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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NAM ĐỊNH 

Số:         /2022/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nam Định, ngày        tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao  
thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18/6/2020; 

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2021 - 2025; 

Thực hiện Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy 
định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 
2021 - 2025;  

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
1872/TTr-SNN ngày 05/8/2022; Báo cáo thẩm định số 978/BC-STP ngày 
02/8/2022 của Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (Chi tiết tại Phụ lục 
kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2022. 

 Điều 3. Tổ chức thực hiện 

 1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 
các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Quyết 
định này.  
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2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, 
ngành, đoàn thể; Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch 
UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  

- Văn phòng Chính phủ; 
- TT BCĐTW các Chương trình MTQG; 
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL); 
- Thường trực Tỉnh ủy, 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Công báo tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Trang TTĐT VPUBND tỉnh; 
- Lưu: VP1, VP2, VP3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

   Phạm Đình Nghị 
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Phụ lục 

TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 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 
320/QĐ-TTg 

Tên 
tiêu 
chí 

Nội dung tiêu chí 
Chỉ 
tiêu 

1 1 
Quy 

hoạch 

1.1. Có quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức năng dịch 
vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn 

Đạt 

1.2. Công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc hạ tầng xã hội được 
đầu tư xây dựng đạt mức yêu cầu theo quy hoạch xây 
dựng vùng huyện đã được phê duyệt 

> 01 
công 
trình 

2 5 

Y tế - 
Văn 
hóa - 
Giáo 
dục 

5.2. Có công viên hoặc quảng trường được lắp đặt các 
dụng cụ thể dục thể thao 

Đạt 

5.3. Các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc được kế 
thừa và phát huy hiệu quả; các di sản văn hóa trên địa bàn 
được kiểm kê, ghi danh, truyền dạy, xếp hạng, tu bổ, tôn 
tạo, bảo vệ và phát huy giá trị hiệu quả 

Đạt 

3 8 

Chất 
lượng 
môi 

trường 
sống 

8.9. Có mô hình xã, thôn/xóm thông minh 

a) Mô hình xã thông minh: 

- Có ít nhất 01 thôn/xóm đạt “Mô hình thôn/xóm thông minh”; 

- 100% cán bộ công chức xã, tổ công nghệ cộng đồng 
của xã, thôn/xóm được bồi dưỡng, tập huấn các nội dung 
về chuyển đổi số; 

- Có Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - 
viễn thông (truyền thanh thông minh); 

- Có bảng tin điện tử công cộng. 

b) Mô hình thôn/xóm thông minh phải đáp ứng được các 
yêu cầu: 

- Có ít nhất 01 “Tổ công nghệ số cộng đồng”; 

- Có sản phẩm tiêu biểu của người dân trong thôn/xóm 
được giới thiệu, bán hàng trên cổng thông tin điện tử, 
trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc được bán trên 
sàn thương mại điện tử; 

- Có ít nhất 01 điểm wifi miễn phí phục vụ người dân tại 
điểm tập trung công cộng (nhà văn hóa, điểm sinh hoạt 
cộng đồng); 

- Trên 70% người dân bồi dưỡng, tập huấn phổ biến kiến 
thức, nâng cao kỹ năng số và tham gia sử dụng các nền 
tảng số, ứng dụng di động và dịch vụ trực tuyến do cơ 
quan nhà nước cung cấp. 

Đạt 
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