
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH NINH B!NH Dc Ip  — Tir do — Hnh phüc 

S  .,1  /2019/QD-UBND Ninh Blnh, ngày.1'-ftháng 5 nàm 2019 

QUYET DNH 

Ban hành B tiêu chI "Xã dit chuân nông thôn mri kiu mu" 
tinh Ninh BInh, giai don 2019-2020 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH BNII 

Can thLuat Td chi'c chInh quyn d/aphuong ngày 19/6/2015; 

Can cii' Quyé't djnh 691/QD-TTg ngày 05/6/2018 cza Thi tithng OzInh phi 
ban hành Quylt djnh tiêu chIxà nông thón mái kié'u máu giai doan 2018-2020; 

Theo d nghj cla Van phông Diu pho'i Chtro'ng trinh mi,c tiêu quóc gia xây 
dyng nóng thón mó'i tinh tgi Ta trInh so' 09/TTr-VPDP ngày 06 tháng 5 nám 2019. 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay B tiêu chI "Xã dt chun nông 
thôn mi kiu mu" tinh Ninh BInh, giai don 2019-2020 (sau day gi là B tiêu chI). 

Diu 2. Hiêu ltrc thi hành 

Quy& djnh nay có hiu lirc thi hành k ti'r ngày 24/5/2019 và thay th Quyt 
djnh s 30/2017/Q- ngày 29/9/2017 cüa UBND tinh Ninh BInh quy djnh 
tam thai B tiêu chI xã dat  chun nông thôn mri kiu mu giai doan  2018-2020 
trên da bàn tinh Ninh BInh. 

Diêu 3. To chu'c thirc hiên 

1. Vn phông Diu phi Chumg trmnh mic tiêu quc gia xây dmg nông thôn 
mfd tinh Ninh BInh chü trI phi hçip các dcm vj có lien quan hrning dan, giám sat, 
dánh giá, kim tra vic trin khai thirc hin B tiéu chI; tham mixu lily ban nhân dan 
tinh ban hành quy djnh diu kin, trinh tir, thu tiic, h sa xét, cong nhn và cong b xä 
nông thôn m&i kiu mu theo quy djnh tai  Khoãn 1 Diu 3 Quyt dnh s 691/QD-
TTg ngày 05/6/2018 cüa Thu tuâng ChInh phü ban hành tiêu chI xã nông thôn m&i 
kiu mu giai doan 2018-2020. 



2. Chánh Van phông UBND tinh, Chánh Van phông Diu phi Chuang trInh 
mic tiêu quc gia xây dirng nông thôn mi tinh, Thu tru&ng các s, ban, ngành cüa 
tinh; Chü tjch UBND các huyn, thành ph ChU tjch UBND các xã và to chüc, cá 
nhân khác có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./. 

Noi nhân: 
-NhuDiéu3; 
- Van phong Diéu phôi NTM Trung ucing; 
- Cic Kiêm tra van ban (B Ti.r phap); 
- Thithng true TiIIh üy; 
- Thurng trirc HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Lãnh dao Van phông UBND tinh; 
- Luu VT; các VP; TTTH. 

bh.24 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Phim Quang NgQc 



BQ TIEU Cm 
ông thôn m&i kiu mu"tinh Ninh Blnh, giai doin 2019-2020 

em theo Quye't djnh so'4'9/2019/QD- UBND ngày'/1/ /5/2019 
cia Uy ban nhán dan tinh Ninh BInh) 

A. Xã dã dtrçvc cong nhn dt chun nông thôn mó'i. 

B. Co tt cã các tiêu chI san dtt chun theo quy djnh: 

I. QUY HOACH 

Tiêu 
chI s 

Ten tiêu 
chI 

Nôi dung, các chi tiêu 
Yêu cu 

dat chun 

1 Qy 
hoch 

1.1. Quy hoach  chung xây dung xA phãi dam bão thirc hin tái ca cu 
nganh nông nghip gàn vii irng phó voi bin di khI hu, qua trInh 
do thj hóa cüa các xà yen do và dam bão tiêu chI môi tru?Yng nông 
thôn. 

Dat 

1.2. Các quy hooch duçc cong khai thirc hin nghiêm tüc; không có 
các hãnh vi vi phm pháp 1ut bj xir 1 hành chInh hoc hInh sij. 

Dt 

II. NHOM TIEU CHI yE KET cAu HA TANG 

Tiêu 
chI s 

Ten tiêu 
chI 

Ni dung, các chi tiêu 
Yen cu 

dat chuân 

2 
Giao 
thông 

2.1. T' 1 km dithng ngO xóm du?c nhra hóa, be tong hóa theo cap 
k5 thut cUa B Giao thông vn tái 

100% 

2.2. Tai  các nitt giao cit, dim giao thông nguy him dithng tric xä, 
tric thôn, lien thôn phãi Co bin báo giao thông (bin cm, bin cãnh 
báo, bin chi dan). 

100% 

2.3. UBND xà ban hãnh quy djnh v quán 1, si'r di1ng thr?ng giao 
thông tric xà, tr%lc thôn, ngO, xóm trên dja bàn; các tuyên diiông triic  
xà dixcic si:ra chfta kp thñ khi bj hi.r hông hoc xuông cap. 

100% 

2.4. T 1 dung tr%ic chInh khu trung tam xã, khu dan cu tp trung 
có h thông cng, rành thoát nuxOc hoc dam bão thoát nuàc không 
d nuOc thai chãy ra du6ng hoc không bj ur dung nuâc. 

? 80% 

2.5. T 1 dithng triic chInh khu trung tam xã, khu dan cix mO'i có via 
he, den chiu sang. 

100% 

2.6. T i du&ng triuc xã, thôn, ngO, xóm có 1 du.rng và dam bão có 
den chiêu sang. 

60% 

Trtrông 
hQc 

Co It nht 01 truèng (Mm non, Tiu hoc, THCS) dat  chun quôc 
gia mixc d 2 trâ len. 

Dat 

4 
Co s&vt 
chat van 

hóa 

Trung tam van hóa - th thao xà và 100% Nhà van hóa - Khu th 
thao thOn (xOm, ban) thuOng xuyen thrçrc tu sra dlnh  k' (01 
1n1nam); dugc trông cay xanh, dam bão v sinh mOi trithng và phát 
huy hiu qua cong näng cüa Nhà van hóa. 

Dt 



E CIII yE PHAT TRIEN SAN XUAT - THU NHLP — HQ NGHEO 

hi.s: 

I 
je4 

crnii -__/ I 

I 
. .,. Noi dung, cac chi tieu Yêucâu 

dat chuan 

5.1;  Thrc hin cO hiu qua quy hoch, k hoch phát trin vUng san 
xuât hang boa dôi vài san phãm chü lirc  cUa dja phi.xang gàn vOi co 
cau lai  nganh nông nghip va chuyên djch co câu kinh tê nông thôn 
thIch üng vri biên dôi khI hu. 

Dat 
- 

Phit trin 
san xuat 

5.2. Thirc hin Co giài hóa san xut nông nghip di vOl san ph.m 
chü 1irc; có mô hinh i'rng diing cong ngh cao trong san xut và ch 
biên san phâm an toàn, hoc mô hInh san xuât theo huOng hU'u Co. 

Dat 

5.3. Co It nht 02 hçp tác xã hoat  dng theo Lut Hçp tác xâ nàm 
2012 lien két lam an có hiu qua. 

Dat 

6 Thu nhp 
Thu nhp binh quân du nguOi/nam cOa xâ nông thôn mOi kiu rnu 
cao hon t1r 1,5 lan tr& len so vOi mOc qui djnh cüa xà tai  th?i diem 
dat chuân nông thôn mOi. 

Dat 

7 Hongheo 
Không có ho nghèo (tri'r ho thuôc diên báo tro xâ hôi, ho ngheo do 

.,. . . . . . 
bçnh tat, va rui do bat kha khang) Dat 

IV. NHOM TIEU CIII YE GIAO DUC,  Y TE, VAN HOA, MOI TRL'(NG 

Tiêu 
chi so 

Ten tiêu 
chi 

. . 
Noi dung, cac chi tieu 

Yêu cu 
dat chuan 

8 
Gtao duc 

va dao tao 

8.1. T 1 huy dng tré di h9c mu giáo ?95% 

8.2. T lê tré em 6 tui vào hoc lOp 1 100% 

8.3. T' l tré em 11 tuii hoàn thành chixcing trinh giáo dic tiu hc 
dat tir 95% trO len, so trê em 11 tuôi COn lai dêu dang hoc các lOp 
. tieu hoc. 

Dat 

8.4. T' l thanh thiêu niên trong d tuôi tü 15-18 dang h9c chi.rang 
trinh giáo diic  phô thông hoc giáo dic thu&ng xuyên cap trung hçc 
phô thông hoc giáo diic  nghê nghip. 

?95% 

8.5. T' 1 lao dng có vic lam qua dào tao. ?65% 

9 y t 

9.1. T' 1 ngir?ñ dan tham gia bão him y t. ? 90% 

9.2. Tram  y t xã Co dU diu kin khám, chtta bnh Bão him y t; 
dan sO thu&ng trü trên dja bàn xA dugc quãn 1, theo dOi sirc khOe dat  
tü 90% trO len. 

E)t 

10 Van hóa 

10.1. Xà CO mO hinh van hóa th thao, ngh thut truyn thng, thu 
hOt tir 60% trO len sé ngi.thi dan thu&ng trO trên dja bàn xã tham gia 
sinh hoat, giao luu. 

Dt 

10.2. Mi thôn (xóm, bàn) có It nht 01 di hoäc 01 câu lac bô van 
hóa - van ngh hoat  dng thurng xuyên, hiu qua. 

Dat 

10.3. Xà duçc cOng nhn là "X dat  chu.n va.n hOa nOng thôn mOi" 
theo quy dnh. 

Dat 

Môi 
tru*ng va 

11.1. T 1 chit thai rn dugc thu gom và xir 12 theo dung quy djnh 
dat  tlr 90% trO len. T' l rác thai sinh hoat  diiqc phân loai,  áp ding 

Dat 



ehi so 
iieu 

ii iii 
. .'. 

Noi dung, cac cht tteu 
Yêu cu 

dat chuan 

*-' hrn 

biên phap xu ly phu hcTp dat tu 50% trci len 

11.2. Ty lç  tuyen dung triic xâ, tric thôn thrçic trông cay bong mat 
(mat d trung brnh 1 omlcay) hoc trong hoa, cay canh toan tuyen. 

>60% 
— 

11.3. Co mô hInh bào v môi tru?Yng (hçip tác xä, t hçp tác, th, dci, 
nhóm tham gia thrc hin thu gom, vn chuyên, xir 1 chat thai ran, 
v sinh dumg lang, ngO xóm va các khu vrc cong cong; câu 1c b, 
dôi tuyên truyên ye bão v moi tru?mg) hoat dng thuOng xuyên, 
hiu qua, thu hut dixçic sr tham gia cüa cong dông. 

Dt 

11.4. T l h chän nuôi có chung trui chän nuôi dam bão v sinh 
môi tru&ng. 

— 

11.5. 100% ca san xut, kinh doanh trên dja bàn thrc hin xü 1 
rác thai dt tiêu chuãn và dam bão ben v&ng. 

Dat 

11.6. Co 100% hOi  vien hti phii nEt tham gia thrc hin cuc vn 
dng "Xây dirng gia dInh 5 không 3 sch". 

Dat 

11.7. Trên dja bàn xã không cO dim tn d9ng rác, d rae sai quy 
djnh. Các tuyên kênh, tuyên du&ng duçic v sinh sach  së, thông 
thoáng, giao cho các to chüc tir quãn, có kê ho?.ch cüa UBND xã ton 
to cành quan cay xanh va dnh k' to chi'rc v sinh mOi tru6ng It nliât 
2 lánitháng. 

Dt 

V. NHOM TIEU CIII yE H THÔNG CHINH TRI VA AN NINH TRJT TV - HANH 
CHINH CONG 

Tiêu 
chi so 

Ten tiêu 
chi 

. . 
Noi dung, cac chi tieu 

Yêu câu 
dat chuan 

12 

He thông 
chInh tn 
va tip 

can pháp 
iuât — 
Hành 
chInh 
cong 

12.1. Trong 03 näm lien tt1c, trixâc näm xét, cOng nhn xâ dt chun 
nông thôn mOi kiêu mu: Hang nãm, Dãng b xã dugc cong nhn 
trong sch, vttng rnnh; các doãn the dt tir 1oti khá tth len, trong do, 
It nhât 02 doàn the dat loai xuât sac. 

Dat 

12.2. UBND xa cO trang thông tin din t1r, thithng xuyên c.p nht 
thông tin; 100% thu tiic hành chinh thuc thâm quyên tiêp nhn, giài 
quyêt cüa cap xà dugc cOng khai theo dung quy djnh; có mO hInh 
diên hInh ye cãi cách thu tic hành chinh hot dng hiu quk Trong 
03 näm liêntiic tInh den thôi diem xét, cOng nhn xã dt chuân nOng 
thOn rnOi kiêu mu, kêt qua giãi quyêt thu tiic hành chInh cUa xã dat 
tOi thiêu tr 99%dOi vOi hO so thu tiic hành chInh thutc thâm quyên 
giài quyêt cUa cap xã và 95% dôi vth hO so thu tiic hành chInh lien 
thông duçic giãi quyêt dung hoc sam hcm thai hn quy djnh. 

Dt 

12.3. Co quy ch dan chU thrçc trin khai thirc hin dy dCt, nghiêm 
the, Ban thanh tra nhán dan, Ban giám sat cong dông có chixcmg 
trinh, kê hoach hott dng, phat huy hiu qua. 

Dt 

12.4. Xà co các câu lac  b pháp lut, ngithi dan duçc UBND xa 
tuyên truyên phap 1ut 2-3 lânlnäm. Cac thôn, khu dan cix có quy 
ixóc, hirong u9c ya nguôi dan thirc hin tOt quy uâc, huong uac cua 
cong dông. 

Dat 



j-._ 

chiso; \ 
ii 

Noi dung, cac chi tieu 
Yêu câu 

x dat chuan 

* 

4J 
— 

Quoc 
phông và 
An ninh 
trât fir 

13 1 Trong3 näm hen tue truoc nm xet, cong nhân xà nông thôn 
mOi kiêu mâu, trên dja bàn x: Không có khiêu kin dông ngi.thi trái 
pháp 1ut; tOi  phm và các t nn xà hi khác. 

Dat 

13 

13.2. Ban chi huy quân sir xâ co 2 näm lien ti1c triJc näm drçic cong 
nhtn phãi dt danh hiu tiên tiên tth len. 

D a 

13.3. Hang näm c.p üy, chInh quyn Co Nghj quyt, k hoach  v 
cong tác Quôc phOng và an ninh trt tir và duçc triên khai day dü, có 
hiêuquà. 

100% 

13.4. Co 100% so thOn, xorn dtrçc cOng nhn dat  tiêu chuán an toãn 
ye an ninh trt tr; xã dat  chuãn an toãn ye an ninh trt ti,r. Cong an xã 
dat danh hiêu thi dua tir tiên tiên tth len. 

Dt 

13.5. Không cO cá nhân hoat  dng gay ri, chng di Dãng va Nhà 
nuYc; hoat  dng truyên dao  trái phép. 

Dat 

13.6. Không có vçi vic tham nhfing, vi pham kinh t, môi trung, 
cháy no gay h.0 qua nghiêm tr9ng. 

Dat 

13.7. Thrc hin tt phong trào "Ta dan ph, thôn xóm an toàn", có 
mô hInh ye phong trào bão v an ninh trt tx ti co s, thu hut dOng 
dào quân chüng nhân dan tham gia. 

Dt 

VI. KHU DAN Cu KIEU MAU 

Khu dan Co jt nht 02 thôn duçvc cong nhn Khu dan ci.r nông thôn mth kiu 
14 cu NTM 

kiêu mu 
mu theo Quyet djnh sO 22/201 8/QD-UBND ngày 23/8/2018 cUa Uy 
ban nhân dan tinh Ninh Binh. 

Dat 
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