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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thực hiện 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 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 1281/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 11/TTr-SNN ngày 16 tháng 02 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh 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 quy định tại 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. 

Đối với 03 nội dung trong Bộ tiêu chí quốc gia huyện nông thôn mới 

nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 tại Phụ lục III kèm theo Quyết định số 

320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (gồm: Tiêu chí số 1 
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về Quy hoạch; chỉ tiêu số 5.2, 5.3 thuộc tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo 

dục; chỉ tiêu số 8.9 thuộc tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống) thực 

hiện theo quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết điṇh này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;      

- Thường trực Tỉnh ủy;     
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;                             

- Lưu: VT, ĐTQHXD, KGVXNV, KT.Huy 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

  

Nguyễn Minh 

 

   

      
  



Phụ lục 

QUY ĐỊNH CHỈ TIÊU ĐẠT ĐỐI VỚI 03 NỘI DUNG TRONG BỘ TIÊU CHÍ  

HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN 

(kèm theo Quyết định số   333   /QĐ-UBND ngày  22    tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

Tiêu 

chí số 
Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí, tiểu tiêu chí Chỉ tiêu đạt 

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 

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: 

a) Có 100% các công viên, hoặc quảng trường được lắp đặt các dụng cụ 

thể thao ngoài trời và phải đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, tập luyện thể dục, 

thể thao, vui chơi, giải trí cho người dân trong huyện; đảm bảo khuôn viên 

luôn xanh - sạch - đẹp.  

b) Chỉ tiêu theo vùng:  

- Khu vực đô thị, đồng bằng tối thiểu lắp đặt 05 loại dụng cụ thể thao tại 

các công viên, hoặc quảng trường.  

- Khu vực miền núi, hải đảo tối thiểu lắp đặt 03 loại dụng cụ thể thao tại 

các công viên, hoặc quảng trường. 

Đạt 
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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: 

a) Thực hiện theo pháp luật về di sản văn hóa, cụ thể: Luật Di sản văn hóa 

(năm 2001) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa 

(năm 2009) (các Điều: 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45); Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 

21/9/2010 của Chính phủ; Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 

của Chính phủ; Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của 

Chính phủ; Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 

14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tư số 15/2019/TT-

BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

b) Chỉ tiêu theo vùng:  

- Đối với đô thị, vùng đồng bằng: 90% người dân được nâng cao mức 

hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá 

trị văn hóa truyền thống.  

- Đối với miền núi, hải đảo: 80% người dân được nâng cao mức hưởng thụ 

và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống. 

Đạt 

(Nếu các văn bản 

này được sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay 

thế thì thực hiện 

theo những văn 

bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế) 

8 

Chất lượng 

môi trường 

sống 

8.9. Có mô hình xã, thôn thông minh: 

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 

14/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban 

hành mô hình thôn thông minh và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất. 

Đạt 
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