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Đánh giá 

chỉ tiêu 

Đánh giá 

tiêu chí 

I

1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai 

đúng thời hạn
Đạt Đạt 

1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện 

theo quy hoạch
Đạt Đạt 

3.1. Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa 2 vụ được tưới nước chủ động ≥80% Đạt 

3.2.  Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng 

chống thiên tai tại chỗ
Đạt Đạt 

4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn Đạt Đạt 

4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn ≥95% Đạt 

Đáp ứng một trong hai nội dung sau:

7.1. Có chợ nông thôn trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đạt 

chuẩn theo quy định
Đạt Đạt 

7.2. Có cơ sở bán lẻ khác ở nông thôn, bao gồm: Siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện 

lợi hoặc cửa hàng tổng hợp đạt chuẩn theo quy định
Đạt Đạt 

8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính Đạt Đạt 

8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet Đạt Đạt 

8.3. Xã có đài truyền thanh và ít nhất có 2/3 số thôn trong xã có hệ thông loa phóng 

thanh
Đạt Đạt 

8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành Đạt Đạt 

7 Hộ nghèo Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 ≤12% Đạt Đạt 

8
Lao động 

có việc làm

Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao 

động 
≥90% Đạt Đạt 

13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 

2012
Đạt Đạt 

13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo 

bền vững
Đạt Đạt 

14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu 

học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở
Đạt Đạt 

14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ 

thông, bổ túc, trung cấp)
≥70% Đạt 

14.3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo ≥25% Đạt 

11 Văn hóa Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định ≥70% Đạt Đạt 

18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn Đạt Đạt 

18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định Đạt Đạt 

18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh" Đạt Đạt 

18.4. Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên 100% Đạt 

18.5. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định Đạt Đạt 

18.6. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ 

những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội
Đạt Đạt 

10
Giáo dục và 

Đào tạo
Đạt 

12

Hệ thống 

chính trị và 

tiếp cận 

pháp luật

Đạt 

6

Thông tin 

và truyền 

thông

Đạt 

9
Tổ chức sản 

xuất
Đạt 

3 Điện Đạt 

5

Cơ sở hạ 

tầng thương 

mại nông 

thôn

Đạt 

CÁC TIÊU CHÍ ĐÃ ĐẠT (12 TIÊU CHÍ)

1 Quy hoạch Đạt 

2 Thủy lợi Đạt 

BIỂU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN TIẾN 

(Kèm theo Quyết định số  221/QĐ-UBND  ngày 09/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT
Tên tiêu 

chí
Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 

Đánh giá

Biểu số: 01
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Đánh giá 

chỉ tiêu 

Đánh giá 

tiêu chí 

TT
Tên tiêu 

chí
Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 

Đánh giá

19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ 

tiêu quốc phòng
Đạt Đạt 

19.2. Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: Không 

có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã 

hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các 

năm trước

Đạt Đạt 

II

2.1. Tỷ lệ đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa 

hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm
100% Đạt 

2.2. Tỷ lệ đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản ít nhất được cứng hóa, đảm 

bảo ô tô đi lại thuận tiên quanh năm
50% Đạt 

2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa

100% 

(50% được 

cứng hóa)

Đạt 

2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện 

quanh năm

50% được 

cứng hóa
Chưa đạt 

2 Trường học
Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở 

vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia
≥70% Chưa đạt Chưa đạt 

6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao đáp ứng yêu cầu về 

sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã
Đạt Chưa đạt 

6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của trẻ em 

và người cao tuổi
Đạt Chưa đạt 

6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục 

vụ cộng đồng
100% Chưa đạt 

9.1. Nhà tạm, dột nát Không Chưa đạt 

9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định ≥75% Đạt 

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (triệu đồng/người)

- Năm 2020 (triệu đồng/người) 36 Chưa đạt 

15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ≥85% Đạt 

15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế Đạt Chưa đạt 

15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ≤26,7% Đạt 

17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định

≥90% 

(≥50% 

nước sạch)

Chưa đạt 

17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo 

quy định về bảo vệ môi trường
100% Đạt 

17.3. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn Đạt Chưa đạt 

17.4. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch Đạt Chưa đạt 

17.4.1. Có vị trí nghĩa trang phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt
Đạt Đạt 

17.4.2. Đáp ứng được các quy định trong quy chuẩn kỹ thuật về công trình nghĩa 

trang
Đạt Chưa đạt 

17.5. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - 

kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định
Đạt Chưa đạt 

17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 

3 sạch
≥70% Đạt 

17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường ≥60% đạt 

17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy 

định về đảm bảo an toàn thực phẩm
100% Chưa đạt 

7

Môi trường 

và an toàn 

thực phẩm

Chưa đạt 

5 Thu nhập Chưa đạt 

6 Y tế Chưa đạt 

3

Cơ sở vật 

chất văn 

hóa

Chưa đạt 

4
Nhà ở dân 

cư
Chưa đạt 

13
Quốc phòng 

và An ninh
Đạt 

CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT (07 TIÊU CHÍ)

1 Giao thông Chưa đạt 
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1 2 3 4
5=6+10+11

+12+13
6=7+8+9 7 8 9 10 11 12 13

CỘNG TỔNG  26.779  14.030  6.548  200  5.000  2.282  3.900  825  4.479  3.545 

1 Quy hoạch  112  112  112 

- Cắm mốc quy hoạch CT 1  25  25 25 

- Điều chỉnh quy hoạch chung CT 1  87  87 87 

2 Giao thông  4.890  3.240 2.190 1.050 1.650 

- Bê tông hóa đường giao thông nông thôn Km 2  1.200  600 600 600 

- Bê tông hóa đường giao thông nội đồng Km 3.5  2.100  1.050 1.050 1.050 

- Xây dựng ngầm tràn liên hợp thôn 4 CT 1  850  850 850 

- Xây dựng ngầm tràn liên hợp thôn 10 CT 1  740  740 740 

3 Trường học Trđ  7.078  3.678 3.128 550 3.400 

3.1 Trường Mầm non Trđ  2.798  1.198 1.198 1.600 

- Xây Dựng 03 bếp ăn 1 chiều tại 03 điểm trường CT 3  900 900 

-
Bổ xung vốn Xây dựng phòng học trường MN 

và CT phụ trợ thôn Roàng, Mầm non Tân Tiến
CT 1  80  80 80 

-
Xây dựng 03 phòng học Mầm non và công trình 

phụ trợ phân hiệu Liên Thịnh, thôn 4
CT 1  1.818  1.118 1.118 700 

3.2 Trường Tiểu học Trđ  3.350  1.550 1.000 550 1.800 - - - 

-
Xây dựng 03 phòng học trường tiểu học phân 

hiệu Liên Thịnh, thôn 4
CT 1  1.500  1.000 1.000 500 

Quỹ bảo 

vệ môi 

trường

Chương 

trình ĐTPT 

mạng lưới y 

tế cơ sở sử 

dụng vốn 

ADB

Nhân dân 

đóng góp

Vốn Quỹ vì người 

nghèo tỉnh, huyện; 

nguồn vốn hợp 

pháp khác;... (hỗ 

trợ xóa nhà tạm, dột 

nát cho hộ nghèo, 

cận nghèo)

 Ngân 

sách 

huyện

Ngân sách 

tỉnh cân 

đối bổ 

sung

Biểu số 02

TỔNG HỢP, CHI TIẾT PHÂN BỔ NHU CẦU NGUỒN VỐN XÃ TÂN TIẾN, HUYỆN YÊN SƠN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020

 (Kèm theo Quyết định số  221/QĐ-UBND  ngày 09/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

TT Nội dung xây dựng

Chia nguồn kinh phí thực hiện (Triệu đồng)

Đơn vị tính Triệu đồng

ĐVT
Khối 

lượng

Ngân sách nhà nước
Tổng 

cộng 

(Triệu 

đồng)

Vốn tài 

trợ, huy 

động hợp 

pháp khác
Cộng

Vốn NTM đã 

phân bổ năm 

2020 (theo QĐ 

số 41/QĐ-

UBND)
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Quỹ bảo 

vệ môi 

trường

Chương 

trình ĐTPT 

mạng lưới y 

tế cơ sở sử 

dụng vốn 

ADB

Nhân dân 

đóng góp

Vốn Quỹ vì người 

nghèo tỉnh, huyện; 

nguồn vốn hợp 

pháp khác;... (hỗ 

trợ xóa nhà tạm, dột 

nát cho hộ nghèo, 

cận nghèo)

 Ngân 

sách 

huyện

Ngân sách 

tỉnh cân 

đối bổ 

sung

TT Nội dung xây dựng

Chia nguồn kinh phí thực hiện (Triệu đồng)

ĐVT
Khối 

lượng

Ngân sách nhà nước
Tổng 

cộng 

(Triệu 

đồng)

Vốn tài 

trợ, huy 

động hợp 

pháp khác
Cộng

Vốn NTM đã 

phân bổ năm 

2020 (theo QĐ 

số 41/QĐ-

UBND)

- Xây dựng 05 phòng chức năng trường tiểu học CT 1  1.250  550 550 700 

-
Sửa chữa 02 nhà lớp học Trường Tiểu học phân 

hiệu liên thịnh, thôn 3
CT 1  600 600 

3.3 Trường Trung học cơ sở Trđ  930  930 930 

- Xây dựng 04 phòng chức năng trường THCS CT 1  930  930 930 

4 Cơ sở vật chất văn hóa  1.480  980 910 70 500 

-
Nâng cấp, cải tạo xây dựng các phòng chức 

năng Nhà văn hóa trung tâm xã
CT 1  1.000  500 500 500 

- Hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hóa thôn Bộ 7  280  280 210 70 

- Xây dựng sân thể thao trung tâm xã CT 1  200  200 200 

5 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn  500  500 500 

- Nâng cấp cải tạo chợ TT xã CT 1  500  500 500 

6 Thông tin và truyền thông Trđ  320  320 320 

- Nâng cấp sửa chữa  đài truyền thanh cơ sở Tổng 1  320  320 320 

7 Nhà ở dân cư (xóa nhà tạm, dột nát) Nhà 34  2.720 825 1895

- Hộ Nghèo Nhà 33  2.640 825 1.815 

 - Hộ Khác Nhà 1  80 80 

8 Y tế  4.479 4.479 

- Trạm y tế xã CT 1  4.479 4.479 

9 Môi trường và an toàn thực phẩm  200  200 200 - 

- Xây dựng nghĩa trang tập trung xã CT 1  200  200 200 

10 Xây dựng trụ sở làm việc của xã CT 1  5.000  5.000 
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