
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày       tháng  8 năm 2022 

            

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Bộ tiêu chí Vườn mẫu nông thôn mới  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và 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 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về một số chỉ tiêu xã nông thôn mới và một số chỉ tiêu 

xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; Quyết 

định số 480/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên  

Quang về ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang, 

giai đoạn 2021-2025;  

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

trình số 148/TTr-SNN ngày 14/7/2022 về việc đề nghị ban hành Bộ tiêu chí 

Vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025.   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí Vườn mẫu nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025. 
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Điều 2. Đối tượng thực hiện: 

Hộ gia đình có vườn với diện tích tối thiểu từ 1.000m2 trở lên thuộc các 

xã khu vực nông thôn (122 xã) thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện: 

1. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước 

hướng dẫn các xã thực hiện có hiệu quả tiêu chí, chỉ tiêu Vườn mẫu nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025. 

2. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nắm bắt tiến độ thực hiện, kịp thời báo 

cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở và đề xuất 

giải pháp để tổ chức thực hiện. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

3.1. Trên cơ sở các tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí Vườn mẫu nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, tiếp tục triển khai đến 

các phòng, ban trực thuộc, Ủy ban nhân dân xã và nhân dân biết, thực hiện.  

3.2. Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai xây dựng Vườn mẫu nông 

thôn mới trên địa bàn. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã tổ chức 

thực hiện. 

3.3. Quy định trình tự, thủ tục xét công nhận “Vườn mẫu nông thôn mới” 

trên địa bàn.  

4. Thẩm quyền xét, công nhận “Vườn mẫu nông thôn mới” do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở; Thủ trưởng 

Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;              
- Thường trực Tỉnh uỷ;                                       

- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Trưởng Phòng KT, THCB&KSTTHC; 
- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 
 

Nguyễn Thế Giang 
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BỘ TIÊU CHÍ VƯỜN MẪU NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN  

TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     /8 /2022 của UBND tỉnh) 

 

TT Tiêu chí Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu 
Chỉ tiêu 

đánh giá 

Cơ quan hướng 

dẫn, phụ trách 

tiêu chí 

1 

Quy hoạch và 
thực hiện quy 

hoạch 

1.1. Có bản vẽ hoặc sơ đồ quy hoạch - thiết kế 
vườn hộ được UBND xã xác nhận. 

Đạt 

Sở Xây dựng 

1.2. Thực hiện đúng bản vẽ hoặc sơ đồ quy 

hoạch - thiết kế được UBND xã xác nhận. 
Đạt 

2 

Ứng dụng tiến 
bộ khoa học kỹ 

thuật 

Có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào ít 
nhất một trong các khâu: sản xuất, thu hoạch, 

bảo quản và chế biến. 

Đạt 
Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông  

thôn 

3 
Sản phẩm từ 

vườn 

3.1. Sản phẩm hàng hóa từ vườn đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm. 

Đạt 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 
thôn 

3.2. Tỷ lệ giá trị sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm 

nông nghiệp hàng hóa phù hợp với kế hoạch cơ 
cấu lại ngành nông nghiệp của xã, huyện trong 
tổng giá trị sản phẩm từ vườn. 

≥70% 

4 
Môi trường - 

Cảnh quan 

4.1. Có hàng rào bằng cây xanh; đối với hàng rào 
được xây dựng bằng các loại vật liệu khác (bê 
tông, kim loại…) khuyến khích trồng cây xanh 

(hoa) để phủ xanh hàng rào. 

Đạt 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

4.2. Hệ thống thoát nước thải đảm bảo hợp vệ 
sinh, không gây ô nhiễm môi trường xung 
quanh; chất thải rắn của hộ gia đình trước khi 

được tập kết tại điểm thu gom phải được phân 
loại theo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi 

trường. Đối với rác thải sinh hoạt cần được xử lý 
hoặc chôn lấp theo đúng quy định. 

Đạt 

4.3. Hạ tầng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản (nếu 

có) phải đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật, đảm 
bảo vệ sinh môi trường. 

Đạt 

5 Thu nhập 
Thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đối với 
cây trồng trong vườn so với thu nhập từ trồng lúa 

trong xã. 

≥ 5 lần 
Cục Thống kê tỉnh 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH  

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

Ngày  11/8/2022. 

Trình xin ý kiến đồng chí:  Nguyễn Văn Sơn  -  CT UBND tỉnh    

Người trình: Nguyễn Văn Hòa - Chuyên viên Phòng Kinh tế. 

Tóm tắt nội dung trình: V/v Ban hành Bộ tiêu chí Thôn nông thôn mới và Bộ tiêu chí Thôn nông 
thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 và Bộ tiêu chí Vườn mẫu nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 

Văn bản của cơ quan đề nghị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Căn cứ để trình và các văn bản liên quan kèm theo:  Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 

08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ 
tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; 

 
   

Giải trình và ý kiến đề xuất của người trình: 

Giải trình: 

Ngày 29/7/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản xin ý kiến Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ủy ban 

nhân nhân dân tỉnh về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Bộ tiêu chí Thôn nông thôn 

mới và Bộ tiêu chí Thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai 

đoạn 2021-2025 và Bộ tiêu chí Vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang đến năm 2025, đến nay Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhận được 19 ý 

kiến tham gia của các thành viên UBND tỉnh trong đó có 18/19 ý kiến tham đồng ý với 

dự thảo văn bản, 01 ý kiến tham gia bổ sung; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp 

thu hoàn chỉnh theo quy định. 

Đề xuất: 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Bộ tiêu chí Thôn nông thôn mới, Bộ tiêu chí 

Thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 và 

Bộ tiêu chí Vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 

theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 147/TTr-SNN 

và tờ trình số 148/TTr-SNN ngày 14/7/2022./.  
(Có dự thảo văn bản kèm theo) 

Trân trọng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đồng chí./. 
 

Người trình 

ký 

Ý kiến của lãnh đạo Văn phòng     (Ngày          /         /2022 ) 
 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 

Lãnh đạo  

Văn phòng  

ký 

Ý kiến phê duyệt của Chủ tịch hoặc Phó CT UBND tỉnh: (Ngày       /      / 2022) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ký duyệt : 
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(Ghi chú: Phiếu trình này được lưu 1 bản trong  hồ sơ công việc của chuyên 

viên và lưu 1 bản tại văn thư cùng với văn bản gốc khi đã phát hành)  
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