
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQL CHU NGHiA VIT NAM 
TINH GIA LA! Dôc 1p - Tir do - Hnh phüc 

So: 5 /QD-UBND Gia Lai, ngàyA'f t/zángAOnám 2019 

QUYET D!NH 
Ban hành Bô tiêu chI xã dit chun nông thôn mói kiu mu 

giai doin 2019-2020 thyc hin trên da bàn tinh Gia Lal 

UY BAN NHAN DAN TINH 

Can cir Lut To chtrc chInh quyn dja phiiang näm 2015; 
Thisc hin Quyt djnh si 1 600/QD-TTg ngày 16/8/2016 cüa Thu ttthng 

ChInh phü v vic phê duyt Chuang trInh rniic tiêu Qu6c gia v xây dyng nông 
thôn mâi giai doan 2016 - 2020; 

Thirc hin Quyt djnh s 1760/QD-TTg ngày 10/11/2017 cüa Thu tuâng 
ChInh phü v diu chinh, bô sung Quyt djnh s I 600/QD-TTg ngày 16/8/2016 
cüa Thu tithng ChInh phü ye vic phê duyt Chtiang trInh miic tiêu Qu& gia ye 
xây dirng nông thôn mài giai dotn 2016 - 2020; 

Thrc hin Quyêt djnh s 691 /QD-TTg ngày 5/6/2018 cüa Thu ttthng 
Chinh phü v vic ban hành tiêu chI xà nông thôn mri kiu mu giai doan 2018-
2020; 

Xét d nghj cüa S& Nông nghip và Phát triên nông thôn tai  T& trInh s6 
133/Tr-SNNPTNT ngày 30 tháng 8 nárn 2019, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay B tiêu chI xã dat  chuân nông 
thôn rnâi kiêu mu giai doan 20 19-2020 thrc hin trên dja bàn tinh Gia Lai. 

Bô tiêu chI xã dat  chu.n nông thôn m&i kiu mu là can cir d dánh giá 
mire d dat  các tiêu chI, chi tiêu; 1p và thrc hin k hoach  xây drng xã dat 
chuân nông thôn mâi kiêu rnu giai doan 2019-2020 d6i vài các xa sau khi dã 

dugc cong nh.n dat  chun nông thôn mâi nâng cao; là co sâ d chi dao,  kim 

tra, dánh giá, xét, cOng nhn, cOng b6 xã dat  chun nông thôn rnâi kiéu mu và 
xét khen thi.nmg trong phong trào thi dua "Gia Lai chung sire xây drng nông 
thôn rnfii" trén dja bàn tinh Gia Lai. 

Diu 2. Diu kin d xét, cong nhn, cOng b xã dat  chuân nông thOn mâi 

kiu mu, khi xã dat  dü các yéu cu sau: 
- Dixcic Chü tjch UBND tinh Gia Lai quyt djnh cong nhn xã dat chuân 

nông thôn mâi nâng cao; 
- Dat chun 12/12 tiêu chI chung và 1/5 tiêu chI lira chQn trong B tiêu chI 

xã dat  chuân nông thôn mài kiêu mu theo quy djnh tai  Quyêt djnh nay; 



TM. UY BAN NHAN DAN 
€JiU TICH 

---.- 

Diu 3: Ho sa, trInh tr, thu tiic cong nhn xâ dat  chun nOng thôn mth 
kiu mu: Thrc hin theo quy dinh tai Quyt djnh s 2540/QD-TTg ngày 
ngày 30/12/20 16 cüa Thu tuàng ChInh phü v vic ban hãnh quy djnh diêu kin, 
trInh tir, thu ti1c, h sci xét, cOng nhn và Cong b dja phiiong dt chun nông 
thôn m&i; dja phi.rcrng hoàn thành nhim vi:! xây drng nông thôn mâi giai don 
2016-2020. 

Diu 4. To chüc th.rc hiên: 
1. Các S&, ban, ngành can cü chirc nãng, nhim v1 quãn 1 nhà ni.rOc di.rçic 

giao, ban hành van bàn htx6ng din, chi dao,  giüp d dja phwing thi:rc hin các 
chi tiêu, tiêu chI theo quy djnh tai  Quyt djnh nay. 

2. Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn, Van phông Diu phi nông 
thôn mâi tinh: chü trI, phi hcip vâi các sâ, ban, ngành lien quan theo dOi, kim 
tra, giám sat, kjp th&i phát hin vwing rnc, phát sinh trong qua trInh triên khai 
thtrc hin, báo cáo ct xut UBND tinh, Ban Chi dao  các Chixong trInh MTQG 
tinh Gia Lai giai doan 20 16-2020 dé chi dao  xi:r 1)'. 

3. D nghj Uy ban Mt trn T qu& Vit Nam, các t chrc chInh trj - xã 
hi các cap, co quan thông tin di chiing phi hqp tuyên truyn, vn dng thi:rc 
hin t& B tiêu chI xã dat  chun nông thôn mth kiu mu theo quy djnh tai 
Quyt djnh nay. 

4. Chü tjch UBND các huyn, th xã, thành ph chi dao,  hithng din, kiêm 
tra, don dc các phông, ban, dan vj có lien quan và UBND các xâ to chirc triên 
khai thirc hin tt các quy djnh tai  Quyt djnh nay; chi do to chüc dánh giá, 
hoàn thin h so d nghj UBND tinh xét, cong nhn, cOng b xã dat  chuân nông 
thôn mâi kiu mu theo dung quy djnh. 

Diu 5. Chánh Van phông UBND tinh, các thành viên Ban Chi dao  các 
Chrong trInh MTQG tinh Gia Lai giai doan  20 16-2020; Thu tnr&ng các co 
quan, don vj lien quan; Chánh Van phông Diu phM Chrong trInh MTQG xây 
dirng nOng thOn m&i tinh; Chi tjch UBND các huyn, thj xa, thành ph; Chü 
tjch UBND các xã trên dja bàn tinh chju trách nhim thi jh Quyt djnh nay. 

Quyt djnh nay có hiu 1i:rc  k tr ngày k./. 

Noi,thân:b-4 
- Nhi.i Diêu 5; 
- BCDTW các Chwmg trInh MTQG (b/c); 
- Thträng trrc Tinh tiy (b/c); 
- Thtr&ng trirc HDND tiiih (b/c): 
- Chx tjch, các PCT UI3ND tinh; 
- Các Phó CVP UBND tinh; 
- Van phông Diêu phôi CTMTQG XDNTM 1W; 
- Van phông Diêu phôi CTMTQG XDNTM tinh; 
- Liru: VT, KTFH, CNXD, NC, VHXH, NL. 
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xA DiT CHUAN NONG THON MO! KllU MAU GIAI DON 
020 THVC HIN TREN DA BANT!NH GIA LAI 

t djnh sd 2'/QD- UBND ngày .. If./A/2O19 cza UBND tinh Gia La:) 
hon mó1 kiêu mail phãi dt 12/12 tiêu chI chung vã 1/5 tiêu chI 

ha chon 

TT .T tieu clii 
Ni dung tiêu clil Chi tiêu 

d?t 
Ghi cliii 

S&, ban, 
nginh 
hu&ng 
dn va 

thflm dnh 

I. Tiêu chI san xut - Thu nIip - H nghèo 

T chfrc 
Siii 
x ii t 

1.1. Co viing san xut hang hóa tp 
trung d& vài các san phm chii 1c 
ciia xà, dam bão chat krcmg, afl 
toàn thrc phm, kinh doanh hiu 
qua, thIch iing vai biEn di khi hu. 

Dt S& Nông 
nghip Va 
Phát trin 
nông thôn 

1.2. Co It nht 02 hqp tác xA kiu 
mói lien k& lam an có hiu qua. 

Dat 

2 
Thu 
nhp 

Thu nhp binh quân d.0 ngrani ? 1,5 lAn 

So vài thu nhp 
tai than dim 

duçrc cong nhin 
xA dt chun 

NTM 

Cc Thng 
kê tinh 

3 
Ho 

nghéo 
Không cO h nghèo Dat 

trir các tru&ng 
hçip thuc din 
bio trçY xä hOi 
theo quy djnh, 
hoc do tai nn 
rul ro bt khá 

kháng, hoc do 
bith hiêm 

nghèo 

Sâ Lao 
dng - 

Thisong 
binh vi X 

hi 

II. Tiêu chI Giáo duc - Y Tê - Van hOa 

4 
Giáo 

di)c vi 
Dào to 

4.1.T1trédihçcmugiáo ~90% 

4.2. T 1 tré em 6 tui vao hQc lap 
1 

100% 
Sâ Giáo 
dic Va 
Dio tO 

4.3. T' l tré em 11 tu61 hoin 
thành chuang trInh giio d,ic tiu 
hQc 

~ 92% 
so trê em 11 

tui cOn li du 
dang bce các 



'IT 
Ten 

tieu chi 
(lung lien CIII 

Chi tICU 
dat 

Ghi chü 

S&, ban, 
ngành 
hir&ng 
dn và 

thm djnh 
- lap tiu h9c 

4.4. T l thanh nién, thiêu niên 
trong d tuôi tr 15 den 18 dane 
hçc chi.rmg trinh giáo dc phô 
thông hoc giáo dic thuing xuyên 
cp trung hoc phô thông hoAc giáo 
duc nghê nghi 

5 

5.1. Tram y tê xä cO dCi diu kin 
khárn, chcta bnh bào him y tê Dat 

s 

5.2. TS'  l dan S6 thuing trü trên 
dia bàn xà duçic quãn 1, theo döi 
sIrc khOe 

2 90% 

5.3. T' i ngLr1i dan tham gia báo 
hi&n y tê 

> 
- 

6 
VAn 
hOa 

6.1. CO mô hInh hoat dng vAn 
hOa, th thao tiêu biu, thu hut tir 
60% trâ len s6 ngthi dan thuing 
tró trên dja bàn xA tham gia. 

Dat 
So VAn 

hOa - Th 
thao và Du 

ljch 
6.2. Mi thôn, lang cO ft nhAt 01 
dOi hoäc 01 câu lac  b vAn hOa - 
vAn ngh hoat dng thuorng xuyên, 
hiu qua 

Dt 

III. Tiêu chI Môi trtrông 

Môi 
trirông 

7.1. T 1 chAt thai rn duçrc thu 
gom va xcr 1 theo dáng quy djnh 290% 

Sâ Tài 
nguyen và 

Môi 
tnrYng 

7.2. T l rae thai sinh hoat duçic 
phân loai, áp dung bin pháp xir 1 
phU hçip 

2 50% 

7.3. T) l tuyn dtr&ng xA, thôn, 
bin, Ap cO rAnh thoát rnrâc và dixçic 
trông cay bOng mat hoc tr6ng hoa, 
cay cãnh toàn tuyn 

> 60% 

7.4. CO mô hInh bão v môi tri.r&ng 
hoat dng thuing xuyên, hiu quA, 
thu hut dixqc sir tham gia cüa cong 
clong 

Dat 

7.5. T 1 h chAn nuôi có chung 
trai chAn nuôi dAm bAo v sixth môi 
tnr1ng; 

? 90% 
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, 

Ni dung tiêu chI Chi tiêu 
dt 

Ghi chIi 

Sô, ban, 
nganh 
hu'óng 
dn và 

thm djnh 
t
\\9\ 

 

- 

\\ L, 

* — 

,, 
T' lê ca s san xut, kinh 

áoanh trên dja bàn thirc hin xà 1) 
rae thai, nuàc thai dat  tiêu chuân 
và dam bâo bn vng 

100% 

IV. Tiêu chI An ninh trt tiy - Hành chinh cong 

8 
An ninh 
trt 

Trong 03 näm lien tic tniàc nAm 
xét, cong nhn xâ nông thôn mài 
kiêu mu, trén dja bàn xA: không 
có khiêu kin dong ngr?ii trái pháp 
1ut; không Co cong dan thumg trü 
i xä pham tOi;  t nan  xâ  hOi  &rçlc 
kim chê, giàm 

Dat 
Cong an 

tin1 

9 
Hãnh 
chmnh 
cong 

9.1. Cong khai minh bach,  dy dii 
các thu tic hành chmnh, giãi quyt 
thu t%lc hành chInh cho các th chirc, 
cOng dan dam bão có hiu qua 

Van phàng 
UBND 

tinh 9.2. CO mO hInh din hInh v cãi 
each thu tVc  hành chInh hoat dng 
hiu qua 

Dat 

V. Tiêu clil c0 s& h tang 

10.1. Dithng ngä, xóm di.rgc crng hóa 100% 

10 
Giao 
thông 

10.2. Di.thng tr%ic chmnh ni d6ng duçrc 
cirng hóa 100% 

SâGiao 
thông vn 

tãi 

10.3. TS'  l duing duqc thp din 
chiu sang 

> 70% 

Trtrô'ng 
I1Qc 

T 1 tnring hc các cp: Mm non, 
mu giáo, tiu hçc, trung hQc ca si cO 

ca so 4t chit và trang thiêt bj day 
h9c dat  chu.n quc gia. 

100% 
Sâ Giáo 
djc Va 
Dào tao 

12 
Nhà 6 
dan cir 

T5' 1 h có nhà 0 dat  tiêu chun theo 
quy djnh 100% 

SO Xây 
dirng 

3 



B. TIEU CIII IAJ'A CHQN: CAC ifiA PHLTONG THITC HIN 1 TRONG 5 TItU 
Clii SAU BE XAC D!NII  LOiJ H!NH xA NONG THON MOI KIEUMAU: Vt 
VAN IJOA, DU LICIL, MO! TRU'ONG, AN NINH TRAIT  T, TO CHC SAN 
XUAT. 

Ten 
1 U cJ 

Van 
hOa  

Ni dung tiêu chI Gui chü 

Sö, ban, 
ngãnh 
hu'óiig 
dan và 

thãrn (1nh1 

1. Co rnô hinh hoat dng van hóa, 
th thao tiêu biu, thu hut t1r 70% 
tth len s6 nguôri dan thung trCi 
trCn dia bàn xA tharn gia. 

Dat 
sa van 

hóa - Th 
thaovàDu 

lich 2. Mi thôn, lang có It nhât 02 di 
hoäc câu lac bô van hóa-vän 
ngh 

Dt 

2 Du Jich 

Co It nht 01 dirn Du ljch trên 
dia bàn xã (Du ljch th&ig cãnh, 
du ljch lich sir, du ljch di tIch, du 
ljch nông nghip ....). 

D?t 

S& Van 
hóa - Th 

thao và Du 
ljch 

tru*ng 

3.1 T I tuyCn du&ng xâ, thôn, 
ban, âp có rành thoát nuâc và thrçic 
trong cay bong mat hoc trng hoa, 
cay cnh toân tuyn. 

~ 70% So Tài 
* 

nguyen va 
Môi 

tnr?lng 
3.2. T' 1 h chän nuôi cO chuAng 
trai chãn nuôi dam bão v sinh môi 
tnr&ng. 

100% 

An ninh 
trot tLr  

4.1. Không d xãy ra tinh hInh 
phrc tap  v an ninh chInh trj; 
không CO cá nhân t6 chCrc dua 
ngrôi hoãc thain gia vtrçit biên, 
tr011 a rnrOc ngoâi trái phép. 

Dit 

Cong an 

4.2. Khong d xây ra tInh trang 
mau thun, tranh chap trong ni b 
quân chüng nhân dan; không có 
khiu kin vuçit cAp, khiu kin 
dông ngirOi trái phap 14t  kéo dài. 

Dt 

4.3. Xây drng lijc lucmg Cong an 
xâ trong sach, vOng  manh;  hang 
näm phãi dit danh hiu "Dan vj 
tiCn tiên" trO len, không cO cá nhân 
nào vi pham bi k' 1ut tr hinh thirc 
khin trách trO len. 

Dt 
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T Nôi dung tiêu chi 
, . chiheu Ghz c 

SO, ban, 
nganh 

z=4 Hang nàrn cáe thôn, tang; ccx 
quan, doanh nghip, nhà trtthng 
trêndja bàn xà duçic Cong nhn dt 
chuãn "An toàn ye ANTT" theo 
Thông tix s6 23/2012/TT-BCA, 
ngày 27/4/20 12 ciia B Cong an 

Dat 

Sâ NOrig 
nghiip vi 
Phát triên 
nongthôn 

4.5. Co mô hinh, tó ehrc quAn 
chüng tham gia Cong tác dam bão 
AN1'T hoit dng tIch CrC, dt hiu 
qua gop phân darn báo ANTT t?i 
CY Sc1. 

Dt 

4.6. Hang näm xay ra không qua 
10 vi, viC pham pháp hmnh sr do 
cong dan en trü trên dja bàn x gay 
ra 

D 

0 C fliC T 1 
sai 
xua 

5.1 Thrc hin cO hiu qua k hoach 
phát triên vüng san xuât hang hóa 
tp trung doi vài các san phâm 
nông nghip chü hrc cüa dja 
phnng gàn vâi ccr câu lii ngành 
nông nghip và chuyn djch ci câu 
kinh tê nông thôn thich rng vài 
biên di khI hu. 

Dat 

5.2. Thrc hin c gici hóa san xut 
nông nghip dôi vài các san phâm 
nông nghip chü 1irc; có rnô hInh 
Ung d,ing cOn ngh cao trong san 
xuât và chê biên san phâm an toàn; 
mô hInh san xuât theo hwcng hftu 
c hoc CO it nhât 01 san phm 
dixçic cOng nhn là san phâm 
OCOP. 

Dtt 

5.3. Co It nht 02 hqp tác xâ nông 
nghip hoat dng theo luât HTX 
näm 2012 lien kêt san xuât, tiêu 
thi san phâm và hoat dOng  CO hiu 
qua (HTX dang k hot dng tai 
dja bàn x duài các hInh thirc: dt 
trii s chInh, thành 1p ehi nhánh, 
van phOng di din, dja diem kinh 
doanh). 

Dat 
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