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  QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định Bộ tiêu chí “Nhà, vườn sinh thái có liên kết”, “Cụm dân cư 

sinh thái văn minh”, “Làng sinh thái” thực hiện trên địa bàn huyện Vũ Quang  

giai đoạn 2022-2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết 01-NQ/ĐH ngày  20/7/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

huyện Vũ Quang lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 10/10/2021 của BCH Đảng bộ huyện về 

tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Vũ Quang đạt chuẩn NTM nâng 

cao giai đoạn 2021-2025 và số 116/KH-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện 

Vũ Quang v/v thực hiện Nghị quyết 02-NQ/BCH ngày 10/10/2021 của Ban chấp 

hành Đảng bộ huyện; 

Xét đề nghị của VPĐP nông thôn mới huyện và các phòng, ngành liên quan, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Bộ tiêu chí “Nhà, vườn 

sinh thái có liên kết, Cụm dân cư sinh thái văn minh, Làng sinh thái” thực hiện trên 

địa bàn huyện Vũ Quang giai đoạn 2022-2025. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND huyện; Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Các phó chánh Văn phòng Điều phối Chương trình NTM huyện; trưởng 

các phòng, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như  Điều 2; 

- Phòng Tư pháp; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- TTr Huyện uỷ, TTr  HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện; 

- Lưu: VT/UB, VPĐP. 
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 Nguyễn Thanh  Sơn 
 

 

 

 

 

 

 



BỘ TIÊU CHÍ  

 “Nhà, vườn sinh thái có liên kết” trên địa bàn huyện Vũ Quang  

giai đoạn 2022-2025  
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /2022/QĐ-UBND ngày     /      /2022  

của Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang) 
 

Nhà vườn có diện tích tối thiểu 1.500m
2
. Riêng vùng Hương Điền, Hương Quang 

(cũ) diện tích tối thiểu 1.000m
2 

TT Tiêu chí Nội dung tiêu chí 

1 
Quy 

hoạch 

- Có sơ đồ quy hoạch được UBND xã xác nhận. 

- Thực hiện các nội dung theo đúng quy hoạch đã được xác nhận sau 

khi có văn bản thẩm định của phòng chuyên môn. 

2 Nhà ở, công trình phụ trợ, cổng ngõ 

2.1 Nhà ở 

- Có diện tích tối thiểu 20m
2
/người (tối thiểu 80m

2/
nhà), được xây dựng 

kiên cố; có các phòng ngủ, phòng khách độc lập; Có chổ ăn, ngủ, nghĩ 

khi khách đến tham quan, trải nghiệm.  

- Đồ dùng, vật dụng trong nhà được bố trí, sắp xếp khoa học, gọn gàng 

ngăn nắp, đảm bảo mỹ quan. 

2.2 

Nhà bếp và 

công trình 

phụ  trợ 

- Nhà bếp (hoặc khu vực bếp), được bố trí gọn gàng, ngăn nắp, đảm bảo 

vệ sinh môi trường.  

- Có nhà tắm (hoặc phòng tắm) hợp vệ sinh; sử dụng các thiết bị tiện 

lợi, có kệ/giá để các vật dụng liên quan đảm bảo gọn, đẹp. 

- Có nhà vệ sinh tự hoại được xây dựng, bố trí phù hợp với nhà ở và 

các công trình phụ trợ khác, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan. 

- Có khu vực chứa phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dụng cụ sản xuất, 

bảo hộ lao động đảm bảo gọn, đẹp, an toàn. 

2.3  Sân nhà. 

- Sân được xây dựng đảm bảo cân đối chiều dài, rộng và cân xứng với 

ngôi nhà, được lát sạch sẽ. 

- Xung quanh khuôn viên nhà, sân ưu tiên trồng cây hoa, cây cảnh, cây 

hàng rào xanh xung quanh, thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ 

2.4  
Cổng, ngõ, 

hàng rào 

- Ngõ được láng bê tông hoặc lát gạch Block. Có bố trí giàn cây leo hợp 

lý đảm bảo mỹ quan. 

- Cổng bằng cây xanh, hoặc cổng cứng (bê tông, sắt thép …), 2 bên có 

bố trí hàng rào xanh hoặc cây bon sai, cây hoa thân gỗ. 

3 Vườn hộ và công trình chăn nuôi 

3.1 Vườn hộ 

- Được quy hoạch tổng thể, đảm bảo tính khoa học giữa nhà ở và các 

công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi, kho xưởng; đảm bảo cảnh quan 

môi trường, cây trồng trong vườn được bố trí hợp lý, tận dụng tối đa 

diện tích đất vườn và đảm bảo mỹ quan. 

- Khuôn viên vườn được trồng hàng rào xanh, hoặc trồng cây leo bám 

tường, áp tường đạt ít nhất 80% chu vi vườn. Hàng rào giữa các hộ phải 

đảm bảo không có cây tạp và được trồng cây ăn quả lâu năm, khuyến 

khích trồng mít thái, nhãn, vải, cau… 

- Có diện tích CAQ trong vườn tối thiểu 500m2. Có vườn rau tối thiểu 

30m
2
, áp dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất. Sản phẩm từ vườn phải 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (có cam kết VSATTP). Cây ăn quả sản 

xuất theo quy trình VietGap, ưu tiên sản xuất theo hướng hữu cơ.  



- Trong vườn bố trí một trong các nội dung sau: bể cá, hồ bơi, vườn 

hoa, điểm dừng chân đảm bảo mát về mùa hè. 

3.2. 

Công trình 

chăn nuôi 

(nếu có) 

- Chuồng trại chăn nuôi phải bố trí vị trí hợp lý, đảm bảo mỹ quan hài 

hòa với các công trình khác, cách xa nhà ở, giếng nước và đường đi 

chung, cuối hướng gió chính; nền chuồng không thấm có độ dốc 3-5% 

về hướng thoát nước thải; có biện pháp xử lý chất thải (đệm lót sinh học, 

hầm Biogas đủ thể tích 1m
3
/con, hố ủ phân có nền chống thấm, nắp đậy 

kín) phù hợp quy mô nuôi. Khuyến khích sử dụng các chế phẩm sinh 

học được phép sử dụng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền để xử 

lý chất thải trong chăn nuôi.  

- Vào khu vực chăn nuôi có đường đi lại được cứng hóa bằng gạch 

hoặc bê tông; khuyến khích có lối đi riêng biệt, không đi qua sân và 

giếng nước. 

4 
Sản xuất - 

Thu nhập 

Tổng thu nhập tối thiểu từ nhà vườn trong một năm từ trồng trọt, chăn 

nuôi và dịch vụ du lịch: 

- Đối với vườn có diện tích trên 1.000m
2
, thu nhập tối thiểu đạt 60 triệu 

đồng/năm 

- Đối với vườn có diện tích từ 1.500m
2 

–
 
 dưới 2.000m

2
, thu nhập tối 

thiểu đạt 80 triệu đồng/năm 

- Đối với vườn có diện tích 2.000m
2
-dưới 3.000m

2
, thu nhập tối thiểu 

đạt 120 triệu đồng/năm 

- Đối với vườn có diện tích trên 3.000m
2
, thu nhập tối thiểu đạt 150 

triệu đồng/năm 

- Có Hợp đồng liên kết với tổ chức, cá nhân trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm sản xuất từ vườn. 

5 
Môi 

trường 

  - Có công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo 3 ngăn 

đúng theo thiết kế định hình của Sở TNMT. 

  - Gia đình phải có 03 giỏ rác để thực hiện phân loại, có biển ghi rõ rác 

vô cơ, rác hữu cơ, rác tái chế. Rác hữu cơ phải có hố ủ bằng chế phẩm 

làm phân bón, rác vô cơ được thu gom thông qua HTX môi trường  và có 

dụng cụ thu gom rác thải tái chế.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ TIÊU CHÍ  

 “Cụm dân cư sinh thái, văn minh” trên địa bàn huyện Vũ Quang 

 giai đoạn 2022-2025  

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2022/QĐ-UBND ngày     /     /2022 của   

Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang) 
 

Cụm dân cư sinh thái, văn minh được xây dựng ít nhất có 5 hộ trở lên, trong đó tối 

thiểu phải có 1 nhà vườn sinh thái, 50% số hộ đạt tiêu chí vườn mẫu, còn lại đạt tiêu chí nhà 

sạch vườn đẹp, có hiệu quả kinh tế và đảm bảo các yêu cầu sau: 

TT Tiêu chí Nội dung tiêu chí 

1 
Quy 

hoạch 

- Có sơ đồ quy hoạch được UBND xã xác nhận sau khi có văn bản thẩm 

định của phòng chuyên môn liên quan. 

- Thực hiện các nội dung theo đúng quy hoạch đã được xác nhận, không có 

tình trạng vi phạm quy hoạch, lấn chiếm lòng, lề đường, tranh chấp đất đai 

giữa các hộ trong cụm và với hộ ngoài cụm. 

2 
Cảnh 

quan 

- 100% hộ gia đình có hàng rào xanh hoặc hàng rào xây phủ cây xanh đạt 

tối thiểu 80% chu vi vườn. 

- 100% vườn hộ trong cụm được quy hoạch tổng thể, đảm bảo tính cân đối 

giữa nhà ở các công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi, kho xưởng thuận 

tiện, đảm bảo cảnh quan môi trường, cây trồng trong vườn được bố trí khoa 

học, đúng kỹ thuật và tận dụng tối đa diện tích đất. 

- Tất cả các hộ trong cụm có tỷ lệ cây xanh, cây bóng mát, cây cảnh đạt 

trên 70% diện tích vườn. Lối vào các hộ hoặc giáp ranh vườn giữa các hộ 

trong cụm khuyến khích trồng cùng một loại cây ăn quả, cây lâu năm làm 

cây bóng mát như mít thái, cau… 

- Có điểm sinh hoạt chung giữa các hộ trong cụm; bố trí các vật dụng cần 

thiết để phục vụ sinh hoạt cụm và khi khách đến tham quan; Có bảng ảnh 

thể hiện các mô hình tiêu biểu, có giá/tủ trưng bày sản phẩm chủ lực, sản 

phẩm, nông cụ tuyền thống nhằm tái hiện nền văn hóa và quá trình sản xuất 

của địa phương để khách tham quan, trải nghiệm. Xung quanh được trồng 

cây bóng mát hoặc cây ăn quả lưu niên. 

- Trường hợp trong cụm dân cư có hồ/đập: Phải được chỉnh trang, cải tạo; 

khuôn viên được trồng hàng rào xanh, cây bóng mát. Trong hồ được thả 

cây hoa sen, hoa súng, nuôi cá… 

- Trong cụm dân cư nếu có vườn mà không có hộ dân ở, phải được cải tạo, 

chỉnh trang, bố trí sản xuất hiệu quả. 

3 
Môi 

trường 

- 100% hộ gia đình có công trình vệ sinh tự hoại, có công trình xử lý nước 

thải, rác thải hữu cơ; rác thải vô cơ được thu gom thông qua HTX môi 

trường theo quy định; có dụng cụ thu gom rác thải tái chế. 

- 100% hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo diện tích, quy cách kỹ thuật 

và kiên cố theo đối tượng vật nuôi, đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ; phải bố trí 

vị trí hợp lý, đảm bảo mỹ quan hài hòa với các công trình khác, cách xa nhà 

ở, giếng nước và đường đi chung, cuối hướng gió chính; nền chuồng không 

thấm có độ dốc 3-5% về hướng thoát nước thải; có biện pháp xử lý chất 

thải (đệm lót sinh học, hầm Biogas đủ thể tích 1m
3
/con, hố ủ phân có nền 

chống thấm, nắp đậy kín) phù hợp quy mô nuôi. Khuyến khích sử dụng các 

chế phẩm sinh học được phép sử dụng theo quy định của cơ quan có thẩm 

quyền để xử lý chất thải trong chăn nuôi. 



- 100% hộ gia đình trồng trọt đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng 

phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học, không sử dụng BVTV hóa học, 

thuốc cỏ, chất kích thích tăng trưởng. Đối với cụm có trang trại trồng cây 

ăn quả từ 2ha tập trung trở lên hoặc vùng trồng cây hàng năm từ 3ha trở lên 

phải có thùng thu gom chai lọ, bao bì thuốc BVTV để xử lý theo quy định. 

4 
Cơ sở hạ 

tầng 

4.1 Giao thông 

- Đường giao thông được bê tông hóa hoặc nhựa hóa 100%, đảm bảo theo 

quy định bộ tiêu chí xã NTM đối với từng loại đường đi qua cụm dân cư; 

không có tình trang vi phạm hành lang giao thông. 

- Hai bên các tuyến đường trong cụm được trồng cây bóng mát, cây điểm, 

cây hàng rào xanh đồng bộ, cùng chủng loại, kích cở, không vi phạm hành 

lang giao thông, được chăm sóc, bảo vệ tốt. Đối với những nơi không thể 

trồng hàng rào xanh khuyến khích trồng cây leo bám tường hoặc vẽ bích 

họa. 

- Lòng lề đường luôn sạch sẽ, thông thoáng; Không để nước ứ đọng trên 

lòng, lề đường và mương rãnh; trường hợp mương cứng phải có nắp đậy. 2 

bên lề đường, khuyến khích bê tông hóa hoặc lát gạch block. 

- 100% các tuyến đường có biển báo giao thông theo quy định; có hệ thống 

panô, áp phích tuyên truyền khoảng cách 20m. Có bảng biển “Cụm dân cư 

sinh thái văn minh” kích thước 1,5x2m
2
 bằng chất liệu bền đẹp (thực hiện 

sau khi được đánh giá đạt chuẩn). 

4.2  Hệ thống điện 

- Có hệ thống đường điện trước và sau công tơ đảm bảo tiêu chuẩn kỹ 

thuật, mỹ quan và an toàn. 

- Trên các tuyến đường trong cụm có hệ thống chiếu sáng đảm bảo chiều cao 

ít nhất 4m, (khuyến khích dùng đèn điện năng lượng mặt trời). 

5 

Sản xuất 

– Mô 

hình 

kinh tế 

Trong cụm phải có ít nhất 3 mô hình sản xuất tiêu biểu gắn với sản phẩm nông 

nghiệp chủ lực, sản phẩm truyền thống hoặc sản phẩm mới, áp dụng KHKT và 

có hiệu quả kinh tế cao. Các hộ còn lại phải tổ chức sản xuất kinh tế vườn có 

hiệu quả, trong vườn không còn cây tạp. 

  

- 100% hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa, trong đó có ít nhất 

90% hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa liên tục 3 năm trước khi 

đề xuất đánh giá cụm dân cư sinh thái văn minh.  

- Các hộ gia đình sống hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; đoàn kết, hòa nhã 

giúp đỡ lẫn nhau; Các thành viên trong cụm giao tiếp văn minh, lịch sự và 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Không có khiếu kiện, tố cáo xẩy ra. 

Tham gia đầy đủ các cuộc họp do thôn xóm tổ chức; đóng góp đầy đủ các 

loại quỹ của địa phương 

- Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98%, danh sách người tham 

gia BHYT phải có xác nhận của cơ quan BHXH huyện. 

- Di tích lịch sử văn hóa phải được bảo tồn, phát triển thành khu sinh thái 

tâm linh (nếu có), ... 

- Có câu lạc bộ dân vũ hoặc câu lạc bộ Aerobic hoặc có người tham gia đội 

văn hóa văn nghệ của thôn, xóm. 

- Có camera an ninh tại các điểm trung tâm, trên các tuyến đường giao 

thông trong cụm. Có mạng Internet Wifi miễn phí. 



BỘ TIÊU CHÍ  

“Làng sinh thái” trên địa bàn huyện Vũ Quang giai đoạn 2022-2025  

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2022/QĐ-UBND ngày     /     /2022 của   

Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang) 
 

Làng sinh thái là cộng đồng dân cư có từ 20 hộ trở lên, có ranh giới với vùng dân cư 

khác trong thôn; trong đó có ít nhất 25% số hộ đạt tiêu chí Nhà vườn sinh thái và đảm bảo 

các yêu cầu sau: 

TT Tiêu chí Nội dung tiêu chí 

1 
Quy 

hoạch 

- Có sơ đồ quy hoạch được UBND xã xác nhận sau khi có văn bản thẩm 

định của phòng chuyên môn liên quan. 

- Thực hiện các nội dung theo đúng quy hoạch đã được xác nhận, không có 

tình trạng vi phạm quy hoạch, lấn chiếm lòng, lề đường, tranh chấp đất đai 

giữa các hộ trong cụm và với hộ ngoài làng. 

2 
Cảnh 

quan 

- 100% hộ gia đình có hàng rào xanh hoặc hàng rào xây phủ cây xanh đạt 

tối thiểu 80% chu vi vườn. Những nơi không thể trồng cây xanh, hàng rào 

xanh, khuyến khích vẽ bích họa. 

- 100% vườn hộ trong Làng được quy hoạch tổng thể, đảm bảo tính cân đối 

giữa nhà ở các công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi, kho xưởng thuận 

tiện, đảm bảo cảnh quan môi trường, cây trồng trong vườn được bố trí khoa 

học, hợp lý đúng kỹ thuật và tận dụng tối đa diện tích đất. 

- Tất cả các hộ trong cụm có tỷ lệ cây xanh, cây bóng mát, cây cảnh đạt 

trên 70% diện tích vườn. Lối vào các hộ hoặc giáp ranh vườn giữa các hộ 

khuyến khích trồng cùng một loại cây ăn quả làm cây bóng mát như mít 

thái, … 

- Có điểm sinh hoạt chung giữa các hộ đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi 

trường; bố trí các vật dụng cần thiết để phục vụ sinh hoạt cụm, khách đến 

tham quan; Có bảng ảnh thể hiện các mô hình tiêu biểu, có giá/tủ trưng bày 

sản phẩm chủ lực, sản phẩm, nông cụ tuyền thống nhằm tái hiện nền văn 

hóa và quá trình sản xuất của địa phương để khách tham quan, trải nghiệm. 

Xung quanh được trồng cây bóng mát hoặc cây ăn quả lưu niên, bố trí xích 

đu, các dụng cụ thể dục, thể thao phù hợp. 

- Có điểm tham quan, trải nghiệm (câu cá, thu hái sản phẩm từ vườn, thu 

hoạch mật ong ...) và dịch vụ ăn uống tại chỗ… 

- Nếu trong Làng có hồ/đập: Phải được chỉnh trang, cải tạo, bố trí sản xuất, 

tạo cảnh quan; có hàng rào bảo vệ để đảm bảo an toàn. 

- Đối với những vườn hộ nằm bên sườn đồi, phía trước phải được kè đá 

chống sạt lở; phía trên trồng hàng rào xanh. 

- Trong làng có vườn mà không có hộ dân ở phải được cải tạo, chỉnh trang, 

bố trí sản xuất hiệu quả.                                                                                             

3 

 

Môi 

trường 

- 100% hộ gia đình có công trình vệ sinh tự hoại, có công trình xử lý nước 

thải sinh; rác thải vô cơ được thu gom thông qua HTX môi trường theo quy 

định;  

- 100% hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo diện tích, quy cách kỹ thuật 

và kiên cố theo đối tượng vật nuôi, đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ, phải bố trí 

vị trí hợp lý, đảm bảo mỹ quan hài hòa với các công trình khác, cách xa nhà 

ở, giếng nước và đường đi chung, cuối hướng gió chính; nền chuồng không 

thấm có độ dốc 3-5% về hướng thoát nước thải; có biện pháp xử lý chất 



thải (đệm lót sinh học, hầm Biogas đủ thể tích 1m
3
/con, hố ủ phân có nền 

chống thấm, nắp đậy kín) phù hợp quy mô nuôi. Khuyến khích sử dụng các 

chế phẩm sinh học được phép sử dụng theo quy định của cơ quan có thẩm 

quyền để xử lý chất thải trong chăn nuôi. 

- 100% hộ gia đình sản xuất theo hướng hữu cơ, sản xuất theo tiêu chuẩn 

Vietgap; sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học, không sử dụng 

thuốc cỏ, chất kích thích tăng trưởng. Đối với làng có trang trại trồng cây 

ăn quả từ 2ha tập trung trở lên hoặc vùng trồng cây hàng năm từ 3ha trở lên 

phải có thùng thu gom chai lọ, bao bì thuốc BVTV để xử lý theo quy định. 

4 
Cơ sở hạ 

tầng 

4.1 Giao thông 

- Đường giao thông được bê tông hóa hoặc nhựa hóa 100%, đảm bảo theo 

quy định bộ tiêu chí xã NTM đối với từng loại đường đi qua cụm dân cư; 

không có tình trang vi phạm hành lang giao thông. 

- 100% các tuyến đường trong làng được trồng cây bóng mát lâu năm đảm 

bảo không vi phạm hành lang giao thông, (khuyến khích trồng các loại cây 

ăn quả lâu năm như: nhãn vải, xoài, mít,...);  

- Hai bên các tuyến đường trong làng được trồng hàng rào xanh đảm bảo 

theo quy định, không vi phạm hành lang giao thông, hoặc vẽ bích họa (đối 

với hàng rào không có khả năng trồng hàng rào xanh). 

- Lòng lề đường luôn sạch sẽ, thông thoáng, không để nước ứ đọng; có mương 

rãnh thoát nước thường xuyên được nạo vét; trường hợp có mương cứng phải 

có nắp đậy; 2 bên lề đường khuyến khích bê tông hóa hoặc lát gạch block.  

- 100% các tuyến đường có biển báo giao thông, có hệ thống panô, áp phích 

tuyên truyền khoảng cách 20m; Có bảng biển báo “Làng sinh thái” kích 

thước 1,5x2m
2
 bằng chất liệu bền đẹp (sau khi được công nhận đạt chuẩn) 

4.2  Hệ thống điện 

- Có hệ thống đường điện trước và sau công tơ đảm bảo tiêu chuẩn kỹ 

thuật, mỹ quan và an toàn. 

- Trên các tuyến đường có hệ thống chiếu sáng đảm bảo chiều cao ít nhất 4m, 

(khuyến khích dùng đèn điện năng lượng mặt trời). 

4.3 An ninh, văn hóa 

- Di tích lịnh sử văn hóa phải được bảo tồn, phát triển thành khu sinh thái 

tâm linh (nếu có), ... 

- Có camera an ninh tại các điểm trung tâm, trên các tuyến đường giao 

thông trong làng. 

- Có mạng Internet Wifi miễn phí. 

5 

Sản xuất 

– Mô 

hình 

Trong làng phải có ít nhất 5 mô hình sản xuất tiêu biểu hoặc có vùng sản xuất 

tập trung gắn với sản phẩm nông nghiệp chủ lực có lợi thế, sản phẩm truyền 

thống của địa phương hoặc sản phẩm mới, áp dụng KHKT và có hiệu quả kinh 

tế cao. Các hộ còn lại phải tổ chức sản xuất kinh tế vườn có hiệu quả, trong 

vườn không còn cây tạp. 

                                                              ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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