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố 
Huế tổng hợp kết quả ñánh giá các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu của các xã 
theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh giai ñoạn 2021-2025.  

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trong công tác thẩm tra, 
thẩm ñịnh và hoàn thiện hồ sơ trình công nhận xã ñạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 
hàng năm theo ñúng quy ñịnh của Trung ương và của ñịa phương.  

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế   

- Căn cứ vào hướng dẫn của các sở, ban, ngành cấp tỉnh phụ trách tiêu chí ñể 
ñánh giá từng tiêu chí của các xã trên ñịa bàn theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới 
kiểu mẫu của tỉnh giai ñoạn 2021-2025.  

- Hướng dẫn các xã rà soát, ñánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu 
chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh giai ñoạn 2021-2025.  

- Hàng năm UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế ñánh giá, thẩm tra tiêu chí 
ñạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của các xã. Hoàn chỉnh hồ sơ trình trình UBND tỉnh 
thẩm ñịnh, xét công nhận và công bố ñối với các xã ñạt chuẩn. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các sở, thủ trưởng các cơ quan 
ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh; Chánh Văn phòng ðiều phối Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

 

  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Hoàng Hải Minh 
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Phụ lục 
BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU 
TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ðOẠN 2021-2025  

(Kèm theo Quyết ñịnh số 2263/Qð-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 
 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
GIAI ðOẠN 2021-2025 

1. ðạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai ñoạn 2021-2025; ñối với các xã ñã 
ñược công nhận ñạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai ñoạn 2018-2020, phải tập trung 
rà soát, chỉ ñạo thực hiện, ñáp ứng ñầy ñủ mức ñạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí 
quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai ñoạn 2021-2025. 

2. Thu nhập bình quân ñầu người của xã tại thời ñiểm xét, công nhận xã nông 
thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân ñầu 
người áp dụng theo quy ñịnh ñối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời ñiểm. 

3. Có ít nhất 01 mô hình thôn thông minh, do UBND tỉnh quy ñịnh cụ thể.  
4. ðạt tiêu chí quy ñịnh xã nông thôn mới kiểu mẫu theo ít nhất một trong các 

lĩnh vực nổi trội nhất (về sản xuất, về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, về cảnh quan 
môi trường, về an ninh trật tự, về chuyển ñổi số,...) mang giá trị ñặc trưng của ñịa phương, 
do UBND tỉnh ban hành. 

I. QUY ðỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ MÔ HÌNH THÔN THÔNG MINH 
(Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, ñánh giá) 

1. Về hạ tầng số: 
- Có thành lập và triển khai các nhóm/tổ công nghệ số cộng ñồng tương tác, 

tương trợ lẫn nhau trong thôn; 
- Có hạ tầng Internet cáp quang và thông tin di ñộng 4G/5G bao phủ ñến hộ 

gia ñình. 
- 100% nhà ở cá nhân, hộ gia ñình trong thôn ñược gắn mã ñịa chỉ trên nền 

tảng bản ñồ số. 
2. Về xã hội số: 
- Cán bộ thôn có ứng dụng các nền tảng số ñể thông tin, truyên truyền ñến 

người dân trong thôn. 
- Trên 60% người sử dụng smartphone ñược hướng dẫn, tập huấn, ñào tạo các 

kỹ năng cài ñặt, sử dụng các phần mềm, nền tảng số hỗ trợ cho việc tìm kiếm, tra cứu, 
trao ñổi thông tin.  

- Trên 80% hộ sản xuất, kinh doanh ñược ñào tạo, tập huấn, hướng dẫn, kỹ năng 
quảng bá, giới thiệu, kinh doanh, mua bán các sản phẩm trên sàn thương mại ñiện tử, 
các nền tảng số (zalo, facebook, youtube,...), kỹ năng bảo ñảm an toàn thông tin, 
thanh toán trực tuyến. 
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- Trên 50% người trưởng thành trong thôn có tài khoản thanh toán trực tuyến, 
có thể thanh toán ñược các dịch vụ thiết yếu như ñiện, nước, dịch vụ viễn thông - 
công nghệ thông tin, học phí, khám chữa bệnh…. 

3. Về kinh tế số: 
- Có ít nhất một mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển ñổi số trong 

các lĩnh vực như: an ninh trật tự, an toàn giao thông, sản xuất kinh doanh, y tế, giáo dục, 
nông nghiệp, du lịch, năng lượng, chiếu sáng, môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, 
phát triển thương hiệu, thị trường, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, truyền thanh thôn,... 

II. QUY ðỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU 
THEO ÍT NHẤT MỘT TRONG CÁC LĨNH VỰC NỔI TRỘI NHẤT MANG 
GIÁ TRỊ ðẶC TRƯNG CỦA ðỊA PHƯƠNG 

1. Về sản xuất (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, ñánh giá) 
- Chăn nuôi: Chăn nuôi lợn An toàn sinh học, hữu cơ (môi trường chăn nuôi, 

khoảng cách chăn nuôi các trang trại, nông hộ phải ñảm bảo theo quy ñịnh, chăn nuôi 
phát triển bền vững).  

- Thủy sản: Mô hình theo chuỗi liên kết sản phẩm tiến ñến xây dựng thương hiệu cá 
vùng ñầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế (các ñối tượng bản ñịa có giá trị: nuôi chuyên cá dìa, 
cá nâu, cá kình vùng ñầm phá).   

- Trồng trọt: 
+ Mô hình sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất: ≥1 mô hình. 
 + Mô hình sản xuất lúa có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa với quy 

mô trên 10ha: ≥1 mô hình. 
2. Về giáo dục (Sở Giáo dục và ðào tạo hướng dẫn, ñánh giá) 
Xã có 100% trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ 

thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) ñạt chuẩn quốc gia mức ñộ 1 
và có ít nhất 01 trường ñạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức ñộ 2. 

3. Về văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn, ñánh giá) 
a) Duy trì và nâng cao tiêu chí văn hóa 
- Duy trì tốt các tiêu chí về văn hóa ñối với xã ñạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 
- ðầu tư, nâng cấp hoàn thiện, nâng cao các chỉ tiêu 6.1, 6.2, 6.3 của tiêu chí số 6, 

cụ thể:  
Chỉ tiêu 6.1. 
- Hệ thống thiết chế trên ñịa bàn ñược ñầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hơn so với 

khi về ñích nông thôn mới nâng cao. Cụ thể: Trung tâm văn hóa - Thể thao xã ñược 
ñầu tư ñầy ñủ trang thiết bị hoạt ñộng; cảnh quan môi trường xung quanh sáng, xanh, 
sạch ñẹp; nguồn kinh phí bố trí cho duy trì hoạt ñộng của Trung tâm văn hóa - Thể thao 
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xã tăng 15-20% so với thời ñiểm về ñích nông thôn mới nâng cao; xây dựng ñược 01 
mô hình hoạt ñộng văn hóa, thể thao tiêu biểu ñặc trưng của ñịa phương thu hút ñược 
trên 60% người dân tham gia; 

- Nhà văn hóa thôn: ðầu tư, nâng cấp, xây mới ñạt chuẩn, ñảm bảo ñủ diện 
tích, chỗ ngồi cho sinh hoạt thôn; sân các Nhà văn hóa ñược lát gạch, trồng cây xanh, 
bồn hoa và lắp ñặt ñầy ñủ dụng cụ thể thao ñơn giản phục vụ sinh hoạt cộng ñồng; 
lắp ñặt các trang thiết bị thông minh, kết nối intener, bố trí ít nhất 2-4 máy vi tính 
phục vụ sinh hoạt cộng ñồng. Mỗi nhà văn hóa thành lập ñược các câu lạc bộ văn 
hóa, văn nghệ, thể thao tiêu biểu, duy trì sinh hoạt thường xuyên. Tỷ lệ người dân ñến 
sinh hoạt tại thiết chế cấp thôn ñạt từ 40-45%. 

 Chỉ tiêu 6.2. Có 01 di sản văn hóa trên ñịa bàn ñược cấp có thẩm quyền công 
nhận theo quy ñịnh và ñược giới thiệu, quảng bá trên các trang thông tin ñiện tử và 
trang báo của tỉnh (nếu có). 

 Chỉ tiêu 6.3. Có 80% số thôn, bản trên ñịa bàn ñược công nhận danh hiệu văn 
hóa 3 năm liên tục, tại năm xét công nhận nông thôn mới kiểu mẫu tỷ lệ thôn, bản ñạt 
danh hiệu văn hóa 85%: Có 80% hộ gia ñình trên ñịa bàn ñược công nhận danh hiệu 
gia ñình văn hóa 3 năm liên tục, tại năm xét công nhận tỷ lệ danh hiệu gia ñình văn 
hóa trên ñịa bàn ñạt 87%. Tại thời ñiểm xét công nhận xã không ñể xảy ra các vụ 
khiếu kiện về di tích, vi phạm về công tác tu bổ tôn tạo di tích; không xảy ra các vụ 
bạo lực gia ñình có tính chất trọng ñiểm; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang, lễ hội; 100% thôn, bản thực hiện ñảm bảo công tác xây dựng, thực 
hiện hương ước, quy ước. 

 b) Lĩnh vực nổi trội 
 - Các ñịa phương ñăng ký về ñích nông thôn mới kiểu mẫu có thể lựa chọn lĩnh 

vực nổi trội thuộc lĩnh vực văn hóa của ñịa phương mình. Cụ thể: 
+ Nổi trội về cơ sở vật chất về văn hóa (100% cơ sở vật chất văn hóa cấp xã, 

thôn ñạt trên chuẩn: Diện tích, công năng, trang thiết bị, cảnh quan, môi trường tại 
thiết chế khang trang, sạch sẽ, hiện ñại, thân thiện, thực sự nổi trội). 

+ Nổi trội về công tác bảo tồn, phát huy loại hình di sản văn hóa vật thể, phi 
vật thể trên ñịa bàn (công tác kiểm kê, khai thác, quảng bá, giới thiệu loại hình di sản 
của ñịa phương; công tác quản lý, khai thác phát huy giá trị di sản; mô hình quản lý, 
phát huy, bảo tồn di sản trên ñịa bàn có nhiều kết quả nổi trội, ñược cơ quan quản lý 
ñánh giá tốt…). 

4. Về du lịch (Sở Du lịch hướng dẫn, ñánh giá) 
- Có triển khai quảng bá hình ảnh ñiểm du lịch của xã thông qua ứng dụng 

Internet, mạng xã hội. 
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- Có ít nhất 01 ñiểm du lịch ñược công nhận trên ñịa bàn xã theo quy ñịnh. 

- Có mô hình du lịch cộng ñồng, du lịch sinh thái theo Bộ tiêu chí sản phẩm OCOP. 

5. Về môi trường khi ñạt các yêu cầu sau (Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, 
ñánh giá) 

- 100% các hộ gia ñình tham gia phong trào vệ sinh môi trường của thôn, xóm, 
xã, thị trấn. 

- 100% các tổ chức, hộ gia ñình ñóng phí vệ sinh môi trường ñầy ñủ. 

- 90% hộ gia ñình thực hiện phân loại rác tại nguồn. 

- 100% hộ gia ñình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp, 70% 
cụm dân cư phải có hệ thống thoát nước và biện pháp xử lý nước thải phù hợp, không 
chăn, thả ñộng vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng, thực hiện hoạt ñộng tự quản 
về bảo vệ môi trường. 

- 100% chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp ñược thu gom, tái sử dụng và 
tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu thân thiện với môi trường. 

- 100% hộ gia ñình phải ñảm bảo nhà cửa, khuôn viên gia ñình, công trình vệ sinh 
sạch ñẹp, vườn tạp phải ñược cải tạo thành vườn rau, vườn cây ăn quả, vườn hoa, 
hàng rào ưu tiên trồng các loại cây bản ñịa. 

- 30% các hộ gia ñình thực hiện phong trào “mai vàng trước ngõ”, xây dựng 
các tuyến ñường, vườn mai có quy mô phù hợp ñể tạo cảnh quan phục vụ du lịch; 
trồng hoa, trồng cây xanh (ưu tiên trồng các loài cây bản ñịa) tại các công trình công 
cộng, tại các tuyến ñường giao thông liên xã, liên thôn, liên xóm. 

- 90% tuyến ñường, trục ñường thôn xóm ñược lắp ñiện chiếu sáng vào ban ñêm, 
camera an ninh ưu tiên sử dụng ñiện năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo ñối với 
xã ñồng bằng và 60% ñối với xã miền núi. 

- Xây dựng tuyến ñường kiểu mẫu sáng - xanh - sạch: Tuyến ñường chính của xã 
ñược trồng cây xanh tạo bóng mát cùng chủng loại, thẳng hàng, trồng hoa ở lề ñường, 
có ñiện chiếu sáng vào ban ñêm và ñược lắp camera an ninh. 

- Có quy ñịnh về giữ gìn, bảo vệ cảnh quan cây xanh, ao hồ, hệ sinh thái nước 
mặt, nguồn nước và chế tài xử phạt. 

6. Về an ninh trật tự khi ñạt các yêu cầu sau (Công an tỉnh hướng dẫn, ñánh giá) 

- Có một trong các mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo ñảm 
trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và có mô hình 
có sử dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác bảo ñảm an ninh, trật tự gắn với 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt ñộng thường xuyên, hiệu quả và 
ñược ghi nhận, nhân rộng trên ñịa bàn toàn tỉnh trở lên. 
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- ðược xếp loại tốt trong công tác ñảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy 
và phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy theo quy ñịnh tại nội dung 
Quyết ñịnh số 615/Qð-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh ban hành quy ñịnh 
ñánh giá, xếp loại kết quả thực hiện tiêu chí “An toàn phòng cháy, chữa cháy” cấp xã 
trên ñịa bàn tỉnh. 

7. Về chuyển ñổi số khi ñạt các yêu cầu sau (Sở Thông tin và Truyền thông 
hướng dẫn, ñánh giá) 

a) Về hạ tầng chính quyền số: 
- Xây dựng mô hình công sở số, trong ñó ưu tiên hạ tầng phòng họp số kết hợp 

với thiết chế phòng ñiều hành số. 
- 100% dữ liệu quản lý của UBND xã ñược số hóa trên môi trường mạng. 
b) Về xã hội số: 
- ðơn vị cấp xã hoàn thành hệ thống trực tuyến cung cấp các dịch vụ thiết yếu.  
- ðơn vị cấp xã hoàn thành hệ thống trực tuyến lấy ý kiến phản hồi về sự hài 

lòng của người dân/cộng ñồng về chính quyền ñịa phương. 
c) Về kinh tế số: 
-  ðơn vị cấp xã hoàn thiện chuyển ñổi số trong quản lý, giám sát và ñánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP.  
- ðơn vị cấp xã áp dụng thương mại ñiện tử ñối với sản phẩm OCOP./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2264/Qð-UBND   Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 9 năm 2022 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy ñịnh thị xã,  

thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện 
nông thôn mới nâng cao trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

giai ñoạn 2021-2025 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 263/Qð-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 
ñoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 320/Qð-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy ñịnh 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 ñoạn 2021-2025; 

Theo ñề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
1847/TTr-SNNPTNT ngày 12 tháng 8 năm 2022. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này là Bộ tiêu chí huyện nông thôn 
mới; quy ñịnh thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ 
tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2021-2025 (gọi tắt là Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai ñoạn 2021-2025). 

 

ðiều 2. Nhiệm vụ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố Huế  
1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh ñược giao phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí:  
- Căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh hướng dẫn, tiêu chuẩn chuyên ngành hoặc quy ñịnh khung ñối với các tiêu chí, 
chỉ tiêu theo phân công trong phụ lục Bộ tiêu chí.  

- Thẩm ñịnh, ñánh giá, các chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới, nông thôn 
mới nâng cao, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ñược 
giao phụ trách.  



10 CÔNG BÁO/Số 44/Ngày 27-9-2022
 

 

- Thực hiện báo báo ñịnh kỳ và ñột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Ban 
Chỉ ñạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế 
(thông qua Văn phòng ðiều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới tỉnh).  

2. Văn phòng ðiều phối nông thôn mới tỉnh:  

- ðôn ñốc các sở, ban, ngành tỉnh xây dựng hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, 
chỉ tiêu ñược giao phụ trách. Trên cơ sở ñó, tổng hợp ban hành sổ tay hướng dẫn thực 
hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai ñoạn 2021-2025. 

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới 
nâng cao, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của huyện, thị xã, thành phố 
trên ñịa bàn tỉnh.  

- Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành 
phố Huế tổng hợp kết quả ñánh giá các tiêu chí của huyện, thị xã, thành phố theo Bộ 
tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai ñoạn 2021-2025.  

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trong công tác ñánh giá 
hoàn thiện hồ sơ trình công nhận huyện nông thôn mới, thị xã, thành phố hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao theo quy ñịnh của 
Trung ương.  

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: Căn cứ vào hướng dẫn của các sở, 
ban, ngành cấp tỉnh phụ trách tiêu chí ñể rà soát, ñánh giá từng tiêu chí của ñịa 
phương theo Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai ñoạn 2021-2025 và xây dựng 
kế hoạch thực hiện. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các sở, thủ trưởng các cơ 
quan ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh; Chánh Văn phòng ðiều phối Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

 

  
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Hoàng Hải Minh 
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Phụ lục I 
BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI 

TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ðOẠN 2021-2025  
 (Kèm theo Quyết ñịnh số 2264/Qð-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 

 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ) 

1. Có 100% số xã trên ñịa bàn ñạt chuẩn nông thôn mới (ñáp ứng ñầy ñủ mức ñạt chuẩn 
theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai ñoạn 2021-2025). 

2. Có ít nhất 10% số xã trên ñịa bàn ñạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (ñáp ứng ñầy ñủ 
mức ñạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao 
giai ñoạn 2021-2025).  

3. Có 100% số thị trấn trên ñịa bàn ñạt chuẩn ñô thị văn minh.  
4. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên ñịa bàn ñối với kết quả xây dựng nông thôn mới của 

huyện ñạt từ 90% trở lên (trong ñó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã ñối với 
kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới ñạt từ 80% trở lên).  

5. ðạt các tiêu chí huyện nông thôn mới giai ñoạn 2021-2025, bao gồm:  

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 

Chịu trách 
nhiệm hướng 
dẫn, ñánh giá 

1 Quy hoạch 

1.1. Có quy hoạch xây dựng vùng huyện1 
ñược phê duyệt còn thời hạn hoặc ñược rà 
soát, ñiều chỉnh theo quy ñịnh, trong ñó 
có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ 
trợ phát triển kinh tế nông thôn 

ðạt 

Sở Xây dựng 

1.2. Có công trình hạ tầng kỹ thuật thiết 
yếu hoặc hạ tầng xã hội thiết yếu ñược 
ñầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng 
vùng huyện ñã ñược phê duyệt 

≥01 

công trình 

2 Giao thông 

2.1. Hệ thống giao thông trên ñịa bàn 
huyện ñảm bảo kết nối tới các xã và ñược 
bảo trì hàng năm 

ðạt 

Sở Giao thông 
vận tải 

2.2. Tỷ lệ km ñường huyện ñạt chuẩn theo 
quy hoạch 

100% 

2.3. Tỷ lệ km ñường huyện ñược trồng 
cây xanh dọc tuyến ñường 

≥50% 

                                                 
1 Quy hoạch xây dựng vùng huyện phải ñáp ứng các yêu cầu về thực hiện xây dựng khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát 
triển kinh tế nông thôn (hạ tầng khu sơ chế, chế biến, trung chuyển nguyên liệu và sản phẩm nông nghiệp) trên ñịa bàn 
huyện. 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 

Chịu trách 
nhiệm hướng 
dẫn, ñánh giá 

2.4. Bến xe khách tại trung tâm huyện (nếu 
có theo quy hoạch) ñạt tiêu chuẩn loại IV 
trở lên 

ðạt 

3 

Thủy lợi và 
phòng, 

chống thiên 
tai 

3.1. Hệ thống thủy lợi liên xã ñồng bộ với 
hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch 

ðạt 
Sở Nông 

nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

3.2. ðảm bảo yêu cầu chủ ñộng về phòng 
chống thiên tai theo phương châm 4 tại 
chỗ 

ðạt 

4 
ðiện 

Hệ thống ñiện liên xã ñồng bộ với hệ 
thống ñiện các xã theo quy hoạch, ñảm 
bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống 

ðạt 
Sở Công 
Thương 

5 
Y tế - Văn 
hóa - Giáo 

dục 

5.1. Trung tâm Y tế huyện ñạt chuẩn ðạt Sở Y tế 

5.2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện 
ñạt chuẩn, có nhiều hoạt ñộng văn hóa - 
thể thao kết nối với các xã 

ðạt 
Sở Văn hóa và 

Thể thao 

5.3. Tỷ lệ trường Trung học phổ thông ñạt 
chuẩn quốc gia mức ñộ 1 trở lên 

≥60% 
 

Sở Giáo dục và 
ðào tạo 

5.4. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 
giáo dục thường xuyên ñạt kiểm ñịnh chất 
lượng giáo dục 

Cấp ñộ 1 

6 Kinh tế 

6.1. Có khu công nghiệp, hoặc cụm công 
nghiệp ñược ñầu tư kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật, hoặc cụm ngành nghề nông thôn 

ðạt 
Sở Công 
Thương 

6.2. Chợ trung tâm huyện ñạt tiêu chuẩn 
chợ kinh doanh thực phẩm 

ðạt 

6.3. Hình thành vùng nguyên liệu tập 
trung ñối với các sản phẩm chủ lực hoặc 
có mô hình liên kết theo chuỗi giá trị ñảm 
bảo an toàn thực phẩm, kết nối từ sản xuất 
ñến tiêu thụ ñối với các sản phẩm chủ lực 
của huyện 

ðạt Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

6.4. Có Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp 
hoạt ñộng hiệu quả 

ðạt 



CÔNG BÁO/Số 44/Ngày 27-9-2022 13
 

 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 

Chịu trách 
nhiệm hướng 
dẫn, ñánh giá 

 

7 

 

Môi trường 

7.1. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn 
trên ñịa bàn huyện ñảm bảo yêu cầu về 
bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh 
hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng 
phát sinh 

ðạt 
Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

7.2. Tỷ lệ hộ gia ñình thực hiện phân loại 
chất thải rắn tại nguồn 

≥40% 

7.3. Có mô hình tái chế chất thải hữu cơ, 
phụ phẩm nông nghiệp quy mô cấp xã trở 
lên 

≥01   

mô hình 
Sở NN&PTNT 

7.4. Có công trình xử lý nước thải sinh 
hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp 

≥01   

công trình 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

7.5. Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 
làng nghề trên ñịa bàn thực hiện ñúng các 
quy ñịnh về bảo vệ môi trường, trong ñó 
tỷ lệ ñất trồng cây xanh trong khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp tối thiểu là 10% 
diện tích toàn khu 

ðạt 

7.6. ðất cây xanh sử dụng công cộng tại 
ñiểm dân cư nông thôn ≥2m²/người 

Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

7.7. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên ñịa 
bàn ñược thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử 
lý theo quy ñịnh 

≥50% 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

7.8. Tỷ lệ ñiểm tập kết, trung chuyển chất 
thải rắn sinh hoạt trên ñịa bàn huyện có hạ 
tầng về bảo vệ môi trường theo quy ñịnh 

100% 

8 
Chất lượng 
môi trường 

sống 

8.1. Tỷ lệ hộ ñược sử dụng nước sạch 
theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập 
trung 

≥80% 
Sở Nông 

nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 

Chịu trách 
nhiệm hướng 
dẫn, ñánh giá 

8.2. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung 
có tổ chức quản lý, khai thác hoạt ñộng 
bền vững 

≥35% 

8.3. Có kế hoạch/ðề án kiểm kê, kiểm 
soát, bảo vệ chất lượng nước; phục hồi 
cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và 
các nguồn nước mặt trên ñịa bàn huyện 

ðạt 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

8.4. Cảnh quan, không gian trên ñịa bàn 
toàn huyện ñảm bảo sáng - xanh - sạch - 
ñẹp, an toàn 

ðạt 

8.5. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy 
ñịnh về ñảm bảo an toàn thực phẩm 

100% Sở Y tế 

9 

Hệ thống 
chính trị - 
An ninh 
trật tự - 

Hành chính 
công 

9.1. ðảng bộ, chính quyền huyện ñược 
xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm 
vụ trở lên 

ðạt 

Sở Nội vụ 
9.2. Tổ chức chính trị - xã hội của huyện 
ñược xếp loại chất lượng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên 

100% 

9.3. Trong 02 năm liên tục trước năm xét 
công nhận, không có công chức giữ chức 
vụ lãnh ñạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ 
mức cảnh cáo trở lên hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự 

Không Công an tỉnh 

9.4. ðảm bảo an ninh, trật tự ðạt Công an tỉnh 

9.5. Có dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3 
trở lên 

ðạt 
Sở Thông tin 

và Truyền 
thông 

9.6. Huyện ñạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
theo quy ñịnh 

ðạt 
Sở Tư pháp 
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Phụ lục II 
QUY ðỊNH THỊ XÃ, THÀNH PHỐ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ  

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ðOẠN 2021-2025 
 (Kèm theo Quyết ñịnh số 2264/Qð-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 

 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

1. Có 100% số xã trên ñịa bàn ñạt chuẩn nông thôn mới (ñáp ứng ñầy ñủ mức ñạt chuẩn 
theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai ñoạn 2021-2025). 

2. Có ít nhất 01 xã trên ñịa bàn ñạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai ñoạn 2021-2025. 

3. Có 100% số phường trên ñịa bàn ñạt chuẩn ñô thị văn minh. 

4. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên ñịa bàn ñối với kết quả xây dựng nông thôn mới 
của thị xã, thành phố ñạt từ 90% trở lên (trong ñó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở 
từng xã ñối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới ñạt từ 80% 
trở lên). 

5. ðất cây xanh sử dụng công cộng trong ñô thị trên ñịa bàn tối thiểu là 5m2/người. 
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Phụ lục III 
BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 

TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ðOẠN 2021-2025  
 (Kèm theo Quyết ñịnh số 2264/Qð-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 

 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ) 

 

1. Là huyện ñạt chuẩn nông thôn mới (ñáp ứng ñầy ñủ mức ñạt chuẩn theo yêu cầu 
của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai ñoạn 2021-2025). 

2. Có ít nhất 50% số xã trên ñịa bàn ñạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (ñáp ứng ñầy 
ñủ mức ñạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng 
cao giai ñoạn 2021-2025). 

3. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên ñịa bàn ñối với kết quả xây dựng nông thôn mới 
nâng cao của huyện ñạt từ 95% trở lên (trong ñó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở 
từng xã ñối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới nâng cao 
ñạt từ 85% trở lên). 

4. ðạt các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai ñoạn 2021-2025, bao gồm: 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 

Chịu trách 
nhiệm hướng 
dẫn, ñánh giá 

1 Quy hoạch 

1.1. Có quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức 
năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên ñịa bàn 

ðạt 

Sở Xây dựng 1.2. Công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc hạ tầng 
xã hội ñược ñầu tư xây dựng ñạt mức yêu cầu 
theo quy hoạch xây dựng vùng huyện ñã ñược 
phê duyệt 

≥ 01 công 
trình 

2 Giao thông 

2.1. Hệ thống giao thông trên ñịa bàn huyện 
ñảm bảo kết nối liên xã, liên vùng và giữa các 
vùng nguyên liệu tập trung, phù hợp với quá 
trình ñô thị hóa 

ðạt 

Sở Giao thông 
vận tải 

2.2. Tỷ lệ km ñường huyện ñược nhựa hóa 
hoặc bê tông hóa, có các hạng mục cần thiết 
về an toàn giao thông theo quy ñịnh (biển báo, 
biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, lan can 
phòng hộ,…), ñược trồng cây xanh, ñược bảo 
trì hàng năm, ñảm bảo sáng - xanh - sạch - ñẹp 

100% 

2.3. Bến xe khách tại trung tâm huyện (nếu có 
theo quy hoạch) ñạt tiêu chuẩn loại III trở lên 

ðạt 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 

Chịu trách 
nhiệm hướng 
dẫn, ñánh giá 

3 

Thủy lợi và 
phòng, 

chống thiên 
tai 

3.1. Các công trình thủy lợi do huyện quản lý 
ñược bảo trì, nâng cấp, ñảm bảo tích hợp hệ 
thống cơ sở dữ liệu theo chuyển ñổi số 

ðạt 

Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

3.2. Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các vi phạm 
và nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi 
trên ñịa bàn huyện 

ðạt 

3.3. ðảm bảo yêu cầu chủ ñộng về phòng, 
chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ 

Khá 

4 ðiện 
Hệ thống ñiện ñảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cấp 
ñiện tin cậy, ổn ñịnh, an toàn hành lang lưới 
ñiện và mỹ quan 

ðạt 
Sở Công 
Thương 

5 
Y tế - Văn 
hóa - Giáo 

dục 

5.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 
(áp dụng ñạt cho cả nam và nữ) 

≥95% Sở Y tế 

5.2. Có công viên hoặc quảng trường ñược lắp 
ñặt các dụng cụ thể dục thể thao 

≥70% 

Sở Văn hóa và 
Thể thao 

5.3. Các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc 
ñược kế thừa và phát huy hiệu quả; các di sản 
văn hóa trên ñịa bàn ñược kiểm kê, ghi danh, 
truyền dạy, xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và 
phát huy giá trị hiệu quả 

ðạt 

5.4. Có 100% số trường Trung học phổ thông 
ñạt chuẩn quốc gia mức ñộ 1, trong ñó có ít 
nhất 01 trường ñạt chuẩn quốc gia mức ñộ 2 

ðạt 
Sở Giáo dục và 

ðào tạo 5.5. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo 
dục thường xuyên ñạt kiểm ñịnh chất lượng 
giáo dục 

Cấp ñộ 2 

6 Kinh tế 

6.1. Có khu công nghiệp ñược lấp ñầy từ 50% trở 
lên hoặc có cụm công nghiệp ñược ñầu tư hoàn 
thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và ñược lấp ñầy từ 
50% trở lên hoặc có cụm ngành nghề nông thôn 
ñược ñầu tư cơ sở hạ tầng ñồng bộ 

ðạt 
Sở Công 
Thương 

6.2. Vùng nguyên liệu tập trung ñối với các sản 
phẩm chủ lực của huyện ñược ñầu tư ñồng bộ về 
cơ sở hạ tầng, ñược cấp mã vùng và có ứng dụng 
quy trình kỹ thuật tiên tiến 

ðạt 

Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

6.3. Có chợ ñạt tiêu chuẩn chợ hạng 2 hoặc 
trung tâm thương mại ñạt chuẩn theo quy ñịnh 

ðạt 
Sở Công 
Thương 

6.4. Có ðề án/Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh 
tế nông thôn ñối với sản phẩm chủ lực, sản 
phẩm OCOP và ñược triển khai hiệu quả 

ðạt 
Sở Nông 

nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 

Chịu trách 
nhiệm hướng 
dẫn, ñánh giá 

6.5. Hình ảnh ñiểm du lịch của huyện ñược 
quảng bá thông qua ứng dụng Internet, mạng 
xã hội 

ðạt Sở Du lịch 

7 Môi trường 

7.1. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải 
rắn không nguy hại trên ñịa bàn huyện ñược 
thu gom và xử lý theo quy ñịnh 

≥95% 
Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

7.2. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên ñịa bàn 
huyện ñược thu gom, vận chuyển và xử lý ñáp 
ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

100% 
Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

7.3. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông 
nghiệp ñược thu gom, tái sử dụng, tái chế 
thành các nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm 
thân thiện với môi trường 

≥80% 

Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

7.4. Tỷ lệ hộ gia ñình thực hiện phân loại chất 
thải rắn tại nguồn 

≥70% 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 7.5. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt trên ñịa bàn toàn 

huyện ñược thu gom, xử lý bằng các biện 
pháp, công trình phù hợp 

≥50% 

7.6. ðất cây xanh sử dụng công cộng tại ñiểm 
dân cư nông thôn 

≥4m2/người
Sở Nông 

nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

7.7. Không có làng nghề ô nhiễm môi trường 
trên ñịa bàn huyện 

ðạt 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 7.8. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên ñịa bàn 

ñược thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo 
quy ñịnh 

≥85% 

8 
Chất lượng 
môi trường 

sống 

8.1. Tỷ lệ hộ ñược sử dụng nước sạch theo 
quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung 

≥90% 

 

 Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

8.2. Cấp nước sinh hoạt ñạt chuẩn bình quân 
ñầu người/ngày ñêm 

≥80 lít 

8.3. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung trên 
ñịa bàn huyện có tổ chức quản lý, khai thác 
hoạt ñộng bền vững 

≥40% 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 

Chịu trách 
nhiệm hướng 
dẫn, ñánh giá 

8.4. Có mô hình xử lý nước mặt (ao, hồ) bảo 
ñảm quy ñịnh về bảo vệ môi trường 

≥01 mô 
hình 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 8.5. Cảnh quan, không gian trên ñịa bàn toàn 

huyện ñảm bảo sáng - xanh - sạch - ñẹp, an 
toàn 

ðạt 

8.6. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy ñịnh 
về ñảm bảo an toàn thực phẩm 

100% Sở Y tế 

8.7. Tỷ lệ cán bộ làm công tác quản lý chất 
lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 
do huyện quản lý hàng năm ñược bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ 

100% 
Sở Nông 

nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

8.8. Không ñể xảy ra sự cố về an toàn thực 
phẩm trên ñịa bàn thuộc phạm vi quản lý của 
huyện 

Không Sở Y tế 

8.9. Có mô hình xã, thôn thông minh ðạt 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

9 

An ninh, 
trật tự - 

Hành chính 
công 

9.1. An ninh, trật tự trên ñịa bàn huyện ñược 
giữ vững ổn ñịnh và nâng cao 

ðạt 
Công an tỉnh 

9.2. Có dịch vụ công trực tuyến Mức ñộ 4 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
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Phụ lục IV 
TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH 

ðỐI VỚI BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 2264/Qð-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

TT Cơ quan hướng dẫn 
Số văn bản-

Ngày/tháng/năm 
Nội dung hướng dẫn 

1 Sở Xây dựng 
1188/SXD-

PTðT&HTKT ngày 
08/4/2022 

Tiêu chí số 1 - Quy hoạch 

2 
Sở Văn hóa và Thể 
thao 

801/SVHTT-
QLVH&Gð ngày 

20/4/2022 

Chỉ tiêu 5.2, 5.3, Tiêu chí số 5 
- Y tế - Văn hóa - Giáo dục 

3 
Sở Thông tin và 
Truyền thông 

748/STTTT-BCVT 
ngày 08/4/2022 

Chỉ tiêu 8.9, Tiêu chí số 8 - 
Chất lượng môi trường sống 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2265/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 9 năm 2022 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí  
xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 263/Qð-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 

ñoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 318/Qð-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ 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 ñoạn 2021-2025; 

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

1847/TTr-NNPTNT ngày 12 tháng 8 năm 2022. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này là Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và 

Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 

2021-2025 (gọi tắt là Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai ñoạn 2021-2025) (kèm theo 

phụ lục I, II).  

ðối với 12 xã ñặc biệt khó khăn khu vực III thuộc huyện A Lưới (Hương Nguyên, 

Hồng Hạ, A Roàng, Lâm ðớt, ðông Sơn, Hồng Thái, Quảng Nhâm, Hồng Bắc, Hồng Kim, 

Trung Sơn, Hồng Vân, Hồng Thủy), mức ñạt chuẩn nông thôn mới hoặc ñạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao ñược áp dụng theo quy ñịnh ñạt chuẩn ñối với vùng Trung du 

miền núi phía Bắc (kèm theo phụ lục III, IV). 

Bộ tiêu chí này là căn cứ ñể ñánh giá thực trạng và mức ñộ ñạt các tiêu chí, chỉ 

tiêu; là cơ sở ñể xây dựng quy hoạch, ñề án, kế hoạch thực hiện và chỉ ñạo xây dựng xã 

nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao trên ñịa bàn; kiểm tra, ñánh giá, công nhận 

ñạt chuẩn tiêu chí và ñạt chuẩn xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; là cơ sở 

xét khen thưởng trong phong trào thi ñua xây dựng nông thôn mới. 



22 CÔNG BÁO/Số 44/Ngày 27-9-2022

 
 

ðiều 2. Nhiệm vụ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố: 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh ñược giao phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí:  

- Căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh hướng dẫn, tiêu chuẩn chuyên ngành hoặc quy ñịnh khung ñối với các tiêu chí, 

chỉ tiêu theo phân công phụ trách hướng dẫn, ñánh giá trong Bộ tiêu chí nông thôn 

mới cấp xã của tỉnh giai ñoạn 2021-2025.  

- Chủ trì xây dựng, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ ñánh giá, thẩm ñịnh tiêu chí do 

cơ quan, ñơn vị ñược giao phụ trách theo hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành Trung 

ương và căn cứ ñiều kiện thực tế triển khai tại ñịa phương.  

- Thực hiện báo báo ñịnh kỳ và ñột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Ban 

Chỉ ñạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên 

Huế (thông qua Văn phòng ðiều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới tỉnh).  

2. Văn phòng ðiều phối nông thôn mới tỉnh:  

- ðôn ñốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh xây dựng hướng dẫn thực hiện các tiêu 

chí, chỉ tiêu ñược giao phụ trách. Trên cơ sở ñó, tổng hợp ban hành sổ tay hướng dẫn 

thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã của tỉnh giai ñoạn 2021-2025.  

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao của các xã trên ñịa bàn tỉnh.  

- Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố 

Huế tổng hợp kết quả ñánh giá các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao 

của các xã theo Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã của tỉnh giai ñoạn 2021-2025.  

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trong công tác thẩm tra, 

thẩm ñịnh và hoàn thiện hồ sơ trình công nhận xã ñạt chuẩn nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao hàng năm theo ñúng quy ñịnh của Trung ương và của ñịa phương.  

3. UBND huyện, thị xã, thành phố Huế:  

- Căn cứ vào hướng dẫn của các sở, ban, ngành cấp tỉnh phụ trách tiêu chí ñể 

ñánh giá từng tiêu chí của các xã trên ñịa bàn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã 

của tỉnh giai ñoạn 2021-2025.  

- Hướng dẫn các xã rà soát, ñánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu 

chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao cấp xã của tỉnh giai ñoạn 2021-2025.  

- Hàng năm UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế ñánh giá, thẩm tra tiêu 

chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của các xã. Hoàn chỉnh hồ sơ trình trình 

UBND tỉnh thẩm ñịnh, xét công nhận và công bố ñối với các xã ñạt chuẩn. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các sở, thủ trưởng các cơ 

quan ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh; Chánh Văn phòng ðiều phối Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này./. 
 

  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Hoàng Hải Minh 
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Phụ lục I 
BỘ TIÊU CHÍ XÃ ðẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI   

TRÊN ðỊA BÀN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ðOẠN 2021-2025 
 (Kèm theo Quyết ñịnh số 2265/Qð-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, ñánh giá 

I. QUY HOẠCH 

1 Quy hoạch 

1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã1 ñược phê duyệt phù 
hợp với ñịnh hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã giai 
ñoạn 2021-2025 (trong ñó có quy hoạch khu chức năng dịch 
vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn) và ñược công bố công 
khai ñúng thời hạn 

ðạt 
Sở Xây dựng 

1.2. Ban hành quy ñịnh quản lý quy hoạch chung xây 
dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch 

ðạt  

II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI 

2 Giao thông 

2.1. Tỷ lệ ñường xã ñược nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 
ñảm bảo ô tô ñi lại thuận tiện quanh năm 

100%  

Sở Giao thông vận tải 

 

2.2. Tỷ lệ ñường thôn, bản, ấp và ñường liên thôn, bản, ấp ít 
nhất ñược cứng hóa, ñảm bảo ô tô ñi lại thuận tiện quanh 
năm 

100% 

                                                             

1 Quy hoạch chung xây dựng xã phải ñáp ứng các yêu cầu về thực hiện: Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với ứng phó với biến ñổi khí hậu, quá trình ñô thị hóa của các xã ven ñô và bảo 
vệ môi trường nông thôn; khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn (hạ tầng khu sơ chế, chế biến, trung chuyển nguyên liệu và sản phẩm nông nghiệp) phù hợp với tình 
hình kinh tế - xã hội của ñịa phương. 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, ñánh giá 

2.3. Tỷ lệ ñường ngõ, xóm sạch và ñảm bảo ñi lại thuận 
tiện quanh năm 

100%  

Sở Giao thông vận tải 
2.4. Tỷ lệ ñường trục chính nội ñồng ñảm bảo vận 
chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm  

90% 

3 Thủy lợi 

3.1. Tỷ lệ diện tích ñất sản 
xuất nông nghiệp ñược tưới 
và tiêu nước chủ ñộng ñạt từ 
80% trở lên 

Vùng núi và gò ñồi, cát 
ven biển 

≥80% 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

ðồng bằng ≥85% 

3.2. ðảm bảo yêu cầu chủ ñộng về phòng chống thiên tai 
theo phương châm 4 tại chỗ 

ðạt 

4 ðiện 

4.1. Hệ thống ñiện ñạt chuẩn ðạt 

Sở Công Thương 4.2. Tỷ lệ hộ có ñăng ký trực tiếp và ñược sử dụng ñiện 
thường xuyên, an toàn từ các nguồn 

≥ 98% 

5 Trường học 

Tỷ lệ trường học các cấp 
(mầm non, tiểu học, THCS; 
hoặc trường phổ thông có 
nhiều cấp học có cấp học cao 
nhất là THCS) ñạt tiêu chuẩn 
cơ sở vật chất theo quy ñịnh 

a) Các xã có hơn 3 trường 

100% ñạt tiêu chuẩn 
CSVC tối thiểu, trong 

ñó ≥70% ñạt tiêu chuẩn 
CSVC mức ñộ 1 

Sở Giáo dục và ðào tạo 

b) Các xã có từ 3 trường 
trở xuống 

100% ñạt tiêu chuẩn 
CSVC tối thiểu, trong 

ñó ≥50% ñạt tiêu chuẩn 
CSVC mức ñộ 1 

6 
Cơ sở vật 

chất văn hóa 
6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường ña năng và sân 
thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã 

ðạt Sở Văn hóa và Thể thao 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, ñánh giá 

6.2. Xã có ñiểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em 
và người cao tuổi theo quy ñịnh2 

ðạt  

Sở Văn hóa và Thể thao 
6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt 
văn hóa, thể thao phục vụ cộng ñồng 

100% 

7 
Cơ sở hạ tầng 
thương mại 
nông thôn 

Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao ñổi hàng hóa ðạt Sở Công Thương 

8 
Thông tin và 
truyền thông 

8.1. Xã có ñiểm phục vụ bưu chính ðạt 

Sở Thông tin và Truyền 
thông 

8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet ðạt 

8.3. Xã có ñài truyền thanh và hệ thống loa ñến các thôn ðạt 

8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 
quản lý, ñiều hành 

ðạt 

9 Nhà ở dân cư 
9.1. Nhà tạm, dột nát Không 

Sở Xây dựng 
9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố 97,9% 

III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 

10 Thu nhập 
Thu nhập bình quân ñầu người (triệu 
ñồng/người)  

Năm 2021 ≥ 36    

Cục Thống kê tỉnh 
Năm 2022  ≥ 39 
Năm 2023 ≥ 42 
Năm 2024 ≥ 45 
Năm 2025 ≥ 48 

                                                             

2 ðiểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em của xã phải ñảm bảo ñiều kiện và có nội dung hoạt ñộng chống ñuối nước cho trẻ em. 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 4

4
/N

g
ày

 2
7
-9

-2
0
2
2

2
7

 
 

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, ñánh giá 

11 
Nghèo ña 

chiều 
Tỷ lệ nghèo ña chiều giai ñoạn  2021-2025 <6,5% Sở Lao ñộng Thương 

binh và Xã hội 

12 Lao ñộng  

12.1. Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo (áp dụng ñạt cho cả nam 
và nữ) 

 

≥ 75% 
Sở Lao ñộng Thương 

binh và Xã hội 
12.2. Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp 
dụng ñạt cho cả nam và nữ) 

≥ 25% 

13 

Tổ chức sản 
xuất và phát 
triển kinh tế 
nông thôn 

13.1. Xã có hợp tác xã hoạt ñộng hiệu quả và theo ñúng 
quy ñịnh của Luật Hợp tác xã 

ðạt 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản 
phẩm chủ lực ñảm bảo bền vững 

ðạt 

13.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ 
lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và ñược 
chứng nhận VietGAP hoặc tương ñương 

ðạt 

13.4. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát 
triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với 
hạ tầng về bảo vệ môi trường 

ðạt 

13.5. Có tổ khuyến nông cộng ñồng hoạt ñộng hiệu quả  ðạt 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, ñánh giá 

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG 

14 
Giáo dục và 

ñào tạo 

14.1. Phổ cập giáo dục 
mầm non cho trẻ em 5 
tuổi; phổ cập giáo dục 
tiểu học; phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở; 
xóa mù chữ 

ðạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm 
non cho trẻ em 5 tuổi 

ðạt 

Sở Giáo dục và ðào tạo 

ðạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu 
học mức ñộ 2 

ðạt 

Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 ≥98% 

ðạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS 
mức ñộ 2 

ðạt 

ðạt chuẩn xóa mù chữ mức ñộ 2 ðạt 

Trung tâm học tập cộng ñồng ñược 
ñánh giá/xếp loại 

Khá 

14.2. Tỷ lệ học sinh (áp dụng ñạt cho cả nam và nữ) tốt 
nghiệp trung học cơ sở ñược tiếp tục học trung học (phổ 
thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp) 

≥ 85% 

15 Y tế 

15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng 
ñạt cho cả nam và nữ)  

≥90% 

Sở Y tế 

15.2.  Xã ñạt tiêu chí quốc gia về y tế ðạt 

15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp 
còi (chiều cao theo tuổi) 

≤25% 

15.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh ñiện tử ≥50% 
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16 Văn hóa 
Tỷ lệ thôn, bản ñạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy ñịnh, có 
kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới ≥70% Sở Văn hóa và Thể thao 

17 

Môi trường 
và an toàn vệ 

sinh thực 
phẩm 

17.1. Tỷ lệ hộ ñược sử dụng nước sạch 
theo quy chuẩn 
 

Xã không thuộc 
khu vực III 

≥90% 
(≥20% từ hệ thống cấp 

nước tập trung) Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

Xã khu vực III 

≥80% 

(≥15% từ hệ thống cấp 
nước tập trung) 

17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy 
sản, làng nghề ñảm bảo quy ñịnh về bảo vệ môi trường 

≥95% 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 17.3. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - ñẹp, an toàn; 

không ñể xảy ra tồn ñọng nước thải sinh hoạt tại các khu 
dân cư tập trung 

ðạt 

17.4. ðất cây xanh sử dụng công cộng tại ñiểm dân cư 
nông thôn ≥2m2/người 

ðạt 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy ñịnh và theo 
quy hoạch 

ðạt Sở Xây dựng 

17.6. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không 
nguy hại trên ñịa bàn ñược thu gom, xử lý theo quy ñịnh 

≥75% 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 17.7. Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và 

chất thải rắn y tế ñược thu gom, xử lý ñáp ứng yêu cầu về 
bảo vệ môi trường 

100% 
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17.8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước 
sinh hoạt hợp vệ sinh và ñảm bảo 3 sạch3 

≥85% Sở Y tế 

17.9. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi ñảm bảo các quy ñịnh về vệ 
sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường 

≥70% 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

17.10. Tỷ lệ hộ gia ñình và cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm tuân thủ các quy ñịnh về ñảm bảo an toàn thực 
phẩm 

100% 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp 
với Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Sở 

Công Thương 

17.11. Tỷ lệ hộ gia ñình thực hiện phân loại chất thải rắn 
tại nguồn 

≥30% 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên ñịa bàn ñược 
thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy ñịnh  

≥50% 

V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

18 

Hệ thống 
chính trị và 

tiếp cận pháp 
luật 

18.1. Cán bộ, công chức xã ñạt chuẩn ðạt 

Sở Nội vụ 
18.2. ðảng bộ, chính quyền xã ñược xếp loại chất lượng 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

ðạt 

18.3. Tổ chức chính trị - xã hội của xã ñược xếp loại chất 
lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

100% 

18.4. Xã ñạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy ñịnh ðạt Sở Tư pháp 

                                                             

3 ðảm bảo 3 sạch, gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ (theo nội dung cuộc vận ñộng “Xây dựng gia ñình 5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát ñộng). 
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18.5. ðảm bảo bình ñẳng giới và phòng chống bạo lực 
gia ñình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng 
chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn 
cảnh ñặc biệt trên ñịa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ 
những người dễ bị tổn thương trong gia ñình và ñời sống 
xã hội  

ðạt 

Sở Lao ñộng Thương 
binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với Sở Tư pháp 

18.6. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến 
thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, ñào tạo 
nâng cao năng lực cộng ñồng gắn với nâng cao hiệu quả 
hoạt ñộng của Ban Phát triển thôn 

ðạt 
Văn phòng ðiều phối 
nông thôn mới tỉnh 

19 
Quốc phòng 
và an ninh 

19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng 
khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng 

ðạt Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

19.2. Không có hoạt ñộng xâm phạm an ninh quốc gia; 
không có khiếu kiện ñông người kéo dài trái pháp luật; 
không có công dân cư trú trên ñịa bàn phạm tội ñặc biệt 
nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội 
phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,…) và tai 
nạn giao thông, cháy, nổ ñược kiềm chế, giảm so với năm 
trước; có một trong các mô hình (phòng, chống tội phạm, 
tệ nạn xã hội; bảo ñảm trật tự, an toàn giao thông; phòng 
cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc hoạt ñộng thường xuyên, hiệu quả 

ðạt Công an tỉnh 
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Phụ lục II 
BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 
TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ðOẠN 2021-2025  

 (Kèm theo Quyết ñịnh số 2265/Qð-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

1. Là xã ñạt chuẩn nông thôn mới (ñáp ứng ñầy ñủ mức ñạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 
giai ñoạn 2021-2025). 

2. ðạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai ñoạn 2021-2025, bao gồm: 

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, ñánh giá 

1 Quy hoạch 

1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc ñã ñược 
rà soát, ñiều chỉnh theo quy ñịnh của pháp luật về quy hoạch 

ðạt 

Sở Xây dựng 

1.2. Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng 
và quản lý xây dựng theo quy hoạch 

ðạt 

1.3. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch 
chi tiết xây dựng ñiểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - 
xã hội của ñịa phương và phù hợp với ñịnh hướng ñô thị hóa theo 
quy hoạch cấp trên 

ðạt 

2 Giao thông 
2.1. Tỷ lệ ñường xã ñược bảo trì hàng năm, ñảm bảo sáng - xanh - 
sạch - ñẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, 
chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy ñịnh 

100% Sở Giao thông vận tải 
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hướng dẫn, ñánh giá 

2.2. Tỷ lệ ñường 
thôn, bản và ñường 
liên thôn, bản  

ðược cứng hóa và bảo trì hàng năm 100% 

Có các hạng mục cần thiết theo quy ñịnh 
(biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ 
giảm tốc, cây xanh…) và ñảm bảo sáng - 
xanh - sạch - ñẹp 

100%  

2.3. Tỷ lệ ñường ngõ, xóm ñược cứng hóa, ñảm bảo sáng - xanh - 
sạch - ñẹp 

100% 

2.4. Tỷ lệ ñường trục chính nội ñồng ñược cứng hóa ñáp ứng yêu 
cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa  

100% 

3 
Thủy lợi và 

phòng, chống 
thiên tai 

3.1. Tỷ lệ diện tích ñất sản xuất nông nghiệp ñược tưới và tiêu 
nước chủ ñộng 

≥90% 

 

 

 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

3.2. Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt ñộng hiệu quả, bền 
vững 

ðạt 

3.3. Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực 
của ñịa phương ñược tưới tiên tiến, 
tiết kiệm nước  

Vùng núi và gò ñồi, cát 
ven biển 

≥90% 

ðồng bằng ≥95% 

3.4. Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội ñồng ñược 
bảo trì hàng năm 

ðạt 

3.5. Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào 
công trình thủy lợi  

ðạt 
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3.6. ðảm bảo yêu cầu chủ ñộng về phòng chống thiên tai theo 
phương châm 4 tại chỗ 

Khá 

4 ðiện 
Tỷ lệ hộ có ñăng ký trực tiếp và ñược sử dụng ñiện sinh hoạt, sản 
xuất ñảm bảo an toàn, tin cậy và ổn ñịnh 

≥99% Sở Công Thương 

5 Giáo dục  

5.1. Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc 
trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) 
ñạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức ñộ 1 và có ít nhất 01 trường ñạt 
tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức ñộ 2  

100% 

Sở Giáo dục và ðào 
tạo 

5.2. Duy trì và nâng cao chất lượng ñạt chuẩn phổ cập giáo dục 
mầm non cho trẻ em 5 tuổi 

ðạt 

5.3. ðạt chuẩn và duy trì ñạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và 
THCS 

Mức ñộ 3 

5.4. ðạt chuẩn xóa mù chữ   Mức ñộ 2 

5.5. Cộng ñồng học tập cấp xã ñược ñánh giá, xếp loại   Khá 

5.6. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, 
kỹ năng, sức bền 

ðạt 

6 Văn hóa 
6.1. Có lắp ñặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở ñiểm công 
cộng; các loại hình hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao 
ñược tổ chức hoạt ñộng thường xuyên 

ðạt 
Sở Văn hóa và Thể 

thao 
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6.2. Di sản văn hóa ñược kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo 
và phát huy giá trị ñúng quy ñịnh  

ðạt 

6.3. Tỷ lệ thôn, bản ñạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy ñịnh và ñạt 
chuẩn nông thôn mới 

ðạt 

7 
Cơ sở hạ tầng 
thương mại 
nông thôn  

Có mô hình chợ thí ñiểm bảo ñảm an toàn thực phẩm, hoặc chợ 
ñáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực 
phẩm 

ðạt Sở Công Thương 

8 
Thông tin và 
Truyền thông 

8.1. Có ñiểm phục vụ bưu chính ñáp ứng cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến cho người dân 

ðạt 
 

 

 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 

 

 

 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 

8.2. Tỷ lệ thuê bao sử dụng 
ñiện thoại thông minh  

Các xã vùng ñồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi. 

≥50% 

Các xã còn lại ≥80% 

8.3. Có dịch vụ báo chí truyền thông ðạt 

8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, ñiều 
hành phục vụ ñời sống kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài 
lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới  

ðạt 

8.5. Có mạng wifi miễn phí ở các ñiểm công cộng (khu vực trung 
tâm xã, nơi sinh hoạt cộng ñồng, ñiểm du lịch cộng ñồng,…) 

ðạt 

9 Nhà ở dân cư Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố ≥97,9% Sở Xây dựng 
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10 Thu nhập 
Thu nhập bình quân ñầu người (triệu 
ñồng/người) 

Năm 2021 ≥43 

Cục Thống kê tỉnh 

Năm 2022 ≥47 

Năm 2023 ≥51 

Năm 2024 ≥55 

Năm 2025 ≥59 

11 
Nghèo ña 

chiều 
Tỷ lệ nghèo ña chiều giai ñoạn 2021 - 2025 <4% 

Sở Lao ñộng Thương 
binh và Xã hội 

12 Lao ñộng  

12.1. Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo (áp dụng ñạt cho cả nam và nữ) ≥80% 

Sở Lao ñộng Thương 
binh và Xã hội 

 
 
 

Sở Lao ñộng Thương 
binh và Xã hội 

12.2. Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng 
ñạt cho cả nam và nữ) 

≥30% 

12.3. Tỷ lệ lao ñộng làm 
việc trong các ngành kinh 
tế chủ lực trên ñịa bàn  
(ðánh giá qua tỷ lệ lao 
ñộng phi nông nghiệp) 

Các xã thuộc thành phố Huế: ≥73% 

Các xã thuộc các huyện Phong ðiền, 
Quảng ðiền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã 
Hương Trà, Hương Thủy: 

≥65% 

Các xã thuộc huyện Nam ðông, A Lưới: ≥43% 

13 

Tổ chức sản 
xuất và phát 
triển kinh tế 
nông thôn 

13.1. Hợp tác xã hoạt ñộng hiệu quả và có hợp ñồng liên kết theo 
chuỗi giá trị ổn ñịnh 

≥1 
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 13.2. Có sản phẩm OCOP ñược xếp hạng ñạt chuẩn hoặc tương 

ñương còn thời hạn 
ðạt 
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13.3. Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình 
nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá 
trị gắn với ñảm bảo an toàn thực phẩm  

≥1 

13.4. Ứng dụng chuyển ñổi số ñể thực hiện truy xuất nguồn gốc 
các sản phẩm chủ lực của xã  

ðạt 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã ñược bán qua kênh thương 
mại ñiện tử 

ðạt 

13.6. Vùng nguyên liệu tập trung ñối với nông sản chủ lực của xã 
ñược cấp mã vùng  

≥ 1 
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

13.7. Có triển khai quảng bá hình ảnh ñiểm du lịch của xã thông 
qua ứng dụng Internet, mạng xã hội 

ðạt 

Sở Du lịch chủ trì, 
phối hợp với sở 

Thông tin và Truyền 
thông 

13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo 
hướng tích hợp ña giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường) 

≥ 1 
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

14 Y tế 

14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng ñạt cho cả 
nam và nữ)  

≥95% 

Sở Y tế 

14.2. Tỷ lệ dân số ñược quản lý sức khỏe (áp dụng ñạt cho cả 
nam và nữ) 

≥90% 

14.3. Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa 
bệnh từ xa (áp dụng ñạt cho cả nam và nữ) 

≥40% 

14.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh ñiện tử ≥70% 
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15 
Hành chính 

công 

15.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 
chính 

ðạt Sở Thông tin và 
Truyền thông 

15.2. Có dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3 trở lên ðạt 

15.3. Giải quyết các thủ tục hành chính ñảm bảo ñúng quy ñịnh 
và không ñể xảy ra khiếu nại vượt cấp 

ðạt 
Văn phòng UBND 

tỉnh 

16 
Tiếp cận 
pháp luật 

16.1. Có mô hình ñiển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa 
giải ở cơ sở hoạt ñộng hiệu quả ñược công nhận  

≥1 

Sở Tư pháp 16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa 
giải ñược hòa giải thành 

≥90% 

16.3. Tỷ lệ người dân thuộc ñối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và 
ñược trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu 

≥90% 

17 Môi trường  

17.1. Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), 
nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường 

ðạt 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng 
nghề ñảm bảo quy ñịnh về bảo vệ môi trường 

100% 

17.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại 
trên ñịa bàn ñược thu gom, xử lý theo quy ñịnh 

≥85% 

17.4. Tỷ lệ hộ gia ñình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 
bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả 

≥40% 

17.5. Tỷ lệ hộ gia ñình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn ≥50% 

17.6. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên ñịa bàn ñược thu gom, vận 
chuyển và xử lý ñáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

100% 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 4

4
/N

g
ày

 2
7
-9

-2
0
2
2

3
9

 
 

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, ñánh giá 

17.7. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp ñược thu gom, tái 
sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân 
thiện với môi trường  

≥80% 
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

17.8. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo ñảm các quy ñịnh về vệ sinh thú y, 
chăn nuôi và bảo vệ môi trường 

≥85% 
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

17.9. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) ñáp ứng các quy ñịnh 
của pháp luật và theo quy hoạch 

ðạt 
Sở Xây dựng 

17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng ≥5% 
17.11. ðất cây xanh sử dụng công cộng tại ñiểm dân cư nông 
thôn (≥4m2/người) 

ðạt 
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên ñịa bàn ñược thu gom, 
tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy ñịnh  

≥70% 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

18 
Chất lượng 
môi trường 

sống 

18.1. Tỷ lệ hộ ñược sử 
dụng nước sạch theo quy 
chuẩn từ hệ thống cấp nước 
tập trung  

Xã không thuộc khu vực III ≥90% 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

Xã khu vực III ≥80% 

18.2. Cấp nước sinh hoạt ñạt 
chuẩn bình quân ñầu 
người/ngày ñêm 

Xã không thuộc khu vực III ≥60 lít 

Xã khu vực III ≥50 lít 

18.3. Tỷ lệ công trình cấp 
nước tập trung có tổ chức 
quản lý, khai thác hoạt 
ñộng bền vững 

Xã không thuộc khu vực III ≥30% 

Xã khu vực III ≥25% 
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18.4. Tỷ lệ chủ thể hộ gia ñình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm hàng năm ñược tập huấn về an toàn thực phẩm  

100% 
Sở Y tế 

18.5. Không ñể xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên ñịa bàn 
thuộc phạm vi quản lý của xã 

Không 

18.6. Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản 
ñược chứng nhận về an toàn thực phẩm 

100% 
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

  

18.7. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ 
sinh, nhà tiêu an toàn và ñảm bảo 3 sạch 

≥95% Sở Y tế 

18.8. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên ñịa bàn ñảm bảo 
vệ sinh môi trường 

100% 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

19 
Quốc phòng 
và An ninh 

19.1. Nâng cao chất lượng hoạt ñộng của Ban Chỉ huy quân sự xã 
và lực lượng dân quân  

ðạt 
Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh 

19.2. Không có công dân cư trú trên ñịa bàn phạm tội nghiêm 
trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng 
trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống 
tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo ñảm trật tự, an toàn giao thông; 
phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc hoạt ñộng thường xuyên, hiệu quả 

ðạt Công an tỉnh 

 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 4

4
/N

g
ày

 2
7
-9

-2
0
2
2

4
1

 
 

Phụ lục III 

BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA ÁP DỤNG CHO 12 XÃ ðẶC BIỆT KHÓ KHĂN KHU VỰC III HUYỆN A LƯỚI, 
ðẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ðOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 2265/Qð-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, ñánh giá 

I. QUY HOẠCH 

1 Quy hoạch 

1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã1 ñược phê duyệt phù 
hợp với ñịnh hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã giai 
ñoạn 2021 - 2025 (trong ñó có quy hoạch khu chức năng dịch 
vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn) và ñược công bố công 
khai ñúng thời hạn 

ðạt 
Sở Xây dựng 

1.2. Ban hành quy ñịnh quản lý quy hoạch chung xây 
dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch 

ðạt  

II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI 

2 Giao thông 

2.1. Tỷ lệ ñường xã ñược nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 
ñảm bảo ô tô ñi lại thuận tiện quanh năm 

100%  

Sở Giao thông vận tải 

 

2.2. Tỷ lệ ñường thôn, bản, ấp và ñường liên thôn, bản, ấp ít 
nhất ñược cứng hóa, ñảm bảo ô tô ñi lại thuận tiện quanh 
năm 

≥80% 

                                                             

1 Quy hoạch chung xây dựng xã phải ñáp ứng các yêu cầu về thực hiện: Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với ứng phó với biến ñổi khí hậu, quá trình ñô thị hóa của các xã ven ñô và bảo 
vệ môi trường nông thôn; khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn (hạ tầng khu sơ chế, chế biến, trung chuyển nguyên liệu và sản phẩm nông nghiệp) phù hợp với tình 
hình kinh tế - xã hội của ñịa phương. 
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2.3. Tỷ lệ ñường ngõ, xóm sạch và ñảm bảo ñi lại thuận 
tiện quanh năm 

100% 
 

Sở Giao thông vận tải 
2.4. Tỷ lệ ñường trục chính nội ñồng ñảm bảo vận chuyển 
hàng hóa thuận tiện quanh năm  

90% 

3 Thủy lợi 

3.1. Tỷ lệ diện tích ñất sản xuất nông nghiệp ñược tưới và 
tiêu nước chủ ñộng ñạt từ 80% trở lên 

≥80% 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 3.2. ðảm bảo yêu cầu chủ ñộng về phòng chống thiên tai 
theo phương châm 4 tại chỗ 

ðạt 

4 ðiện 
4.1. Hệ thống ñiện ñạt chuẩn ðạt 

Sở Công Thương 4.2. Tỷ lệ hộ có ñăng ký trực tiếp và ñược sử dụng ñiện 
thường xuyên, an toàn từ các nguồn 

≥ 95% 

5 Trường học 

Tỷ lệ trường học các cấp 
(mầm non, tiểu học, THCS; 
hoặc trường phổ thông có 
nhiều cấp học có cấp học cao 
nhất là THCS) ñạt tiêu chuẩn 
cơ sở vật chất theo quy ñịnh 

a) Các xã có hơn 3 trường 

100% ñạt tiêu chuẩn 
CSVC tối thiểu, trong 

ñó ≥70% ñạt tiêu chuẩn 
CSVC mức ñộ 1 

Sở Giáo dục và ðào tạo 

b) Các xã có từ 3 trường 
trở xuống 

100% ñạt tiêu chuẩn 
CSVC tối thiểu, trong 

ñó ≥50% ñạt tiêu chuẩn 
CSVC mức ñộ 1 

6 
Cơ sở vật 

chất văn hóa 

6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường ña năng và sân 
thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã 

ðạt 

Sở Văn hóa và Thể thao 
6.2. Xã có ñiểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em 
và người cao tuổi theo quy ñịnh2 

ðạt 

                                                             

2 ðiểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em của xã phải ñảm bảo ñiều kiện và có nội dung hoạt ñộng chống ñuối nước cho trẻ em. 
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6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt 
văn hóa, thể thao phục vụ cộng ñồng 

100% 

7 
Cơ sở hạ tầng 
thương mại 
nông thôn 

Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao ñổi hàng 
hóa 

ðạt Sở Công Thương 

8 
Thông tin và 
truyền thông 

8.1. Xã có ñiểm phục vụ bưu chính ðạt 

Sở Thông tin và Truyền 
thông 

8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet ðạt 

8.3. Xã có ñài truyền thanh và hệ thống loa ñến các thôn ðạt 

8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 
quản lý, ñiều hành 

ðạt 

9 Nhà ở dân cư 
9.1. Nhà tạm, dột nát Không 

Sở Xây dựng 
9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố  97,9% 

III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 

10 Thu nhập 
Thu nhập bình quân ñầu người (triệu 
ñồng/người)  

Năm 2021 ≥ 36    

Cục Thống kê tỉnh 
Năm 2022  ≥ 39 
Năm 2023 ≥ 42 
Năm 2024 ≥ 45 
Năm 2025 ≥ 48 

11 
Nghèo ña 

chiều 
Tỷ lệ nghèo ña chiều giai ñoạn  2021-2025 <13% Sở Lao ñộng Thương 

binh và Xã hội 
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12 Lao ñộng  

12.1. Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo (áp dụng ñạt cho cả nam 
và nữ) 

≥ 70% 
Sở Lao ñộng Thương 

binh và Xã hội 12.2. Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp 
dụng ñạt cho cả nam và nữ) 

≥ 20% 

13 

Tổ chức sản 
xuất và phát 
triển kinh tế 
nông thôn 

13.1. Xã có hợp tác xã hoạt ñộng hiệu quả và theo ñúng 
quy ñịnh của Luật Hợp tác xã 

ðạt 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản 
phẩm chủ lực ñảm bảo bền vững 

ðạt 

13.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ 
lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và ñược 
chứng nhận VietGAP hoặc tương ñương 

ðạt 

13.4. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát 
triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với 
hạ tầng về bảo vệ môi trường 

ðạt 

13.5. Có tổ khuyến nông cộng ñồng hoạt ñộng hiệu quả  ðạt 

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG 

14 
Giáo dục và 

ñào tạo 

14.1. Phổ cập giáo dục mầm 
non cho trẻ em 5 tuổi; phổ 
cập giáo dục tiểu học; phổ 
cập giáo dục trung học cơ sở; 
xóa mù chữ 

ðạt chuẩn phổ cập giáo 
dục mầm non cho trẻ em 
5 tuổi 

ðạt 

Sở Giáo dục và ðào tạo 

ðạt chuẩn phổ cập giáo 
dục tiểu học mức ñộ 2 

ðạt 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, ñánh giá 

Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 ≥98% 

ðạt chuẩn phổ cập giáo 
dục THCS mức ñộ 2 

ðạt 

ðạt chuẩn xóa mù chữ 
mức ñộ 2 

ðạt 

Trung tâm học tập cộng 
ñồng ñược ñánh giá/xếp 
loại 

Khá 

14.2. Tỷ lệ học sinh (áp dụng ñạt cho cả nam và nữ) tốt 
nghiệp trung học cơ sở ñược tiếp tục học trung học (phổ 
thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp) 

≥ 70% 

15 Y tế 

15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng 
ñạt cho cả nam và nữ)  

≥90% 

Sở Y tế 
15.2.  Xã ñạt tiêu chí quốc gia về y tế ðạt 

15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp 
còi (chiều cao theo tuổi) 

≤24% 

15.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh ñiện tử ≥50% 

16 Văn hóa 
Tỷ lệ thôn, bản ñạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy ñịnh, có 
kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới ≥70% Sở Văn hóa và Thể thao 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, ñánh giá 

17 

Môi trường 
và an toàn vệ 

sinh thực 
phẩm 

17.1. Tỷ lệ hộ ñược sử dụng nước sạch theo quy chuẩn 

 

≥80% 

(≥10% từ hệ thống cấp 
nước tập trung) 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy 
sản, làng nghề ñảm bảo quy ñịnh về bảo vệ môi trường 

≥90% 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 17.3. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - ñẹp, an toàn; 

không ñể xảy ra tồn ñọng nước thải sinh hoạt tại các khu 
dân cư tập trung 

ðạt 

17.4. ðất cây xanh sử dụng công cộng tại ñiểm dân cư 
nông thôn ≥2m2/người 

ðạt 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy ñịnh và theo 
quy hoạch 

ðạt Sở Xây dựng 

17.6. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không 
nguy hại trên ñịa bàn ñược thu gom, xử lý theo quy ñịnh 

≥70% 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 17.7. Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và 
chất thải rắn y tế ñược thu gom, xử lý ñáp ứng yêu cầu về 
bảo vệ môi trường 

100% 

17.8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước 
sinh hoạt hợp vệ sinh và ñảm bảo 3 sạch3 

≥70% Sở Y tế 

                                                             

3 ðảm bảo 3 sạch, gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ (theo nội dung cuộc vận ñộng “Xây dựng gia ñình 5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát ñộng). 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, ñánh giá 

17.9. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi ñảm bảo các quy ñịnh về vệ 
sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường 

≥60% 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

17.10. Tỷ lệ hộ gia ñình và cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm tuân thủ các quy ñịnh về ñảm bảo an toàn thực 
phẩm 

100% 
Sở Y tế chủ trì, phối hợp 

với các sở ngành 

17.11. Tỷ lệ hộ gia ñình thực hiện phân loại chất thải rắn 
tại nguồn 

≥30% 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên ñịa bàn ñược 
thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy ñịnh  

≥30% 

V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

18 

Hệ thống 
chính trị và 

tiếp cận pháp 
luật 

18.1. Cán bộ, công chức xã ñạt chuẩn ðạt 

Sở Nội vụ 
18.2. ðảng bộ, chính quyền xã ñược xếp loại chất lượng 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

ðạt 

18.3. Tổ chức chính trị - xã hội của xã ñược xếp loại chất 
lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

100% 

18.4. Xã ñạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy ñịnh ðạt Sở Tư pháp 

18.5. ðảm bảo bình ñẳng giới và phòng chống bạo lực 
gia ñình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng 
chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn 
cảnh ñặc biệt trên ñịa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ 
những người dễ bị tổn thương trong gia ñình và ñời sống 
xã hội  

ðạt 

Sở Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với Sở Tư pháp 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, ñánh giá 

18.6. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến 
thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, ñào tạo 
nâng cao năng lực cộng ñồng gắn với nâng cao hiệu quả 
hoạt ñộng của Ban Phát triển thôn 

ðạt 
Văn phòng ðiều phối 
nông thôn mới tỉnh 

19 
Quốc phòng 
và an ninh 

19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng 
khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng 

ðạt Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

19.2. Không có hoạt ñộng xâm phạm an ninh quốc gia; 
không có khiếu kiện ñông người kéo dài trái pháp luật; 
không có công dân cư trú trên ñịa bàn phạm tội ñặc biệt 
nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội 
phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,…) và tai 
nạn giao thông, cháy, nổ ñược kiềm chế, giảm so với năm 
trước; có một trong các mô hình (phòng, chống tội phạm, 
tệ nạn xã hội; bảo ñảm trật tự, an toàn giao thông; phòng 
cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc hoạt ñộng thường xuyên, hiệu quả 

ðạt Công an tỉnh 
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Phụ lục IV 
BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA ÁP DỤNG CHO 12 XÃ ðẶC BIỆT KHÓ KHĂN KHU VỰC III HUYỆN A LƯỚI, 

ðẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ðOẠN 2021-2025  
 (Kèm theo Quyết ñịnh số 2265/Qð-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

1. Là xã ñạt chuẩn nông thôn mới (ñáp ứng ñầy ñủ mức ñạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 
giai ñoạn 2021-2025). 

2. ðạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai ñoạn 2021-2025, bao gồm: 

 

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, ñánh giá 

1 Quy hoạch 

1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc ñã 
ñược rà soát, ñiều chỉnh theo quy ñịnh của pháp luật về quy 
hoạch 

ðạt 

Sở Xây dựng 
1.2. Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây 
dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch 

ðạt 

1.3. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy 
hoạch chi tiết xây dựng ñiểm dân cư mới phù hợp với tình 
hình kinh tế - xã hội của ñịa phương và phù hợp với ñịnh 
hướng ñô thị hóa theo quy hoạch cấp trên 

ðạt 

2 Giao thông 
2.1. Tỷ lệ ñường xã ñược bảo trì hàng năm, ñảm bảo sáng - 
xanh - sạch - ñẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển 
chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy ñịnh 

100% Sở Giao thông vận tải 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, ñánh giá 

2.2. Tỷ lệ ñường 
thôn, bản và ñường 
liên thôn, bản  

ðược cứng hóa và bảo trì hàng năm 100% 

Có các hạng mục cần thiết theo quy 
ñịnh (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu 
sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) và ñảm 
bảo sáng - xanh - sạch - ñẹp 

100%  

2.3. Tỷ lệ ñường ngõ, xóm ñược cứng hóa, ñảm bảo sáng - 
xanh - sạch - ñẹp 

≥85% 

2.4. Tỷ lệ ñường trục chính nội ñồng ñược cứng hóa ñáp ứng 
yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa  

100% 

3 
Thủy lợi và 

phòng, chống 
thiên tai 

3.1. Tỷ lệ diện tích ñất sản xuất nông nghiệp ñược tưới và tiêu 
nước chủ ñộng 

≥90%  

 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

 

 

 

 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

3.2. Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt ñộng hiệu quả, 
bền vững 

ðạt 

3.3. Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của ñịa phương ñược 
tưới tiên tiến, tiết kiệm nước  

≥90% 

3.4. Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội ñồng 
ñược bảo trì hàng năm 

ðạt 

3.5. Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào 
công trình thủy lợi  

ðạt 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, ñánh giá 

3.6. ðảm bảo yêu cầu chủ ñộng về phòng chống thiên tai theo 
phương châm 4 tại chỗ 

Khá 

4 ðiện 
Tỷ lệ hộ có ñăng ký trực tiếp và ñược sử dụng ñiện sinh hoạt, sản 
xuất ñảm bảo an toàn, tin cậy và ổn ñịnh 

≥98% Sở Công Thương 

5 Giáo dục  

5.1. Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, 
hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất 
là THCS) ñạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức ñộ 1 và có ít nhất 
01 trường ñạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức ñộ 2  

100% 

Sở Giáo dục và ðào tạo 

5.2. Duy trì và nâng cao chất lượng ñạt chuẩn phổ cập giáo dục 
mầm non cho trẻ em 5 tuổi 

ðạt 

5.3. ðạt chuẩn và duy trì ñạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học 
và THCS 

Mức ñộ 3 

5.4. ðạt chuẩn xóa mù chữ   Mức ñộ 2 

5.5. Cộng ñồng học tập cấp xã ñược ñánh giá, xếp loại   Khá 

5.6. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể 
lực, kỹ năng, sức bền 

ðạt 

6 Văn hóa 
6.1. Có lắp ñặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở ñiểm 
công cộng; các loại hình hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, thể dục, 
thể thao ñược tổ chức hoạt ñộng thường xuyên 

ðạt Sở Văn hóa và Thể thao 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, ñánh giá 

6.2. Di sản văn hóa ñược kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn 
tạo và phát huy giá trị ñúng quy ñịnh  

ðạt 

6.3. Tỷ lệ thôn, bản ñạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy ñịnh và 
ñạt chuẩn nông thôn mới 

ðạt 

7 
Cơ sở hạ tầng 
thương mại 
nông thôn  

Có mô hình chợ thí ñiểm bảo ñảm an toàn thực phẩm, hoặc 
chợ ñáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh 
thực phẩm 

ðạt Sở Công Thương 

8 
Thông tin và 
Truyền thông 

8.1. Có ñiểm phục vụ bưu chính ñáp ứng cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến cho người dân 

ðạt 

Sở Thông tin và Truyền 
thông 

8.2. Tỷ lệ thuê bao sử dụng ñiện thoại thông minh  ≥50% 

8.3. Có dịch vụ báo chí truyền thông ðạt 

8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, 
ñiều hành phục vụ ñời sống kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý 
kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn 
mới  

ðạt 

8.5. Có mạng wifi miễn phí ở các ñiểm công cộng (khu vực 
trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng ñồng, ñiểm du lịch cộng 
ñồng,…) 

ðạt 

9 Nhà ở dân cư Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố ≥97.9 Sở Xây dựng 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, ñánh giá 

10 Thu nhập 
Thu nhập bình quân ñầu người (triệu 
ñồng/người) 

Năm 2021 ≥43 

Cục Thống kê tỉnh 

Năm 2022 ≥47 

Năm 2023 ≥51 

Năm 2024 ≥55 

Năm 2025 ≥59 

11 
Nghèo ña 

chiều 
Tỷ lệ nghèo ña chiều giai ñoạn 2021 - 2025 <8% 

Sở Lao ñộng Thương 
binh và Xã hội 

12 Lao ñộng  

12.1. Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo (áp dụng ñạt cho cả nam và 
nữ) 

≥75% 

Sở Lao ñộng Thương 
binh và Xã hội 

12.2. Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp 
dụng ñạt cho cả nam và nữ) 

≥25% 

12.3. Tỷ lệ lao ñộng làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực 
trên ñịa bàn (ðánh giá qua tỷ lệ lao ñộng phi nông nghiệp) 

≥43% 

13 

Tổ chức sản 
xuất và phát 
triển kinh tế 
nông thôn 

13.1. Hợp tác xã hoạt ñộng hiệu quả và có hợp ñồng liên kết 
theo chuỗi giá trị ổn ñịnh 

≥1 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

13.2. Có sản phẩm OCOP ñược xếp hạng ñạt chuẩn hoặc 
tương ñương còn thời hạn 

ðạt 

13.3. Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô 
hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo 
chuỗi giá trị gắn với ñảm bảo an toàn thực phẩm  

≥1 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, ñánh giá 

13.4. Ứng dụng chuyển ñổi số ñể thực hiện truy xuất nguồn gốc 
các sản phẩm chủ lực của xã  

ðạt 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã ñược bán qua kênh 
thương mại ñiện tử 

ðạt 

13.6. Vùng nguyên liệu tập trung ñối với nông sản chủ lực 
của xã ñược cấp mã vùng  

≥ 1 Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

13.7. Có triển khai quảng bá hình ảnh ñiểm du lịch của xã 
thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội 

ðạt Sở Du lịch chủ trì, phối 
hợp với các sở ngành 

13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo 
hướng tích hợp ña giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường) 

≥ 1 
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

14 Y tế 

14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng ñạt 
cho cả nam và nữ)  

≥95% 

Sở Y tế 

14.2. Tỷ lệ dân số ñược quản lý sức khỏe (áp dụng ñạt cho cả 
nam và nữ) 

≥90% 

14.3. Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám 
chữa bệnh từ xa (áp dụng ñạt cho cả nam và nữ) 

≥40% 

14.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh ñiện tử ≥70% 

15 
Hành chính 

công 
15.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục 
hành chính 

ðạt 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, ñánh giá 

15.2. Có dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3 trở lên ðạt 

15.3. Giải quyết các thủ tục hành chính ñảm bảo ñúng quy 
ñịnh và không ñể xảy ra khiếu nại vượt cấp 

ðạt Văn phòng UBND tỉnh 

16 
Tiếp cận 
pháp luật 

16.1. Có mô hình ñiển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, 
hòa giải ở cơ sở hoạt ñộng hiệu quả ñược công nhận  

≥1 

Sở Tư pháp 
16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa 
giải ñược hòa giải thành 

≥90% 

16.3. Tỷ lệ người dân thuộc ñối tượng trợ giúp pháp lý tiếp 
cận và ñược trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu 

≥90% 

17 Môi trường  

17.1. Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, 
gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ 
môi trường 

ðạt 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, 
làng nghề ñảm bảo quy ñịnh về bảo vệ môi trường 

100% 

17.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy 
hại trên ñịa bàn ñược thu gom, xử lý theo quy ñịnh 

≥80% 

17.4. Tỷ lệ hộ gia ñình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh 
hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả 

≥25% 

17.5. Tỷ lệ hộ gia ñình thực hiện phân loại chất thải rắn tại 
nguồn 

≥50% 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, ñánh giá 

17.6. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên ñịa bàn ñược thu gom, 
vận chuyển và xử lý ñáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi 
trường 

100% 

17.7. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp ñược thu 
gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các 
sản phẩm thân thiện với môi trường  

≥80% 
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

17.8. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo ñảm các quy ñịnh về vệ sinh 
thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường 

≥75% 

17.9. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) ñáp ứng các quy 
ñịnh của pháp luật và theo quy hoạch 

ðạt 
Sở Xây dựng 

17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng ≥5% 

17.11. ðất cây xanh sử dụng công cộng tại ñiểm dân cư nông 
thôn (≥4m2/người) 

ðạt 
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên ñịa bàn ñược thu 
gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy ñịnh  

≥50% 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

18 
Chất lượng 
môi trường 

sống 

18.1. Tỷ lệ hộ ñược sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ 
thống cấp nước tập trung  

≥80% 
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 18.2. Cấp nước sinh hoạt ñạt chuẩn bình quân ñầu người/ngày 

ñêm 
≥40 lít 
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hướng dẫn, ñánh giá 

18.3. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, 
khai thác hoạt ñộng bền vững 

≥20% 

18.4. Tỷ lệ chủ thể hộ gia ñình và cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm hàng năm ñược tập huấn về an toàn thực phẩm  

100% 

Sở Y tế 
18.5. Không ñể xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên ñịa 
bàn thuộc phạm vi quản lý của xã 

Không 

18.6. Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy 
sản ñược chứng nhận về an toàn thực phẩm 

100% 
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

  

18.7. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ 
sinh, nhà tiêu an toàn và ñảm bảo 3 sạch 

≥80% Sở Y tế 

18.8. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên ñịa bàn ñảm 
bảo vệ sinh môi trường 

100% 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

19 
Quốc phòng 
và An ninh 

19.1. Nâng cao chất lượng hoạt ñộng của Ban Chỉ huy quân 
sự xã và lực lượng dân quân  

ðạt 
Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh 

19.2. Không có công dân cư trú trên ñịa bàn phạm tội nghiêm 
trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm 
trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình 
(phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo ñảm trật tự, an 
toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt ñộng thường xuyên, 
hiệu quả 

ðạt Công an tỉnh 
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Phụ lục V 
TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH 

ðỐI VỚI BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA XÃ NÔNG THÔN MỚI  
BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 

 (Kèm theo Quyết ñịnh số 2265/Qð-UBND  ngày 19 tháng 9 năm 2022                                   
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Cơ quan hướng dẫn 
Số văn bản-

Ngày/tháng/năm 
Nội dung hướng dẫn 

I Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 

1 Sở Giao thông vận tải 
533/SGTVT-AT&QLGT 

ngày 19/4/2022 
Chỉ tiêu 2.3 và 2.4, Tiêu chí số 
2 - Giao thông 

2 
Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn  

Chỉ tiêu 3.1, tiêu chí số 3 - Thuỷ 
lợi và phòng, chống thiên tai; 
chỉ tiêu số 13.3, 13.4 và 13.5, 
Tiêu chí số 13 - Tổ chức sản 
xuất và phát triển kinh tế nông 
thôn; chỉ tiêu 17.4, tiêu chí số 
17 - Môi trường và an toàn thực 
phẩm. 

- Chi cục Thủy lợi 
126/CCTL-TLNS ngày 

04/5/2022 
Chỉ tiêu 3.1, tiêu chí số 3 - Thủy 
lợi và phòng, chống thiên tai. 

- 
Chi cục Phát triển nông 
thôn 

84/CCPTNT-CCPTNT 
ngày 19/7/2022 

Chỉ tiêu số 13.3, 13.4 và 13.5, 
Tiêu chí số 13 - Tổ chức sản 
xuất và phát triển kinh tế nông 
thôn; chỉ tiêu 17.4, tiêu chí số 
17 - Môi trường và an toàn thực 
phẩm. 

- 
Chi cục Quản lý chất 
lượng nông lâm thủy 
sản 

178/CCQLCL-CBTM 
ngày 04/5/2022 

- Chi cục Kiểm lâm 
374/CCKL-SD&PTR ngày 

25/5/2022 

- 
Trung tâm Khuyến 
nông 

113/TTKN-HCTH ngày 
26/5/2022 

- 
Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật 

1654/TTBVTV-TTr ngày 
06/5/2022 

- 
Chi cục Chăn nuôi và 
Thú y 

91/CCCNTY-QLGKTCN 
ngày 12/4/2022 

3 Sở Văn hóa và Thể thao 
801/SVHTT-QLVH&Gð 

ngày 20/4/2022 

Chỉ tiêu 6.1 và 6.2, Tiêu chí số 
6 - Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu 
chí số 16 - Văn hóa. 

4 Sở Công Thương 
619/SCT-TM&XNK ngày 

8/4/2022 
Tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng 
thương mại nông thôn. 

5 Sở Xây dựng 

1188/SXD-PTðT&HTKT 
ngày 08/4/2022 và 

1508/SXD-PTðT&HTKT 
ngày 29/4/2022 

Chỉ tiêu 9.2, Tiêu chí số 9 - Nhà 
ở dân cư; Chỉ tiêu số 17.5, Tiêu 
chí số 17 - Môi trường và an 
toàn thực phẩm. 



CÔNG BÁO/Số 44/Ngày 27-9-2022 59
 

 

TT Cơ quan hướng dẫn 
Số văn bản-

Ngày/tháng/năm 
Nội dung hướng dẫn 

6 
Văn phòng ðiều phối 
nông thôn mới tỉnh 

21/CV-VPðPNTM ngày 
09/4/2022 

Chỉ tiêu 18.6, Tiêu chí số 18 - 
Hệ thống chính trị và tiếp cận 
pháp luật. 

II Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao 

1 Sở Xây dựng 

1188/SXD-PTðT&HTKT 
ngày 08/4/2022 và 

1507/SXD-PTðT&HTKT 
ngày 29/4/2022 

Tiêu chí số 1 - Quy hoạch; Tiêu 
chí số 9 - Nhà ở dân cư; chỉ tiêu 
17.9, Tiêu chí số 17 - Môi 
trường. 

2 Sở Giao thông vận tải 
533/SGTVT-AT&QLGT 

ngày 19/4/2022 
Chỉ tiêu 2.1, 2.2, 2.4, Tiêu chí 
số 2 - Giao thông. 

3 
Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

 

Chỉ tiêu 3.3, 3.4, Tiêu chí số 3 - 
Thuỷ lợi và phòng, chống thiên 
tai; chỉ tiêu 13.2, 13.6, 13.8, 
Tiêu chí số 13 - Tổ chức sản 
xuất và phát triển kinh tế nông 
thôn; chỉ tiêu 17.4, Tiêu chí 17 - 
Môi trường và an toàn thực 
phẩm; chỉ tiêu 18.6, Tiêu chí số 
18 - Chất lượng môi trường 
sống. 

- Chi cục Thủy lợi 

126/CCTL-TLNS ngày 
04/5/2022 và 

191/CCTL-TLNS ngày 
08/7/2022 

Chỉ tiêu 3.3, 3.4, Tiêu chí số 3 - 
Thuỷ lợi và phòng, chống thiên 
tai 

- 
Chi cục Phát triển nông 
thôn 

84/CCPTNT_CCPTNT 
ngày 19/7/2022 

Chỉ tiêu 13.2, 13.6, 13.8, Tiêu 
chí số 13 - Tổ chức sản xuất và 
phát triển kinh tế nông thôn; chỉ 
tiêu 17.4, Tiêu chí 17 - Môi 
trường và an toàn thực phẩm; 
chỉ tiêu 18.6, Tiêu chí số 18 - 
Chất lượng môi trường sống. 

- 
Chi cục Quản lý chất 
lượng nông lâm thủy 
sản 

178/CCQLCL-CBTM 
ngày 04/5/2022 

- Chi cục Kiểm lâm 

374/CCKL-SD&PTR ngày 
25/5/2022 và 

497/CCKL-SD&PTR ngày 
18/7/2022 

- 
Trung tâm Khuyến 
nông 

113/TTKN-HCTH ngày 
26/5/2022 

- 
Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật 

1654/TTBVTV-TTr ngày 
06/5/2022 

- 
Chi cục Chăn nuôi và 
Thú y 

91/CCCNTY-QLGKTCN 
ngày 12/4/2022 

4 Sở Giáo dục và ðào tạo 
811/SGD&ðT-VP  ngày 

13/4/2022 
Chỉ tiêu 5.6, Tiêu chí số 5 - 
Giáo dục. 

5 Sở Văn hóa và Thể thao 

801/SVHTT-QLVH&Gð 
ngày 20/4/2022 

1593/SVHTT-QLVH&Gð 
ngày 08/7/2022 

Tiêu chí số 6 - Văn hóa. 
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TT Cơ quan hướng dẫn 
Số văn bản-

Ngày/tháng/năm 
Nội dung hướng dẫn 

6 Sở Công Thương 
619/SCT-TM&XNK ngày 

8/4/2022 
Tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng 
thương mại nông thôn. 

7 
Sở Thông tin và Truyền 
thông 

748/STTTT-BCVT ngày 
08/4/2022 và  904/STTTT-

CNTT ngày 22/4/2022 

Chỉ tiêu 8.5, Tiêu chí số 8 - 
Thông tin và Truyền thông; chỉ 
tiêu số 13.4, 13.5, Tiêu chí số 
13 - Tổ chức sản xuất và phát 
triển kinh tế nông thôn. 
Chỉ tiêu 15.1, Tiêu chí số 15 - 
Hành chính công. 

8 
Sở Lao ñộng Thương 
binh và Xã hội 

920/SLðTBXH-LðVL 
ngày 08/4/2022 

Chỉ tiêu 12.3, Tiêu chí số 12 - 
Lao ñộng. 

9 Sở Du lịch 
452/SDL-QHPTDL ngày 

20/4/2022 

Chỉ tiêu 13.7, Tiêu chí số 13 - 
Tổ chức sản xuất và phát triển 
kinh tế nông thôn. 

10 
Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh 

 

Chỉ tiêu 19.1, Tiêu chí số 19 - 
Quốc phòng và An ninh. (Thực 
hiện theo hướng dẫn của Bộ 
Quốc phòng theo công văn số: 
988/BQP-Kte) 

 Công an tỉnh  
2063/CAT-PV05 ngày 

27/4/2022 
Chỉ tiêu 19.2, Tiêu chí số 19 - 
Quốc phòng và An ninh. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 09/CT-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 9 năm 2022 

 
CHỈ THỊ 

Về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân ñội 
nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 

 

Năm 2022, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ñã ñược sự quan tâm 
lãnh ñạo, chỉ ñạo của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức ñoàn thể và sự nỗ lực, cố 
gắng của Hội ñồng Nghĩa vụ quân sự các cấp nên ñạt ñược kết quả tích cực. Các ñịa 
phương ñã chủ ñộng thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển 
chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân ñảm 
bảo công khai, công bằng, dân chủ, ñúng luật. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại như: Công tác ñăng ký và 
quản lý thanh niên trong ñộ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở một số ñịa phương có thời ñiểm 
chưa chặt chẽ, vẫn còn hiện tượng né tránh, lách luật, ảnh hưởng ñến công tác tuyển quân; 
tỉ lệ sức khỏe loại 1, loại 2 tuy có cao hơn năm 2021, song chưa có tính bền vững.  

ðể hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện 
nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 
cầu các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương ñóng trên ñịa bàn 
tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, 
Nghị ñịnh số 13/2016/Nð-CP ngày 19/02/2016 và Nghị ñịnh số 14/2016/Nð-CP 
ngày 15/3/2016 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 50/TTLT-BQP-BCA ngày 
15/4/2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an, Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-
BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng và thực hiện Thông tư số 
148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng về tuyển chọn và gọi công 
dân nhập ngũ. 

2. Thực hiện nghiêm túc Luật Công an nhân dân năm 2018, Nghị ñịnh số 
70/2019/Nð-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy ñịnh về thực hiện nghĩa vụ tham 
gia Công an nhân dân và các văn bản có liên quan. 

3. Sở Y tế chỉ ñạo các ñơn vị chức năng, các Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh 
viện ña khoa các ñịa phương kịp thời kiện toàn ñủ số lượng, ñúng thành phần Hội 
ñồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn cho 
các ñịa phương tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho công dân trong ñộ tuổi 
sẵn sàng nhập ngũ theo ñúng quy ñịnh của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng. ðể hạn chế bù 
ñổi vì lý do sức khỏe, chỉ ñạo Hội ñồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự các huyện, 
thị xã, thành phố bổ sung xét nghiệm cận lâm sàng (siêu âm, ñiện tim, X quang, xét 
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nghiệm các chất ma túy) cho 100% thanh niên trúng tuyển (chính thức, dự phòng) và 
chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ. 

4. Làm tốt công tác ñăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức sơ tuyển, 
khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân chặt chẽ, nghiêm túc, xét duyệt 
và ñồng bộ hồ sơ ñúng trình tự; thực hiện niêm yết công khai trước nhân dân về chỉ 
tiêu, ñiều kiện, tiêu chuẩn tuyển quân, trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn 
gọi nhập ngũ, danh sách công dân ñủ ñiều kiện nhập ngũ, kết quả phân loại sức khỏe 
theo kết luận của Hội ñồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, danh sách công dân 
trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ. 

5. Phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan, ðoàn thể trong việc tuyên truyền, 
vận ñộng thanh niên tình nguyện nhập ngũ, làm tốt chính sách hậu phương quân ñội, 
tổ chức ñộng viên, thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên và những gia ñình có hoàn 
cảnh khó khăn. Tổ chức ñón tiếp chu ñáo quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại 
ngũ trở về ñịa phương và tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể sớm ổn ñịnh cuộc sống. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch chỉ ñạo chặt chẽ 
cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể cấp mình, các xã, phường, thị trấn ñảm bảo 100% xã, 
phường, thị trấn, cơ quan, ñơn vị hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, ñạt chất 
lượng cao, ñúng luật, không có trường hợp bù ñổi, loại trả. 

7. Sở Tư pháp chỉ ñạo Phòng Tư pháp phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự, Công an 
các ñịa phương và các ban, ngành liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình 
xử lý theo Nghị ñịnh số 120/2013/Nð-CP ngày 09/10/2013, Nghị ñịnh số 37/2022/Nð-CP 
ngày 06/6/2022 của Chính phủ và các văn bản có liên quan ñúng quy ñịnh của pháp 
luật. Các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và ðoàn thể 
các cấp phối hợp chặt chẽ, có biện pháp xử lý nghiêm ñối với những trường hợp trốn, 
chống lệnh gọi khám, gọi nhập ngũ và các cá nhân, tập thể có hành vi cản trở việc 
thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân. 

8. Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, ðài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế phối hợp UBND các huyện, thị xã và thành 
phố Huế chỉ ñạo, hướng dẫn các ñơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức 
thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; ñồng thời phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, 
Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an 
nhân dân và các văn bản có liên quan ñến công tác tuyển quân năm 2023 bằng nhiều 
hình thức phong phú gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp với từng ñịa bàn dân cư ñể 
công dân trong ñộ tuổi thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân 
biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa. 

9. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao nhận quân năm 2023, các cơ quan, ñơn vị, 
ñịa phương tổ chức rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, 
khen thưởng và ñề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác 
tuyển quân. 
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10. Giao Hội ñồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an 
tỉnh có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này, 
thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy ñịnh. 

Nhận ñược Chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành, ñoàn thể cấp tỉnh, các 
cơ quan Trung ương ñóng trên ñịa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố, Hội ñồng Nghĩa vụ quân sự các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, ñạt 
chất lượng tốt./. 

 
CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Phương 

  

 

 

  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 
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