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XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2021-2025: 

1. Là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn 
theo yêu cầu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Ninh Thuận giai 
đoạn 2021-2025). 

2. Có ít nhất một mô hình thôn thông minh. 

Thôn được công nhận thôn thông minh khi đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu, 
tiêu chí sau: 

TT Hợp phần Nội dung hợp phần Chỉ tiêu 

1.1. Thông tin quản lý được số hóa và quản lý 
cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông từ thôn, xã 
đến huyện, tỉnh 

Đạt 

1.2. Có sự tương tác giữa cộng đồng dân cư 
thôn, xã và người dân (Facebook, Zalo,…) 

Đạt 
1 

Thiết chế 
thông minh 

1.3. Có hệ thống camera giám sát thông minh 
lắp đặt ở những điểm trọng yếu để giám sát và 
ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, vi phạm an toàn 
giao thông, các hoạt động xâm hại đến an 
ninh, quốc phòng… 

Đạt 

2.1. Tỷ lệ tuyến đường trục thôn, đường liên 
thôn có lắp hệ thống đèn sử dụng năng lượng 
mặt trời,… 

≥ 70% 

2.2. Có sử dụng hệ thống điều khiển tưới nước 
tự động trong hoạt động sản xuất nông nghiệp 

Đạt 

2 
Hạ tầng 

thông minh 

2.3. Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công 
cộng (khu vực trung tâm xã, thôn, nơi sinh 
hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…) 

≥ 3 



2 
 

 
 

2.4. Có sản phẩm được tiêu thụ và quảng bá 
qua các ứng dụng giao dịch hàng hóa trực 
tuyến, các sàn thương mại điện tử. 

Đạt 

3.1. Có ứng dụng công nghệ cao trong sơ chế, 
đóng gói, chế biến sản phẩm hoặc giảm tổn 
thất  sau thu hoạch. 

Đạt 

3.2. Có ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy 
xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của thôn 

Đạt 
3 

Sản xuất kinh 
doanh thông 

minh 
3.3. Có mô hình nông nghiệp an toàn (theo 
tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap …), nông 
nghiệp theo hướng hữu cơ ứng dụng công 
nghệ cao, gắn liền với thương mại điện tử 

Đạt 

4.1. Trường học trên địa bàn thôn (nếu có) 
phải có ứng dụng công nghệ thông tin trong 
giảng dạy và có đầy đủ trang thiết bị phục vụ 
công tác dạy học trực tuyến. 

Đạt 

4.2. Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng 
dụng khám chữa bệnh từ xa 

≥ 50% 

4.3. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử ≥ 75% 

4 
Dịch vụ    

thông minh 

4.4. Tỷ lệ hộ dân được tiếp cận dịch vụ ngân 
hàng và có thẻ ngân hàng 

≥ 80% 

5.1. Tỷ lệ người hoạt động không chuyên 
trách ở thôn có trình độ cơ bản về công nghệ 
thông tin 

100% 

5.2 Hệ số tối thiểu máy vi tính/ số cán bộ thôn ≥ 0,3 

5.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, 
chứng chỉ 

≥ 30% 

5 
Nguồn lực 
thông minh 

5.4. Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh ≥ 80% 

3. Đạt ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội nhất, bao gồm: 

a) Lĩnh vực Sản xuất: 

TT Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  

1 

Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công 
nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao từ 1,2 lần 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 

Đạt 

2 
Trong 02 hợp tác xã, có ít nhất 01 hợp tác xã tham gia liên kết 
theo chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp và có ứng dụng công 
nghệ cao trong sản xuất. 

Đạt 
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3 Có sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao 

Có ít nhất 1 sản 
phẩm OCOP từ 4 

sao trở lên còn 
thời hạn 

b) Lĩnh vực về Giáo dục - Y tế: 

TT Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  

1 

Trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường 

phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt 

tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 

≥ 2 

2 
Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả 

nam và nữ) 
≥ 98% 

3 Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử ≥ 80% 

c) Lĩnh vực về Văn hóa - Du lịch: 

TT Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  

1 
Tỷ lệ thôn, đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn 

nông thôn mới 
100% 

2 
Tỷ lệ người dân thường trú trên địa bàn xã thường xuyên tham 

gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ hoặc thể dục, thể thao 
≥ 80% 

3 Có mô hình du lịch cộng đồng ≥ 1 

d) Lĩnh vực về Cảnh quan môi trường: 

TT Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  

1 

Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định 

đạt từ 95% trở lên; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, 

áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 60% trở lên 

Đạt 

2 
Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống 

cấp nước tập trung 
≥ 60% 

3 
Tỷ lệ các tuyến đường xã, đường trục thôn (đoạn qua khu dân 

cư) có cống hoặc rãnh thoát nước đảm bảo việc tiêu thoát nước 

trong khu vực và được trồng cây lâu năm hoặc trồng hoa hoặc 

≥ 70% 
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trồng cây cảnh. 

4 
Có mô hình bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và giữ gìn 

cảnh quan xanh - sạch - đẹp. 
Đạt 

đ) Lĩnh vực về An ninh trật tự - Hành chính công: 

TT Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  

1 
Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính 
≥ 95% 

2 
Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ của thủ tục hành chính 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 
≥ 10% 

3 

Trong 04 năm liên tục trước năm xét, công nhận xã nông thôn 

mới kiểu mẫu, trên địa bàn xã: không có khiếu kiện đông người 

trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội; tệ 

nạn xã hội được kiềm chế, giảm 

Đạt 

e) Lĩnh vực về Chuyển đổi số: 

TT Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  

1 
Có mô hình ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ 

nông sản 
≥ 1 

2 Có mô hình dịch vụ du lịch trải nghiệm tại nông thôn được số hóa ≥ 1 

3 
Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại 

điện tử 
≥ 60% 

 
 


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-09-20T10:57:21+0700




