
TM. UY BAN NHAN DAN 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN XUAN TRTXNG Dc 1p — Tir do — Hinh phuic 

S&16IQD-UBND Xuán Trwo'ng, ngày  30  tháng42-nàm 2021 

QUYET D!NH 
Ban hành B tiêu chI xây duing khu dn cir nông thôn m&i kiêu mâu 

huyn Xuân Trtro'ng giai dotn 2021-2025 

UY BAN NHAN DAN HUYN XUAN TRIJNG 

Can cz,'Lut td chj'c chInh quyn djaphu'ong ngày 19/6/2015; 

Can ciNghj quyê't s 06-NQ/TUngày 18/6/2021ci,a Ban chap hành Dáng bç5 
tinh Nam Djnh ye xáy dyng NTM náng cao, kiêu máu giai doçin 2021-2025; Kê 
hogch so 82/KH- UBND ngày 16/7/2021 cza UBND tinh Nam Djnh ye xáy dy'ng nOng 
thOn mó'i náng cao, kiêu máu giai dogn 2021-2025; 

Can th Nghj quyê't s6 41-NQ/HU ngày 0 7/7/2021 cia Ban cMp hành Dáng bç5 
huyn Xuán Trw&ng ye vic thrc hiçn Chtrcing trinh xáy dmg NTM náng cao, kiêu 
máu gàn vái thy'chiçn day mgnh Tái ccl cáu ngành nOng nghip giai dogn 2021-
2025; Ké hoach sO 21-KH/HU ngày 20/8/202 1 cza Ban Thito'ng vii Huyn iy ye vic 
thy'c hiçn Nghj quyêt sO 06-NQ/TU ngày 18/6/202 1 cza Ban chap hành Dáng b5 tinh 
ye xây dy'ng NTMnâng cao, kiêu máu giai dogn 2021-2025, 

Xét d nghj cña Chánh VOn phOng Diu phO'i nOng thón m&i huyn. 

QUYET IMNH: 

Diu 1: Ban hành kern theo Quyt djnh nay B tiêu chI xây dirng khu dan cu 
nông thôn mói kiêu mu huyn Xuân Trumg giai don 202 1-2025. 

Diu 2: Van phông Diu phi nông thôn mi huyn phi hcp vói các ca quan, 
dan vj lien quan hithng dan UBNID các xâ, thj trail triên khai thirc hin. 

Diu 3: Chánh Van phông HDND — UBND huyn, Chánh Van phông Diu 
phôi nông thôn mdi, Truâng phông Nông nghip & PTNT huyn, Chü tjch UBND 
các xâ, thj tran, Thu truâng các co quail, dan vj có lien quan chju trách nhiêm thi 
hành Quyêt1djnh nayL 4  

Noi nhân:/ 
- Thu&ng trrc Huyn üy, HDND-UBND huyn; 
- BCD, TCT XD NTM huyn; 
- To thârn djnh KDC NTM kiu mu huyn; 
- Nhix diêu 3; 
- Cong TTDT huyn; 
- Liru VT. NN&PTNT. 
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U CHI XAY DVNG  KHU DAN CU' NONG THON MOI KIEU MAU 
HUYN XUAN TRIJONG GIA! DOIN 2021 - 2025 

Qwjt djnh sá:J 9 6.c/QD- UBND ngày  3  0/12/202 1 cza UBND hzn Xuán Tru'ô'ng) 

t'eu chI Ni dung Chi tiêu 

Giao thông 

100% các tuyn dung trong thôn, xóm ducic nhira boa, 
be tong hóa, di 'ai  em thuân, không bj liit 1i; lông 
dung, 1 duô'ng, via he không bj lan chiêm, drnc cat cO, 

bat 1 thuông xuyên; cay côi hai ben duông duqc phát 
quang không che khuât tam nhIn. 

Dt 

100% các tuyn du?ing triic chInh cüa thôn, xóm dirge 
1p d.t h thông den din chiêu sang vâo ban dêm. 

2 Van hóa 

Các trang thit bj trong NVH (no'i sinh hogt van hóa 
cong d5ng) thôn, xóm (TDP) dat  chuân theo quy djnh. 

Dat 

T 1 h gia dInh dt danh hiu "Gia dmnh van hóa ". ~: 80% 

TSi 1h gia dInh dirge cong nhn gia dInh van hóa 03 
nam lien tue 

> 60% 

Thôn, xóm (TDP) dugc cong nhn danh hiu "Thôn, 
xóm (TDP) van hóa" 05 näm lien tuc. 

Dat 

Ch.p hành quy uóc cilia cong dng, thrc hin t& np sng 
vAn minh trong vic cmi, vic tang, rnilrng th9, 1 hi và 
các quy djnh bâo v cAnh quan - môi trirng. 

Dtt 

Co It nht 01 dôi hoAc CLB vAn hóa - vAn nghê hoat 
. d9ng thuong xuyen va hiçu qua. Dat 

3 Giao diic 

T 1 huy dng tré di h9c mâu giáo dat  tü 90% tth len Dtt 

TS' lê tré em 6 tui vào hoc lap 1 dat  100%; Dat 

T 1 tré em 11 tui hoàn thành chuong trInh giáo dye 
tiêu h9c dat tili 95% tr& len, sO tré em 11 tui con lai du 
dang h9c các lap tiu h9c 

Dat 

T lê thanh niên, thiu niên trong d tuôi tili 15 den 18 
dang h9c chu'oig trInh giáo dc phô thông hoc giáo dçic 
thuO'ng xuyên cap trung h9c ph thông hotc giáo djc 
nghê nghip dat tilt 95% trâ len 

D at 

4 Y t 
T 1 nguai dan tham gia BHYT. ? 95% 

T l nguOi dn dirge sill dyng  nuóc  sach  tr h thng cap nuóc 
sach tp trung hotc tilr các nguôn cap nuôc dat  quy chu.n. 10 0  0/o 

5 H nghèo 
KhOng có h nghèo (trui' các do'i tztQng thu5c din báo 
trçl xâ hç5i theo quy djnh, hoác do tai nan, rii ro Mt khá 
kháng hoc do màcphái bnh hiém nghèo). 

Dat 



6 
Nhà i và 

khuôn viên 
h gia dInh 

100% cong trInh nhà a, cong trInh phit (bp, khu v 
sinh,...) và các khu vçrc chän nuôi cüa h gia dInh dugc 
sp xêp g9n gang, ngän nap, thuang xuyên thu d9n v 
sinh; cay côi trong vrnm (neu co) duçic thithng xuyên cat, 
tia và v sinh cô, rác trong vran. 

Dt 

100% hO gia dInh không con nhà tam, nhà hu hOng, dOt 
nat, nhà có nguy co sp do 

Dat 

Cãnh quan, 
môi trithng 

Co It nht 01 tuyên duO'ng ducic trông cay xanh, trông hoa 
theo thit kê. 

Dat 

100% s hO gia dInh thrc hin phân 1oi rác thai ti nguôn 
và có It nhât 70% so hO có diêu kin ye mt bang dat thirc 
hin xr 1 rác thai hthi co ti vuan hO gia dInh; 100 % diem 
sinh hoat cOng dông có thüng rác 2 ngän hoc dçing ci phân 
loai rae thai vô co', hUu co' 

Dt 

Djnh kS'  It nhât 01 lânitháng to chüc lam v sinh chung 
toàn xóm (TDP). 

Dat 

Các tuyên duing, kênh song, nai sinh hoat cOng  dông, 
trV sa co' quan, doanh nghip thuOc da bàn cüa thOn, 
xóm (TDP) luôn sach cO, bèo, rác thai các loai. 

Dt 

Các Co sâ san xuât, kinh doanh, cc so chän nuôi trên dia 
bàn chap hành bào v môi truOng theo quy djnh. 

D 

Không tp kêt rae ngoài via he, lê duOng truó'c khi có th, 
dOi v sinh môi tru'Ong di thu gom, hoc phãi có thüng 
rác vô co, hüu co dt ti các lé duOng khu dan cu d 
nhân dan bô rác vào thüng phân loi. 

D 

8 
ChInh tn 
an rnn h 
trattu 

Chi bO thôn, xóm (TDP) dt danh hiu "Hoàn thành t& 
nhiêm vu" trO len. F) 

Các t chüc doàn th, chInh tr trong thôn, xóm (TDP) 
dat danh hiêu tiên tiên xuât sac, D at 

An ninh trtt tr dam báo, không có vi vic hInh si.r xãy 
ra; 100% cOng dan chap hành tOt các quy dnh cüa pháp 
luât. ' 

Dt 

. 
Dit tieu chuan "An toan ye an nrnh trtt tr" theo Quyêt 
djnh sO 25/2012 ngày 22/10/2012 cüa UBND tinh Nam 
Djnh. 

Dt 

Vn dOng tt nam thanh niên trong dO tuôi th?c hin 
Lut nghia vij Quân sir. Dt 
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