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BẢNG CHẤM ĐIỂM
Bình xét danh hiệu làng văn hóa năm 2022

Tiêu chuẩn Tiêu chí Điểm
chuẩn

Bình
Hàn

Hàm
Hy

Đôn
Giáo

Tất
Thượng Tất Hạ Ghi chú

1. Đời sống
kinh tế ổn

định và
từng bước
phát triển
(20 điểm)

a, Người trong độ tuổi LĐ có việc làm và thu nhập ổn định. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

b, Thu nhập bình quân đầu người/ năm cao hơn mức bình quân
chung của tỉnh. 5.0 - - - -

c, Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn mức bình quân chung 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

d, Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố cao hơn mức bình quân chung , không
có nhà dột nát. 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

đ, Hệ thống giao thông chính được cứng hóa, đảm bảo đi lại thuận
tiện. 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

e, Có hoạt động về tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về công nghệ,
khoa học kỹ thuật; phát triển nghề truyền thống ; hợp tác và liên
kết phát triển kinh tế.

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

 2. Đời sống
văn hóa

tinh thần
lành mạnh,
phong phú
( 20 điểm)

a, Có Nhà Văn hóa , sân thể thao phù hợp với điều kiện của khu
dân cư. 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

b, Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập
giáo dục trung học cơ sở trở lên . 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0



c, Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi,
giải trí lành mạnh, có điểm đọc sách phục vụ cộng đồng, thực hiện
tốt công tác hòa giải.

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

d, Bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân
gian truyền thống của địa phương. 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

đ, Các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được giữ gìn,
bảo vệ. 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3. Môi
trường

cảnh quan
sạch đẹp

(20 điểm )

a, Hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp
luật về bảo vệ môi trường. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

b, Có hệ thống cấp, thoát nước. 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

c, Nhà ở, công trình công cộng, nghĩa trang phù hợp quy hoạch của
địa phương. 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

d, Các điểm vui chơi công cộng được tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn vệ
sinh sạch sẽ. 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

đ, Có địa điểm bố trí quảng cáo, rao vặt. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

e, Có điểm thu gom rác thải. 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

g, Có hoạt động tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi
trường. 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

h, Tổ chức, tham gia hoạt động phòng , chống dịch bệnh. 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

4. Chấp
hành tốt

chủ trương
chính sách
của Đảng,
pháp luật
của nhà

nước
( 30 điểm )

a, Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, chính sách dân số 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

 b, Thực hiện tốt pháp luật về dân chủ ở cơ sở; tạo điều kiện để
nhân dân tham gia giám sát hoạt động cơ quan nhà nước, các tổ
chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

 2. Đời sống
văn hóa

tinh thần
lành mạnh,
phong phú
( 20 điểm)



 c, Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dần hàng năm, trẻ em được
tiêm chủng đầy đủ. 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

 d, Có hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

 đ, Đạt tiêu chuẩn về an toàn an ninh, trật tự. 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

 e, Chi bộ Đảng ; Các tổ chức đoàn thể hàng năm hòan thành tốt
nhiệm vụ. 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

 5. Có tinh
thần đoàn
kết, tương
trợ, giúp
đỡ nhau

trong cộng
đồng         (
10 điểm )

 a, Thực hiện chính sách của nhà nước về hoạt động nhân đạo, từ
thiện, đẩy mạnh phong trào "đền ơn đấp nghĩa" , " uống nước nhớ
nguồn", " cuộc vận động vì người nghèo" và các cuộc vận động
khác.

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

 b, Quan tâm chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công,
người khuyết tật, người lang thang cơ nhỡ và người có hoàn cảnh
khó khăn.

6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Tổng điểm 100.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 -
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4. Chấp
hành tốt

chủ trương
chính sách
của Đảng,
pháp luật
của nhà

nước
( 30 điểm )
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