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DANG CONG SAN VIT NAM 

TP. Yen Bái, ngày 14 tháng 6 nárn 2022 

KInh gii: - Các chi, dâng b trirc thuc, 
- MTTQ va cac to chirc chinh trl - xa hQl thanh pho, 
- Phông Van boa - Thông tin thành phô, 
- Trung tarn Truyen thong va Van hoa thanh pho, 
- Ban tin Dang b9 thanh pho, 
- Trang Thông tin din ti:r thành phô. 

Näm 2019, thành ph Yen Bái duçic cong nhn hoàn thành nhim vi xây dirng 
nOng thôn mói, den nay có 5/6 xã dt nông thôn mâi nàng cao (xã Giâi Phiên chua 
dat), 2/6 xä dt nông thôn mài kiu mu. D tip ti1c nãng cao then thrc cho cac c.p 
Uy, chInh quyn, MYT'Q, cac doãn th va ngui dan trong vic ehung tay xâydrng 
nông thôn mói trên dja bàn thành phô Yen Bái. Ban Tuyên giáo Thànhüy phôi hçrp 
vâi Phông Kinht thành ph biên tp tài 1iu tuyên truyn "Mt s ni dung B tiêu 
chi quoc gia ye xa nong thon moi nang cao; xa nong thon moi kieu man giai 
don 2021-2025". 

(co D cicovig tuyên truyn gtri kàm) 

Dé ng các chi, dãng b trrc thuc, Ca quan, dan vj triên khai tuyên truyén 
sâu rng bang hinh thi'rc phü hçip tó'i can b, dãng viên, cOng chüc, viên chi'rc, doãn 
vien, hi viên và các tng lap Nhêin dan thành ph&/. 

Nai nhân: 
- Nhu kInh gài, 
- Ban Tuyên giáo Tinh ày, 
- Thuing trrc Thành ày, 
- Trung tam ChInh trj TP, 
- Báo cáo viên Thành ày, 
-LtruBTGTU. 



G TUYEN TRUYEN 
"Mt s ni quc gia v xã nông thôn mol nâng cao; 

- iuYJNG1A xa g non y  eu mau giai don 2021-2025 
(Kern theo Cong vá - GTLJ ngày /4/6/2022 clia Ban Tuyên giáo Thiznh iy) 

1. B tiêu chI quôc gia v xA nông thôn m&i nâng cao 
Là xã d.t chun nông thôn mói (dap rng d.y dü mirc dat  chu.n theo yêu cu cUa 

B tiêu chI quc gia v x nông thôn mói giai don 2021 - 2025). Vâi mi tiêu chI 
nông thôn mOi nãng cao, quy djnh ciii th chi tiêu chung cüng nhu chi tiêu theo trng 
vñng: Trung du min nüi phIa BAc; Dng bng song Hng; Bc Trung Bt; Duyên hài 
Nam TrungBt; Tây Nguyen; DongNam B; Dng bang song Ciru Long. 

Ci the tçli yang trung du mien náiphIa Bác (trong có tinh Yen Bat) nhu'sau: 
- Tiêu chI 01 v Quy hoach: Co quy hoach  chung xây drng xã con thOi h?n  hoc 

dâ dugc rà soát, diêu chinh theo quy djnh cüa pháp 1ut ye quy hoach; có quy chê quãn 
1 va t chüc thirc hin quy hoach xây d%rng và quãn 1 xây drng theo quy hoach; Co 
quy hoach chi tit xây drng trung tam xä hoc quy hoach  chi tit xây drng dim dan 
cu mâi phü hçp vâi tInh hInh kinh t - xA hi cüa dja phirong và phü hçip vâi djnh 

F A F A A hirong do th hoa theo quy hoach cap tren. 
- Tiêu chI 02 ye Giao thông: T' 1 duông xã duc bâo trI hang näm, dam báo sang 

- xanh- sach  - dçp va có cac hngmic can thit (biên báo, bin chi dn, chiusáng,gr 
giam toe, cay xanh...) theo quy dnh do UBND tmh quy dnh ci,i the; ty lç  ducng thon, 
bàn, âp va thräng lien thôn, bàn, âp &rcic ci'rng hóa và bãotrI hang näm dat  100%; co 

cac h?ng  miic can thiêt theo quy djnh (biên báo, biên chi dan, chiêu sang, gi giãm tôc, 
cay xanh...) và dam bâo sang - xanh - sach - dçp; t5' 1 duOng ngO, xóm duçic c1rng 
hóa, dam bào sang - xanh - sach - dçp 285%; t' 1 thrOng trçic chInh nOi  dông dugc 
cirng hóa dáp 1mg yêu câu san xuât và vn chuyên hang hóa do UBND tinh quy djnh 
ciithê. 

A

- Tiêu chi 03 vThUy lçri vàphOng cMng thiên tai: T l din tich dt sâi xut 
nong nghiep duçic tircYi va tieu nirac chu dçng dat  tu 90/o tro len; co it that 01 to chuc 
thüy 1i co sâ hoat dng hiu qua, bn vQng; t 1 din tIch cay trng chU lirc cüa dja 
phuong dirçic tixci tiên tin, tit kim nuâc do UBND tinh quy djnh cii th& có 100% 
so cOng trInh thüy lçii nhô, thüy lqi nOi  dng duçic báo tn hang nam; thirc hin kim 
ké, kiêm soát các nguôn nixOc thai xà vào cOng trInh thUy Igi; dam bâo yêu can chU 
dng v phOng chng thiên tai theo phimong châm 4 ti ch. 

- Tiêu chI 04 v Din: T 1 h có dng k trirc tip và dirge sir diing din sinh 
hoat, san xuât dam bão an toàn, tin cy và n djnh 98%. 

- Tiêu chI 05 v Giáo dic: 100% trtthng h9c các cp (mm non, tiu hçc, THCS, 
hoc tnrmg phô thông có thiu cp hçc có cp h9c cao that là THCS) dat  tiêu chu.n 
co sâ v.t chat mIre d 1 và có It nh& 01 truông dt tiêu chun co si vt chat mIre d 



2; duy trI và nãng cao chat krcing dtt chu.n ph c.p giáo dic mm non cho tré em 5 
tui; dat  chu.n và duy tn dat  chun ph cp giáo dc tiu hçc và THCS müc dO 3; dat 
chun xóa mu ch& müc d 2; cong dông hçc tp cap xâ dirçic dánh giá, xêp loai khá 
tth len; có mô hInh giáo dic th chit cho h9c sinh rèn 1uyn th lirc, k5' nng, src ban. 

- Tiêu chI 06 v Van hóa: Co 1p d.t các diing cii th diic th thao ngoài tr&i a 
dim cong cong; các 1°ai  hInh hoat dOng van boa, van ngh, th dic, th thao duçic t 
chi:rc hoat  dng ththng xuyên; di san van hóa duçic kim ké, ghi danh, bão vO,  tu b, 
ton tao  và phãt huy giá tn dung quy djnh; t5' l thôn, bàn, p dat tiêu chun van hóa 
theo quy djnh và dat  chu.n nông thôn mâi do I JBND tinh quy djnh ci th. 

- Tiêu chi 07 v Co s& ha thng throng mai  nông thôn: Xã có mô hInh chq thI dim 
bão dam an toãn thirc phm, hoc chçi dáp 1mg yêu cu chung theo tiêu chun chçi kinh 
doanh thçrc phm. 

- Tiéu chI 08 v Thông tin và Truyn thông: Co dim phiic vi buu chmnh dáp 1mg 
cung cp djch vii cong trrc tuyn cho nglx&i dan; t ! thuê bao sIr dçing din thoai 
thông rninh do Bô Thông tn và Truyên thông cong bô chi tiêu cii the; có djchvii báo 
chI truyên thông; có 1mg ding cong ngh thông tin trong cong tác quãn 1, diêu hành 
phic vi dôi song kinh tê - xã hOi  va to chIrc lay kiên srhài lông cUangithi dan ye 
ket qua xay drng nong thon mm; co mng wifi mien phi a cac diem cong c9ng (khu 
wc trung tam xâ,, ncii sinh hoat cong dng, dim du ljch cong dng,...) 

-TiêuchI09vêNhàIrdãncmTlêhôcónhâikiêncôhoäcbánkiêncôdo 
UBND tinh quy djnh. 

- Tiêu chI 10 v Thu nh.p: Thu nhp bInh quân dâu ngi.thi näm 2022 tir 47 friu 
dong/ngui tra len; näm 2023 tlr 51 triu dông/ngu?ñ tr6 len; näm 2024 tir 55 triu 
dng/ngui tth len; näm 2025 tlr 59 triu dng/ngu&i tr& len; 

- Tiêu chI 11 ye Nghèo da chiêu: T' l nghèo da chiêu giai don 2021 - 2025 do 
BO Lao dng - Thixang binh và Xã hOi  Cong bô chi tiêu cii the. 

- Tiéu chI 12 v Lao dng, có các nOi  dung: T' 10 lao dng qua dào tao  ~75%; T' 
l lao dng qua dào tao  có bang C.p, chlrng chi ~25%; t' 1 lao dng lam viOc trong 
các ngãnh kinh té chU 1rc trên dja bàn do UBND tinh quy djnh. 

A A A t 7 P A A A P P 

- Tieu chi 13 ye To chiic san xuat va phat then kinh te nong thon: Xa co it that 
P - 1'. A 7 I A 01 hqp tac xa hoat  d9ng hiçu qua va co hçip dong lien ket theo chuoi gia In on djnh; 

Co san phm OCOP dirçic xp h?ng dat chu.n hotc txcing throng con th&i hn; Co It 
nMt 01 mô hInh kinh t 1mg ding côiig ngh cao, hotc mô hInh nông nghip áp diing 
co giai hóa các khâu, lien kêt theo chui giá trj gân vài dam bào an toàn thirc phrn; 
có 1mg diing chuyn di s d thirc hiOn truy xut ngun gc các san phm chIt hrc cüa 
xã; t l san phâm chIt lirc clut x duçrc bàn qua kénh thtrang mai din tlr do UBND 
tinh quy djnh; co vOng nguyen 1i0u $p trung di vâi nông san chIt lirc cIta xA duçic cp 
ma vItng; cO trin khai qung bá hinh ánh dim du ljch cIta xA thông qua 1mg diving 
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Internet, mng xã hi; có mô hInh phát trin kinh t nông thôn hiu qua theo hirâng 
tIch hçp da giá tn (kinh té, van boa, môi tnrôrng). 

- Tiêu chI 14 v Y t, có các ni dung: T' 1 ngithi dan tham gia bão him y th 
295%; T' 1 dan s dtxçxc quãn 1 st'rc khôe ~90%;  i nguñ dan tham giavà si.'rdiing 
img dicing kham chua bçnh tu xa ?40/o; ty lç dan SO CO SO kham chua bçth diçn ti.r 
270%. 

- Tiêu chI 15 v Hành chInh công: Co rng diing cong ngh thông tin trong giãi 
quyt thU tic hành chInh; có dich vii cong tlVc  tuyn mrc d 3 trô len; giãi quyêt CáC 
thu tiic hanh chmh dam bao dung quy djnh va khong de xay ra khieu nal  vixçYt cap. 

x .. , ,' ,, ,' ' .. ' x . . 

- Tieu chi 16 ye Tiep cn phap luat:  Co it that 01 mo hinh dien hinh ye pho bien, 
giáo diic pháp 1ut, hôa giái a cci sâ hoat dng hiu qua &rçlc cong nhn; t' l mâu 
thun, tranh ch.p, vi phm thuc phm vi hôa giái disçic hôa giài thành 290%; t)' l 
ngu&i dan thuc di tlxçlng trçi giUp pháp 1 tip cn và duçc trçr giUp pháp 1 khi có 
yêu cau 290%. 

- Tiêu chI 17 vMôi trung: Khu kinh doanh, djch vii, chan nuOi, git m (gia 
süc, gia cam), nuôi trOng thüy san có ha tang k thut ye báo v môi trithng; t 1 co 
sa san xut - kinh doanh, nuôi trng thUy san, lang ngh dam báo quy djnh v bão v 
mOi tnr6ng dat 100%; t l chat thai rn shth hoat và chat thai r.n không nguy hai  trén 
dja bàn &rçic thu gom, xCr 1 theo quy djnh 280%; t 1 h gia dInh thrc hin thu gom, 
xcr 1 ni.ràc thai sinh hoat  b.ng bin pháp phU hgp, hiu qua 225%; t' l h gia dInh 
thrc hin phãn loai  chit thai r.n tai  ngun 250%; t' 1 chit thai rn nguy hai  trén dja 
bàn duc thu gom, 4n chuyn và xir 1 dáp rng cac yêu c,u v bâo v mOi truông dat 
100%; t l chat thai hUu Ca, phii phm nOng nghip duc thu gom, tai scr diing va tai 
che thanh nguyen hçu, nhien hçu va cac san pham than thin voi moi trt.rong ~80/o; ty 
l co s& chän nuOi dam bao các quy djnh v v sinh thU y, chän nuôi và bão v môi 
tnthng 275%; Nghia trang, co sa hOa tang (nu co) dáp Ung cac quy djnh cUa pháp lust 
và theo quy hoach; t' l s diing hInh thc hOa tang 25%; dat cay xanh sü dpng cong 
cong t?i dim dan cix nông thôn B Nông nghip và Phát trin nông thOn cong b chi 
tiêu ci the (chi tiêu chung là ~4m2/ngii&i); t3' l chat thai nhra phat sinh trên dja bn 
dirçic thu gom, tái si:r diving, tái ch& xir l theo quy djnh 250%. 

- Tiêu chI 18 v Chat lircing môi tnrang sng: T' l h &rçlc sir diving nuóc sach 
theo quy chun tir h thng cp ni.râc tp trung 235%; cp nuâc sinh hoat dat  chun 
bIth quân du nguiiIngày dêm 260 lit; t' 1 cong trInh cap nixóc tp trung có t chirc 
quãn l, khai thác hoat dng ben vrng 225%; t5' 1 chü the h gia dInh và co s san 
xuât, kinh doanh th%rc phârn hang nam dirçic tp huãn vêan toàn th%rc phãm dat  100%; 
khong de xay ra sij co ye an toan thirc pham tren dta  ban thu9c pham vi quan ly cua 
xã; t l co sa sor ch& ch bin thrc phm nông lam thüy san duçic chthig nhn v an 
toan thçrc pham do UBND trnh quy dtth;  ty lç hç co nha tam, thiet b chua ntrac smh 

PS 9 A 9 9 9 9 0 A A P. 6 9 hoat hçip vç srnh, tha tieu an toan va dam bao 3 sach 280 /o; ty lç bai chon lap chat thai 
ran sinh hoat  trén dja bàn dam bão v sinh môi tnthng dat 100%. 
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- Tiêu chI 19 v Quc phàng và An ninh: Nãng cao chét luçing hoat dng cUa Ban 
Chi huy quân sir xã và hrc krçng dan quãn; không có cong dan cir trü trén dja bàn phm 
ti nghiêm tr9ng trâ len ho.c gay tai nn (giao thông, cháy, no) nghiêm trQng trô len; 
có mô hInh camera an ninh và các mô h'mh (phàng, chng ti phm, t nn xà hOi;  bão 
dam trt tir,an toàn giao thông; phong cháy, chia c?ay) g&n vói phong trào toàn dan 
bao vç an ninh To quoc hoat d9ng thuing xuyen, hiçu quaqua. 

A - .. . X 2. Quy dnh ye xa nong thon mo'i kieu mau 
- Là xã dä dat  chu.n nông thôn moi nãng eao giai do?n  2021-2025 (d6i vâi cac 

xã dâ diiçic cong nhn dt chu.n nôngthon moi nang cao giai don 2018 - 2020, phãi 
tptrung ra soat, chi dao  thrc hiçn, dap trng day du muc dat  chuan theo Bc tieu chi 
quôc gia ye xA nông thôn mâi nãng cao giai don 2021- 2025). 

- Thu nhtp bmnh quân du ngiräi cUa xA t?i  thai dim xét, cong nhn xA nông thOn 
mai kiu mu phái cao han ttr 10% trâ hn so vâi xâ nông thôn mâi nâng cao tai  cüng 
thai diem. 

- Co it nht mt mô hInh thôn thông minh, do Uy ban nhãn dan tinh quy djnh cii 
th. 

- Dat tiéu chi xã nông thôn mâi kiu mu theo It nht mt trong các 11th virc ni 
tri nht (v san xut, v giáo diic, v van hóa,...) mang giá trj dc tnmg cüa dja phucmg, 
do Uy ban nhan dn tinh ban hành./. 
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