
Phụ lục III.  

BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU 

 GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Quyết định số: 1494 /QĐ-UBND ngày 14/9/2022  của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

Xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 là xã: 

1. Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; đối với các xã 

đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, phải 

tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông 

thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu 

người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm.  

3. Có ít nhất một mô hình thôn thông minh: xã đạt tiêu chí Nông thôn mới 

kiểu mẫu nếu có ít nhất một mô hình thôn thông minh ứng dụng chuyển đổi số để 

sản xuất hàng hóa, ứng dụng quản lý tự động hóa (ví dụ: Mô hình sản xuất nông 

nghiệp thông minh tự động/mô hình chăn nuôi thông minh/mô hình tưới nước tự 

động cho cây trồng/mô hình sản xuất thương mại dịch vụ chuỗi giá trị có ứng 

dụng chuyển đổi số...). 

4. Đạt tiêu chí quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu theo ít nhất một trong 

các lĩnh vực nổi trội nhất như: về sản xuất, về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, về 

cảnh quan môi trường, về an ninh trật tự, về chuyển đổi số… mang giá trị đặc 

trưng của địa phương gồm các lĩnh vực sau: 

4.1. Lĩnh vực về sản xuất  

a) Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung được chứng nhận VietGap, GMP,... 

hoặc tương đương gắn với 01 tổ chức sản xuất (Hợp tác xã, doanh nghiệp) theo 

chuỗi liên kết sản phẩm. 

b) Có sản phẩm OCOP đạt 03 sao trở lên còn thời hạn thường xuyên bán 

qua các kênh thương mại điện tử. 

c) Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá 

trị (kinh tế, văn hóa, môi trường) và được truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản. 

4.2. Lĩnh vực về giáo dục:  

Đạt tiêu chí quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu theo ít nhất một trong các 

lĩnh vực nổi trội về lĩnh vực giáo dục và đào tạo như sau: 

a) Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến nhà trẻ, trường mẫu giáo đạt từ 40% 

trỏ lên. 

b) Tỷ lệ học sinh cấp THCS được học 2 buổi/ngày đạt 100%. 
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c) Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học bậc trung học phổ 

thông, bổ túc trung học, học nghề (tại các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc 

trường dạy nghề) ≥90%. 

4.3. Lĩnh vực văn hóa mang giá trị đặc trưng của địa phương 

Có một trong các hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống của đồng bào, nhất là khôi phục, phát triển các ngành nghề thủ công truyền 

thống, phục dựng các lễ hội, phát huy trang phục truyền thống, các loại hình văn 

hóa nghệ thuật dân gian. 

4.4. Lĩnh vực du lịch mang giá trị đặc trưng của địa phương 

 a) Xã có khu, điểm du lịch (nếu có) do Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định 

công nhận. 

b) Xã có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch trên địa bàn xã (nếu có) 

thông qua trang tin điện tử của huyện, xã; trang tin du lịch địa phương; các trang 

mạng xã hội. 

4.5. Lĩnh vực về cảnh quan môi trường    

a) Có tuyến đường trồng chuyên biệt một loại cây cảnh, hoa hoặc cây đặc 

trưng để thu hút khách tham quan với chiều dài ≥ 1km. Chỉ tiêu đánh giá: Đạt. 

b) Có vườn hoa, cây cảnh phục vụ cộng đồng để thu hút khách thăm quan, 

quy mô ≥ 500m2. Chỉ tiêu đánh giá: Đạt. 

c) Có mô hình phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Chỉ 

tiêu đánh giá: ≥ 1 mô hình. 

4.6. Lĩnh vực an ninh trật tự 

a) Đạt các nội dung tại điểm a, b, c khoản 2 Hướng dẫn số 06/HD-BCA-

V05 ngày 29/3/2022 của Bộ Công an về thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh, 

trật tự đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn 

mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 

b) Thường xuyên củng cố, kiện toàn các lực lượng nòng cốt bảo đảm an 

ninh, trật tự ở cơ sở; 100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn xã đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An 

toàn về an ninh, trật tự”, trong đó 90% trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn “An 

toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của 

Bộ Công an. 

c) Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có nhiều hoạt động nổi bật, 

hiệu quả thiết thực (như ban hành kế hoạch, biện pháp xây dựng các mô hình hay, 

cách làm sáng tạo…) được đông đảo quần chúng Nhân dân đồng tình, hưởng ứng, 

tham gia mang tính tự giác và tự nguyện được cấp ủy, chính quyền và Công an 

cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Trong năm cán bộ và Nhân dân xã được tặng 

Giấy khen (của Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Công an tỉnh) hoặc Bằng khen 
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(của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Công an) trong phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc. 

4.7. Lĩnh vực chuyển đổi số 

Có 100% Công dân trong xã từ 15 tuổi trở lên có smartphone được cài đặt 

và sử dụng App Công dẫn số Xứ Lạng./. 
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