
Phụ lục I 

CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI THUỘC THẨM QUYỀN                               
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số:          /2022/QĐ-UBND ngày       /8/2022                                          
của UBND tỉnh Nam Định) 

 
 

TT 

TT tiêu chí 
theo Quyết 

định số 
318/QĐ-TTg 

Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ  
tiêu 

1 2 Giao thông 

2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi 
lại thuận tiện quanh năm 

100% 

2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo 
vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm 

50% 

2 3 
Thủy lợi và 
phòng, chống 
thiên tai 

3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp 
được tưới và tiêu chủ động 

100% 

3 6 
Cơ sở vật chất 
văn hóa 

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

Đạt 

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

Đạt 

4 7 
Cơ sở hạ tầng 
thương mại 
nông thôn 

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

Đạt 

5 9 Nhà ở dân cư 9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố ≥ 99,8% 

6 13 

Tổ chức sản 
xuất và phát 
triển kinh tế 
nông thôn 

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

Đạt 

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  

Đạt 

13.5. Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động 
hiệu quả 

Đạt 

7 16 Văn hóa 

Tỷ lệ thôn, xóm đạt tiêu chuẩn văn hóa theo 
quy định, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch 
xây dựng nông thôn mới: 

- Có 70% số thôn, xóm trở lên đạt danh hiệu 
thôn, xóm văn hóa theo quy định. 

- Không có vụ bạo lực gia đình có tính chất 
nổi cộm trong năm đánh giá. 

Đạt 
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TT 

TT tiêu chí 
theo Quyết 

định số 
318/QĐ-TTg 

Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ  
tiêu 

8 17 
Môi trường 
và an toàn 
thực phẩm 

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

Đạt 

9 18 

Hệ thống 
chính trị và 
tiếp cận pháp 
luật 

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

Đạt 
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