BO T!EU CHI THON, BAN DAT CHUAN NONG THON MO! KIEU MAU vA KHU PHO DT CHUAN
VAN MINH DO TH! KIW MAU TREN D!A BAN HUYtN CAM LQ GIAI DOJN 2021-2025
(Kern theo Quyt ti/nh so' 540/QD-UBND ngay3,j tháng 3 nám 2021 cia UBND huyn Cam L)
B tiêu chI nay áp dung d6i vâi các thôn, bàn, khu ph thuc tht cá các xä, thj trn trên dja bàn huyn Cam L

Chi tiêu
TT

Ten tiêu chI

Ni dung tiêu chI
Thôn, bàn, khu
pho dat chuân
kiêu mâu mfrc 1

Thôn, ban, khu
pho dat chuãn
kiêu mâu inü'c 2

Thôn, bàn, khu phô
dat chuân kiêu mh

100%

100%

100%

100% t
hot dng

100% t hot dng
và 70% to hoat
dong huy dng
nguôn v6n lam dçp
các tuyn duOng

100% t hot dng và
huy dng nguôn vn
lam dçp các tuyn
dung

?90%

?95%

100%

100%

100%

100%

100%

H th6ng chiu
sang duc dng b
hóa kiu den

3.1. Co nhà van hóa thôn, bàn, khu ph ctt
chun theo quy djnh. KhuOn viên nhà van hóa
có trng hoa, cay xanh, cay bong mat dam bão
m quan.

Dat

Dat

Dat

3.2. Co khu th thao thôn, bàn, khu ph dt
chun, thu hut ngu6'i dan 1uyn tp th due th
thao và khu vui chal cho tré em, nguii cao tui.

Dat

Dt

Dt

1.1. T' lé km du&ng thôn, bàn, khu ph, ngO
xóm duqc be tong hóa (hoc nhira hóa) dt
chuin theo quy djnh.

Giao thông

1.2. Các tuyn du&ng truc chmnh cüa thôn, bàn,
khu ph cO t tçr quàn hot dng chinh trang
hang tháng có hiu qua
1.3. T' l các tuyn dung true thôn, bàn, khu
ph& ngO xóm có cay bong mat, cay xanh hoc
hoa hai ben true duäng du'qc ct tia g9n dçp
1.4. T' lé km duông cüa thôn, bàn, khu ph
dam bào không ü dung nix6c vào müa mra

2

3

Diên

Cci sâ vat chit
van hóa

T I km dthng thôn, bàn, khu ph6, ngO xóm
có h thng din chiu sang

H thng chiu sang
duc dng b hóa
kiu den, cOt

Co di van ngh,
câu lac bô

Co di van ngh,
cau lac bô hoat
dng thithng xuyên

Co di van ngh, câu
lac bô hoat dng
thiing xuyên

? 80%

? 90%

100%

> 10%

? 20%

> 30%

- T' I nhà i dan cu dat tiêu chuAn theo quy
dinh cüa Bô Xây dirng

?95%

98%

- Cong trInh phi: Bp, nhà v sinh, nhà tm
phãi dam báo v sinh.

Dat

Dat

Dat

Dt

Dt

?50%

Dat
?70%

70%

> 75%
—

? 80%

01 mô hinh

Co t hçip tác
lien kêt

Co 2-3 t hcip tác lien
kêt

Gp 1,2 lAn

GAp 1,5 lAn

GAp 1,7 IAn

Dat

Dat

Dat

3.3. Co các hInh thcrc sinh hoat van hóa
4.1. Vun
- T Iê ho thirc hin chinh trang, cái tao vtr&n
nhà phü hçip, dam bão cãnh quan dçp, khong
con các loai cay dai, cay tap.
- T lé vuOui mu dat chuAn tM thiu
4.2. Nhâ a

4

VuOnvànhàâ
h gia dInh

100%

4.3. Hang rào, cng ngO
- Co cng chào hoc cvm Pano dat chuân.
- Cim pano a CáC diing triic chInh

5

Phát trin san xut

6

Thu nhp

7

H nghèo

- TS' 1 hi có hang rào cay xanh, hoc duc xây
dtrng bAng các loai vt 1iu, cong ngO duçc xây
dirng, sCra sang dçp, phO hqp voi dC trung cüa
nông thôn
Co mô hinh phát trin san xut Co quy mô
nhóm ho, theo hucng hiu Co., sach hoc mô
hlnh lien kt theo chui giá trj, dem iai thu nhp
cao du'çc t'rng ding nhân rng.
Thu nhp bInh quân dAu ngui/nam cüa
cUa thôn, ban so vói mrc thu nhp quy djnh di
vai xã dat chuân nông thôn mài vâ không thAp
ho.n bInh quân chung cüa huyn
Khong co h ngheo (Tth CáC truOiig hçp thuc
din báo trçY xã hi theo quy djnh hoc do tai
nan rtii ro bAt khã khang hoc mAc bnh him
nghèo).

?90%

8.1. Van hóa
- Thôn, ban, khu ph duçc cong nhn và gicr
vüng danh hiu "Dcm vj Van hóa" lien tiic t6i
thiu tru'c nãm xét cOng nhn
- T' l h gia dInh dat chun gia dInh van hoá.

8

- 100% h gia dInh thirc hin t& np sang van
minh trong vic, cisói, tang và 1 hi theo Chi
thj 27/CT cüa B ChInh trj và Quyt djnh s6
81/QD-UBND cüa UBND tinh Quãng Trj.
- Co tü sách vi nhiu loai sách da dang trén
các 1mb vtxc.
8.2. Giáo duc
- T' lé tré 6 tuM vào lap 1, tré hoàn thành
chuong trInh tiu hçc vao h9c lap 6 THCS và
Van hóa, Giáo duc, hoàn thành Chuong trInh THCS.
- T' I lao dng có vic lam qua dào tao
Y tê
- T chirc t6t các hot dng khuyn h9c,
khuyn tâi xã hi hoá giáo dc
- T l ngilOi dan duqc ph bin và thirc hin
t& chU trung, disông iM cüa Dãng, chInh sách
pháp 1ut cüa Nhà nrcc va các quy djnh cüa dja
phucing.
8.3. Y t
- Co ti thiu 1 nhân viên y t duc dào tao
theo khung chixong trInh do B Y t quy djnh;
thuO'ng xuyên boat dng theo chcrc näng, nhim
vii duc giao
- T l ngui dan tham gia BHYT
- T' 1 h gia dinh (co cp vçi chng trong dt
tui sinh dé) thirc hin t& k hoach boa gia
dInh
- T' 1 sinh con thu 3 giãm so vâi nãm truâc

2näm

3nãm

5näm
100%

?95%

Dat

Dat

Dat

Dat

Dat

Dat

100%

100%

100%

? 65%

70%

75%

Dat

Dat

Dat

100%

100%

100%

Dat

Dat

Dat

? 95%

? 98%

100%

? 95%

? 97%

100%

Dat

Dat

Dat

9

Môi trung

9.1. TS' i h dan duc sü dvng nu6c sinh ho?t
hop vç sinh va nixoc sch

100% vâ 80%

100% và 90%

100%

9.2. Djnh kS' t6i thiu 01 lAn/tháng có t chtrc
lam ye sinh chung toân thôn, ban, khu ph dam
bao duung lang ngo xom xanh s?ch dçp; khong
có các ho?t dng gay suy giám môi tru&ng.

Dat

Dat

Dat

9.3. T 1 cht thai rn duqc thu gom Va xcr 1)1
theo dcing quy djnh.

100%

100%

100%

9.4. T l h chän nuôi có chung tri chän
nuôi dam báo v sinh môi truông và cãnh quan
nông thôn.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9:6. Co mô hInh bào v môi trix&ng (hop tác xã,
to hop tác, tO, di, nhórn tham gia thirc hin thu
gom, vn chuyên, xCr I rác thai, v sinh dithng
lang ngO xóm và các khu virc cOng cong; câu
1c b, di tuyên truyên ye bão v môi tru'Ong)
hot dng thixng xuyen, hiu qua, thu hUt duqc
sr tham gia cUa cong dông.

D?t

Dit

Dt

9.7. Co dim tp kt rác thai chung

Dtt

Dt

D?t

9:8. Rae thai sinh ho?t dtrçic phãn Io?i t?i h gia
dinh

100%

100%

100%

10.1. T' l ngri dan chp hành nhiêm chinh
pháp luât, quy uóc huong uóc, khong bi khiên
:
trach, canh cao trn len

100%

100%

100%

10.2. Dong np day dU, dUng thai gian các
khoàn dâ thông nhât trong cong dong dan cix và
các khoán khác theo quy dnh cUa pháp 1ut

100%

100%

100%

9.5. T l c0 sô san xut, kinh doanh trên dja
bàn thirc hin xCr l rác thai, nuâc thai dt tiêu
chuãn theo quy djnh và dam bào ben vQng.

10

Chaph'
anhp h'
ap
luat, quy ucc,
huang irac va cac
quy dinh khác cUa
các t chtrc

11

H tham gia hin
dat, hin cay, hin
k, dóng gop tin
cüaxaydçrngnông
thôn mci

T I h tham gia hiên dat, hiên cay, hiên kê,
dóng gop tin cüa xay drng nông thôn mói

12.1. Chi bô thôn, bàn dat danh hiêu
12

13

He th&ig chInh tn,
An ninh trt ttr xa
hi

Xây dirng các mô
hInh tiêu biu tao
dcdimnhn
riêng có a mOi
thôn, bàn, khu ph

12.2. Co t, bào v an ninh trt tir, phông cháy
chUa cháy, thiên tai, TKCN
12.3. Dat tiêu chuAn "An toàn v an ninh trât
tir" theo quy djnh truâc näm xét cong nhn

100%

100%

100%

Hoàn thành tht
nhiêrn vu

Hoàn thành t&
nhiêm v11, Co mt
so mt xuat sac

Hoàn thành suât xac
n
vu

Dat

Dat

Dat

02 nãm

3 näm

01 näm

Co k hoch duçic
UBND X, thj trân
phêduyt

Ghi chui: MO hInh tiêu biu: Dirng hoa; Trung tam HTCD; Thu nhp; Vuan mu; Mo hInh san xut..

Dit

