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Nha Trang, ngày 05 tháng 02 năm 2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN
Tiêu chí chấm điểm xây dựng
“Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”,
“Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2018
Căn cứ Quyết định số 4831/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND
thành phố Nha Trang về ban hành Quy định tổ chức các khối thi đua và thực
hiện chấm điểm xếp loại khen thưởng của thành phố Nha Trang,
Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn tiêu chí chấm điểm xây dựng “Xã
đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm
2018 như sau:
I. NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM
BẢNG ĐIỂM CHUẨN
“XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”
STT

NỘI DUNG TIÊU CHÍ

01

Giúp nhau phát triển kinh tế
1. Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”,
góp phần xóa hộ đói; giảm hộ nghèo trong xã xuống dưới
mức bình quân chung của tỉnh/thành phố
+ Thực hiện đạt giảm hộ nghèo theo quy định: 1,5 điểm
+ Không đạt: 00 điểm
2. Có 80% trở lên hộ gia đình (làm nông nghiệp) trong xã
được tuyên truyền, phổ biến khoa học - kỹ thuật về lĩnh
vực sản xuất nông nghiệp
+ Đạt tỷ lệ theo quy định: 02 điểm
+ Không đạt: 00 điểm
3. Có 70% trở lên hộ gia đình tham gia các hình thức hợp
tác phát triển kinh tế
+ Đạt tỷ lệ theo quy định: 02 điểm
+ Không đạt: 00 điểm
4. Có nhiều hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, thu
hút lao động việc làm, nâng cao thu nhập của người dân
+ Đạt theo yêu cầu: 02 điểm
+ Không có hoạt động: 00 điểm
Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa; thôn
văn hóa
5. Có 60% trở lên gia đình được công nhận “Gia đình văn
hóa” 3 năm trở lên
+ Đạt tỷ lệ theo quy định: 2,5 điểm
+ Không đạt: 00 điểm
6. Có 70% trở lên hộ gia đình cải tạo được vườn tạp, không
để đất hoang, khuôn viên nhà ở, cây xanh sạch đẹp
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+ Đạt tỷ lệ theo quy định: 2,5 điểm
+ Không đạt: 00 điểm
7. Có 15% trở lên hộ gia đình phát triển kinh tế, nâng cao
thu nhập từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông
thôn
+ Đạt tỷ lệ theo quy định: 2,5 điểm
+ Không đạt: 00 điểm
8. Có từ 50% trở lên thôn được công nhận và giữ vững
danh hiệu Thôn văn hóa liên tục từ 5 năm trở lên
+ Đạt tỷ lệ theo quy định: 2,5 điểm
+ Không đạt: 00 điểm
9. Có 50% trở lên thôn văn hóa vận động được nhân dân
đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh
tế, văn hóa, xã hội ở cộng đồng
+ Đạt tỷ lệ theo quy định: 2,5 điểm
+ Không đạt: 00 điểm
Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ
sở
10. Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã có cơ sở vật chất,
trang thiết bị bảo đảm; ổn định về tổ chức; hoạt động
thường xuyên, hiệu quả; từng bước đạt chuẩn theo quy
định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Đạt theo quy định: 2,5 điểm
+ Không đạt: 00 điểm
11. 100% thôn có Nhà văn hóa – Khu thể thao; trong đó
50% Nhà văn hóa – Khu thể thao đạt chuẩn theo quy định
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Đạt theo quy định: 2,5 điểm
+ Không đạt: 00 điểm
12. 100% thôn duy trì được phong trào sinh hoạt câu lạc
bộ; phong trào văn hóa văn nghệ và thể thao quần chúng.
Hàng năm xã tổ chức được Liên hoan văn nghệ quần chúng
và thi đấu các môn thể thao
+ Đạt tỷ lệ theo quy định: 02,5 điểm
+ Không đạt: 00 điểm
13. Di tích lịch sử văn hóa, cảnh quan thiên nhiên được bảo
vệ; các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao truyền thống
và thuần phong mỹ tục của địa phương được bảo tồn
+ Đảm bảo: 02 điểm
+ Không đảm bảo: 00 điểm
Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông
thôn
14. 75% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo
các quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Đạt tỷ lệ theo quy định: 2,5 điểm
+ Không đạt: 00 điểm
15. Xây dựng và thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công
cộng, trong các sinh hoạt tập thể, cộng đồng; không có tệ
nạn xã hội phát sinh, giảm mạnh các tệ nạn xã hội hiện có
+ Không có tệ nạn xã hội phát sinh: 2,5 điểm
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+ Có phát sinh tệ nạn mới: 00 điểm
16. 100% thôn có tổ vệ sinh, thường xuyên quét dọn, thu
gom rác thải về nơi quy định. Xã tổ chức tốt việc xử lý rác
thải tập trung theo quy chuẩn về môi trường; nghĩa trang
xã, thôn được xây dựng và quản lý theo quy hoạch
+ Đạt tỷ lệ theo quy định: 2,5 điểm
+ Không đạt: 00 điểm
17. Đạt chất lượng, hiệu quả thực hiện các phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phòng
chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, đền
ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện; an toàn giao thông và các
phong trào văn hóa – xã hội khác ở nông thôn
+ Đạt theo quy định: 2,5 điểm
+ Không đạt: 00 điểm
Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa
phương
18. 90% trở lên người dân được phổ biến và nghiêm chỉnh
thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương
+ Đạt tỷ lệ theo quy định: 2,5 điểm
+ Không đạt: 00 điểm
19. 80% trở lên hộ gia đình nông dân tham gia thực hiện
cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; tham gia xây
dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới
+ Đạt tỷ lệ theo quy định: 2,5 điểm
+ Không đạt: 00 điểm
20. 100% thôn xây dựng và thực hiện hiệu quả quy ước
cộng đồng, quy chế dân chủ ở cơ sở, không có khiếu kiện
đông người, trái pháp luật
+ Đạt tỷ lệ theo quy định, không có khiếu kiện: 2,5 điểm
+ Không đạt tỷ lệ theo quy định và có người khiếu kiện: 00
điểm
21. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, thể
thao và du lịch được xây dựng theo quy hoạch và quản lý
theo pháp luật; không tàng trữ và lưu hành văn hóa phẩm
có nội dung độc hại
+ Không có cơ sở vi phạm: 2,5 điểm
+ Có cơ sở vi phạm: 00 điểm
TỔNG CỘNG
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NỘI DUNG TIÊU CHÍ
Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định
của địa phương; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
vững mạnh
1. Hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc
phòng được UBND thành phố giao và theo quy định của
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phường.
+ Hoàn thành xếp loại Xuất sắc: 1,5 điểm
+ Hoàn thành xếp loại Khá: 01 điểm
+ Hoàn thành xếp loại Trung bình: 0,5 điểm
+ Hoàn thành xếp loại Yếu: không điểm
2. 95% trở lên hộ gia đình trên địa bàn chấp hành nghiêm
chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tích
cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động từ thiện,
nhân đạo do địa phương và cấp trên tổ chức phát động
+ Đạt 95% trở lên: 1,5 điểm.
+ Đạt từ 80% đến 94%: 01 điểm.
+ Đạt dưới 80%: 0,5 điểm
3. Hàng năm, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững
mạnh, không có chi bộ yếu kém; Mặt trận, chính quyền và
các đoàn thể chính trị-xã hội hoạt động có hiệu quả, đạt các
danh hiệu thi đua hàng năm, không có tổ chức yếu kém.
+ Xếp loại “Trong sạch vững mạnh”: 1,5 điểm
+ Xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”: 01 điểm
+ Xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”: 0,5 điểm
+ Xếp loại “Yếu”: Không điểm
4. Phường không có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật
và tệ nạn xã hội; cán bộ, công chức không uống rượu, bia
trong giờ làm việc, thực hiện tốt văn hóa trong giao tiếp,
ứng xử; nhân dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, thi đua lao
động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương
+ Không có: 1,5 điểm
+ Có vi phạm: không điểm
5. 100% tổ dân phố có Ban vận động xây dựng tổ dân phố
văn hóa hoạt động có hiệu quả, tổ dân phố có những hoạt
động phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng
giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, tích cực trong
công tác hòa giải mâu thuẫn, bất hòa trong cộng đồng dân
cư.
+ Thực hiện tốt: 1,5 điểm.
+ Có xẩy ra vụ bạo lực gia đình: Không điểm
6. Thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường;
tổ chức các hoạt động để nhân dân giám sát chính quyền,
xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đấu tranh phòng, chống
tham nhũng.
+ Thực hiện tốt: 02 điểm
+ Không thực hiện tốt: Không điểm
7. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải
cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa
liên thông”. Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh
thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; không gây phiền
hà, sách nhiễu với tổ chức, cá nhân đến giao dịch công tác
+ Xếp loại tốt: 1,5 điểm
+ Xếp loại khá: 01 điểm
+ Xếp loại trung bình: 0,5 điểm
+ Xếp loại Yếu: Không điểm
8. Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về quy
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hoạch và trật tự xây dựng; xử lý kịp thời, dứt điểm các vi
phạm pháp luật và quy hoạch, kiến trúc, xây dựng đô thị;
không có công trình xây dựng vi phạm pháp luật nghiêm
trọng đến mức phải cưỡng chế, tháo dỡ.
+ Không xảy ra: 1,5 điểm
+ Có xảy ra: không điểm
Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch
9. Đời sống kinh tế của nhân dân ổn định, không có hộ đói,
tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của thành
phố; không còn nhà ở tạm, dột nát.
+ Đạt theo quy định: 02 điểm.
+ Không đạt: Không điểm
10. Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch
chi tiết đô thị phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt và
công bố công khai tại địa bàn
11. 100% công trình công cộng xây mới (kể từ khi quy
hoạch được phê duyệt) đúng quy hoạch, có kiến trúc hài
hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành
12. 90% trở lên các công trình công cộng về hành chính,
văn hóa – xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị được đầu tư xây
dựng, nâng cấp cải tạo đạt tiêu chuẩn quy định để phục vụ
nhân dân
13. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình
công cộng trên địa bàn, phục vụ lợi ích công cộng; không
có trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất công và
công trình công cộng.
+ Thực hiện tốt: 2,5 điểm
+ Thực hiện không tốt, có trường hợp vi phạm: Không
điểm.
14. 100% hộ gia đình có phương tiện nghe nhìn; sử dụng
điện, nước hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt công
tác phòng, chống cháy nổ.
+ Thực hiện tốt: 02 điểm
+ Để xảy ra cháy nổ: Không điểm
Về Văn hóa – Xã hội
15. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Gia đình
văn hóa, tổ dân phố văn hóa:
- Có 85% trở lên số hộ gia đình được công nhận “Gia đình
văn hóa” 3 năm liên tục trở lên
- Có 80% trở lên số tổ dân phố được công nhận “Tổ dân
phố văn hóa” 06 năm liên tục trở lên
- 100% tổ dân phố vận động nhân dân thường xuyên tham
gia bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và giữ gìn vệ
sinh môi trường
- 60% trở lên hộ gia đình quan tâm đầu tư xây dựng, cải
tạo, nâng cấp nhà cửa, chỉnh trang phù hợp với kiến trúc đô
thị
- 80% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa
bàn phường đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 05 năm trở lên
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16. Xây dựng phong trào văn hóa, thể thao cơ sở
- Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa”; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội,
đảm bảo an toàn giao thông.
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường có cơ sở vật chất,
trang thiết bị đảm bảo, ổn định về tổ chức, hoạt động
thường xuyên, hiệu quả.
- 85% tổ dân phố có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoạt
động thường xuyên; có đông đảo tầng lớp nhân dân tham
gia; dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng trong năm để tổ
chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em.
- Có các đội văn nghệ, thể thao quần chúng từ phường đến
các tổ dân phố. Duy trì thường xuyên các hoạt động văn
nghệ quần chúng, hoạt động câu lạc bộ; hoạt động thể dục
thể thao; bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa và danh lam
thắng cảnh; tổ chức các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể
thao dân gian truyền thống ở địa phương
- Có tủ sách pháp luật đảm bào các đầu sách, thường xuyên
được bổ sung, câp nhật các loại sách, báo, tài liệu tuyên
truyền các quy định pháp luật về một số lĩnh vực trọng
điểm
- Có các cụm thông tin cổ động hoặc bản tin cộng đồng
17. Về giáo dục
- Có hệ thống trường học đảm bảo theo quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo; có ít nhất 50% số trường học trên địa
bàn được công nhận đạt chuẩn quốc gia.
- Hoàn thành phổ cập giáo dục Trung học cơ sở trở lên.
-100% trẻ em đến tuổi đi học đều được đến trường, trừ
trường hợp khuyết tật nặng không còn khả năng học; có
biện pháp giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh
đăc biệt khó khăn, khuyến khích học sinh giỏi.
- Có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ giáo
viên và học sinh không để xảy ra bạo lực học đường dưới
mọi hình thức. Tích cực tham gia xây dựng và phát triển
quỹ khuyến học, khuyến tài.
18. Về Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình
Đạt tiêu chí quốc gia về y tế phường được quy định tại
Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y
tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai
đoạn đến năm 2020.
+ Thực hiện đạt: 02 điểm;
+ Không đạt: Không điểm.
19. Phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm;
đạt tiêu chí phường phù hợp với trẻ em theo Quyết định số
34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn xã, phường thị trấn phù
hợp với trẻ em.
+ Thực hiện đạt: 02 điểm;
+ Không đạt: Không điểm.
20. Phường giữ gìn tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội; đạt
tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo Quy định tại
Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ
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+ Thực hiện đạt: 02 điểm;
+ Không đạt: Không điểm.
Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô
thị
21. 90% trở lên số hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô
thị đô thị theo các quy định của Trung ương, địa phương và
quy ước, hương ước cộng đồng
22. Bảo vệ môi trường, bảo vệ và sử dụng nguồn nước hiệu
quả; 100% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ
sản xuất kinh doanh cá thể đóng trên địa bàn phải đạt các
tiêu chuẩn vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước;
chất thải, nước thải, rác thải được thu gom, xử lý đúng quy
định
23. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy
định Luật giao thông đường bộ, các chuẩn mực đạo đức xã
hội để nâng cao ý thức, hành vi ứng xử của người dân khi
tham gia giao thông; không lấn chiếm lòng đường, hè phố
gây cản trở giao thông; không cơi nới, làm mái che, đặt
biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị
24. Đạt tỷ lệ cây xanh công cộng, đầu tư nâng cấp hệ thống
cấp nước, thoát nước và chiếu sáng đô thị đạt chuẩn theo
quy định; khuyến khích các hộ gia đình trồng hoa, cây
xanh trong khuôn viên gia đình, trên địa bàn khu dân cư
25. Xây dựng mối quan hệ cộng đồng thân thiện ở khu dân
cư, cùng hợp tác, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo
và làm giàu chính đáng
26. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa được xây dựng
theo quy hoạch và thực hiện nghiêm các quy định pháp
luật; không có cơ sở sản xuất, tàng trữ và lưu hành sản
phẩm văn hóa có nội dung độc hại, cấm lưu hành
TỔNG CỘNG
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II.CÁCH XẾP LOẠI
Căn cứ vào kết quả các văn bản báo cáo của UBND các xã, phường và biên
bản kiểm tra của Tổ kiểm tra của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố sẽ tổng
hợp và tổ chức đánh giá xếp loại công tác xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông
thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2018 của các xã, phường
một cách công khai, dân chủ, chính xác, khách quan.
Cách tính điểm xếp loại thi đua như sau: Từ 4,1 điểm đến 5 điểm xếp loại
xuất sắc; từ 3,1 điểm đến 4 điểm xếp loại khá; từ 2,1 điểm đến 3 điểm xếp loại
trung bình; từ 0 điểm đến 2 điểm xếp loại yếu.
III. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC
1.Điểm kết quả của công tác xây dựng Đảng, chính quyền, cải cách hành
chính, an ninh trật tự năm 2018 sẽ lấy kết quả năm 2017 để chấm điểm.
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Trên đây là nội dung Hướng dẫn Tiêu chí chấm điểm xây dựng “Xã đạt
chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2018
của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. Đề nghị UBND các xã, phường căn
cứ Hướng dẫn này để triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố (VBĐT, b/c);
- UBND các xã, phường (VBĐT);
- Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng;
- Lưu: VT, Chi.
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Người ký: Đinh Văn
Cường
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vn
Cơ quan: Thành phố Nha
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