
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     SỞ CÔNG THƯƠNG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

     Số:           /SCT-QLNL                          Bình Phước, ngày        tháng      năm 2022

V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chí 4, tiêu
chí 7 theo bộ tiêu chí quốc gia về nông
thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ
tướng Chính phủ 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 tháng 3 năm 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;

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu
vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11 tháng 5 năm 2022 của
Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ
tiêu thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao và
huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ
Công Thương quy định phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện
nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ
Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí hạ tầng
thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông
thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của
UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa
bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của
UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao
trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025;
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Để kịp thời giúp các địa phương kiểm tra, đánh giá tiêu chí điện nông thôn
(tiêu chí số 4) và tiêu chí hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7) một cách
thuận tiện, đúng quy định, Sở Công Thương hướng dẫn đánh giá các tiêu chí cụ thể
như sau:

A. ĐỐI VỚI TIÊU CHÍ VỀ ĐIỆN NÔNG THÔN (TIÊU CHÍ SỐ 4).

I. VỀ XÉT CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI.

1. Nội dung đánh giá, công nhận xã đạt tiêu chí điện nông thôn

Xã xét công nhận đạt tiêu chí điện nông thôn theo hướng dẫn tại Mục 3 của
Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Công Thương.
Cụ thể xã đáp ứng một trong các nội dung sau:

a) Hệ thống điện (bao gồm đường dây trung áp; trạm biến áp phân phối;
đường dây hạ áp; hệ thống điện về hộ gia đình sau công tơ điện): Xem xét kiểm tra,
đánh giá hiện trạng, cập nhật tài liệu pháp lý, tài liệu thống kê để đánh giá (Không tổ
chức thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình và những công việc thuộc trách
nhiệm của chủ đầu tư và của đơn vị quản lý vận hành). Đánh giá đầy đủ các nội dung
theo tiêu chuẩn ngành điện và báo cáo thuyết minh làm rõ các nội dung: 

- Tổng quan về hệ thống điện của xã: Tổng số trạm biến áp phân phối, tổng
công suất (kVA), chiều dài đường dây trung áp, chiều dài đường dây hạ áp, số hộ
sử dụng điện (số hộ sử dụng điện sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt).

- An toàn hành lang lưới điện: Thống kê, giải trình các điểm vi phạm an toàn
lưới điện trung áp (nếu có); danh sách các tuyến đường dây (chiều dài, vị trí) vi
phạm hàng lang an toàn lưới điện hạ áp; danh sách các điểm, tuyến đường dây có
cáp viễn thông gây mất an toàn điện và mỹ quan; danh sách các điểm dây điện đi
qua đường giao thông không đảm bảo khoảng cách an toàn điện.

- Cung cấp điện và chất lượng điện năng: vị trí (thôn,  ấp) có điện áp thấp
không đảm bảo; vị trí (thôn, ấp) cần bổ sung TBA.

- Kết cấu chịu lực: Số lượng cột điện trung áp, hạ áp không đảm bảo, nằm ở vị
trí nào; chiều dài đường dây 0,4kV, và 0,2kV cần nâng cấp, cải tạo, nằm ở vị trí nào.

- Vận hành: Cung cấp số liệu công tơ đo đếm còn trong thời gian kiểm định,
nguyên kẹp chì/tổng số công tơ điện.

- Những nội dung khác phải giải trình làm rõ trong biểu.

b) Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn (lưới điện quốc
gia; nguồn từ năng lượng tái tạo, trạm diezen độc lập): Xem xét việc sử dụng điện
thường xuyên hàng ngày, đảm bảo đủ nguồn năng lượng sử dụng cho các thiết bị
sản xuất, sinh hoạt, chiếu sáng trong gia đình (đối với khu vực sử dụng nguồn từ
năng lượng tái tạo, trạm diezen độc lập số giờ cấp điện trong ngày đảm bảo lớn
hơn 12 giờ/ngày đối với khu vực đất liền và lớn hơn 08 giờ/ngày đối với khu vực
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hải đảo). Rà soát, tổng hợp và đánh giá tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên và
đảm bảo an toàn từ các nguồn điện đạt từ 98% trở lên đối với xã xã đặc biệt khó
khăn và 99% trở lên đối với các xã còn lại (tại thời điểm đánh giá).

Tỷ lệ hộ dân sử dụng
thường xuyên, an

toàn(%)

=

Tổng số hộ dân có điện sử dụng thường
xuyên, an toàn x 100%

Tổng số hộ dân trên địa bàn xã
(số liệu theo niên giám thống kê gần

nhất)

c) Tỷ lệ đường được chiếu sáng trong khu dân cư hoặc dân cư cư trú của xã: Xem
xét, đánh giá tỷ lệ đường giao thông nông thôn được chiếu sáng (tính trên tổng số
km đường nhựa, đường bê tông xi măng của toàn xã) đạt 5% trở lên đối với xã
đặc biệt khó khăn và 7% trở lên đối với các xã còn lại (theo Quyết định số 1360/QÐ-
UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh). Trong đó đường nhựa, đường bê tông xi
măng đạt chuẩn tối thiểu cấp C (nền đường rộng tối thiểu 3m; mặt đường rộng tối
thiểu 2m và trong quy hoạch khu dân cư hoặc khu vực dân cư sống dọc hai bên
đường ít nhất là 40 hộ dân/km).

Tỷ lệ đường được chiếu
sáng (%)

=

Tổng  chiều dài các tuyến đường
được chiếu sáng trên địa bàn xã  x 100%

Tổng số đường nhựa, đường BTXM
đạt chuẩn tối thiểu cấp c theo quy

định trên địa bàn xã

2. Trình tự, phương pháp đánh giá

Trình tự, phương pháp đánh giá xác định thực tế việc hoàn thành các tiêu chí
điện nông thôn (Tiêu chí số 4) của UBND xã được thực hiện theo 03 bước sau: 

a) Bước 1 (đối với Ban điều hành thôn, ấp).

- Tổ chức kiểm tra việc hoàn thành tiêu chí điện nông thôn (tiêu chí số 4) đối
với hệ thống điện về hộ gia đình sau công tơ điện của các thôn, ấp và lập biên bản
kiểm tra, nội dung theo Biểu mẫu số 01 đính kèm; tổng hợp số liệu hoàn thành tiêu
chí đối với hệ thống điện về hộ gia đình sau công tơ điện của thôn, ấp và lập bảng
tổng hợp theo Biểu mẫu số 02 đính kèm. 

- Tổ chức kiểm tra thống kê tổng hợp số liệu về tỷ lệ sử dụng điện tại thôn
ấp và lập bảng tổng hợp đánh giá theo Biểu mẫu số 03 đính kèm. 

-  Tổ chức kiểm tra thống kê tỷ lệ đường giao thông nông thôn được thắp
sáng và lập bảng tổng hợp đánh giá theo Biểu mẫu số 04 đính kèm. 
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- Tổng hợp, đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí điện nông thôn (tiêu chí số
4) đối với các chỉ tiêu nêu trên và báo cáo bằng văn bản gửi Ban chỉ đạo xây dựng
nông thôn mới của xã.

b) Bước 2 (đối Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã).

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp, đánh giá mức độ hoàn thành của các thôn, ấp
Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tiến hành tổng hợp thẩm tra, đánh giá
kết quả hoàn thành các chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 4 theo Biểu mẫu số 05, 06, 07
đính kèm và báo cáo bằng văn bản gửi Chủ tịch UBND xã.

c) Bước 3 (đối với Chủ tịch UBND xã). 

- Phối hợp với Điện lực huyện, thị xã quản lý lưới điện của xã để được hỗ trợ
xác nhận hồ sơ pháp lý và đánh giá cụ thể đối với các nội dung liên quan trong chỉ
tiêu hệ thống điện đạt chuẩn theo ngành điện (4.1) và chỉ tiêu về tỷ lệ hộ sử dụng điện
thường xuyên, an toàn từ các nguồn (4.2) theo Biểu mẫu số 08 đính kèm.

- Sau khi hoàn thành các nội dung nêu trên, UBND xã tổng hợp đánh giá
tổng thể kèm theo thuyết minh báo cáo đầy đủ các nội dung gửi Văn phòng điều
phối xây dựng Nông thôn mới của huyện để tổng hợp, thẩm định.

II.  VỀ  XÉT  CÔNG  NHẬN  XÃ  ĐẠT  TIÊU  CHÍ  NÔNG  THÔN  MỚI
NÂNG CAO.

1. Nội dung đánh giá, công nhận xã đạt tiêu chí điện nông thôn

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với tiêu chí điện nông thôn theo hướng
dẫn tại Mục 3 của Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của
Bộ Công Thương. 

- Hệ thống điện sinh hoạt của 100% các hộ dân có đăng ký sử dụng điện trực

tiếp với điện lực để sử dụng lưới điện quốc gia (bao gồm dây dẫn sau công tơ điện;

công tơ điện) và hệ thống điện phục vụ sản xuất của các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã
(bao gồm đường dây trung áp; trạm biến áp phân phối; đường dây hạ áp) đảm bảo

đạt yêu cầu kỹ thuật  về độ an toàn và tin cậy của ngành điện; đồng thời chất lượng
điện sử dụng hàng ngày phải đảm bảo ổn định, đủ nguồn năng lượng sử dụng cho các

thiết bị sản xuất, sinh hoạt, chiếu sáng trong gia đình.

2. Trình tự, phương pháp đánh giá

Trình tự, phương pháp đánh giá xác định thực tế việc hoàn thành tiêu chí điện
nông thôn (Tiêu chí số 4) của UBND xã được thực hiện theo các bước sau: 

a) Bước 1 (đối với Ban điều hành thôn, ấp).

- Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu kiểm tra, đánh giá việc hoàn thành tiêu chí điện
nông thôn (tiêu chí số 4) đối với hệ thống điện về hộ gia đình sau công tơ điện, và
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hệ thống điện phục vụ sản xuất của các cơ sở sản xuất của các thôn, ấp và lập biên
bản kiểm tra, nội dung theo Biểu mẫu số 01 đính kèm; tổng hợp số liệu hoàn thành
tiêu chí đối với hệ thống điện về hộ gia đình sau công tơ điện của thôn, ấp và lập
bảng tổng hợp theo Biểu mẫu số 02 đính kèm. 

- Tổng hợp, đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí điện nông thôn (tiêu chí số
4) đối với các chỉ tiêu nêu trên và báo cáo bằng văn bản gửi Ban chỉ đạo xây dựng
nông thôn mới của xã.

b) Bước 2 (đối Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã).

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp, đánh giá mức độ hoàn thành của các thôn, ấp
Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tiến hành tổng hợp thẩm tra, đánh giá
kết quả hoàn thành các chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 4 theo Biểu mẫu số 05 đính kèm
và báo cáo bằng văn bản gửi Chủ tịch UBND xã.

c) Bước 3 (đối với Chủ tịch UBND xã). 

- Chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp với Điện lực huyện, thị xã quản lý lưới
điện của xã để được hỗ trợ xác nhận hồ sơ pháp lý và đánh giá cụ thể đối với các nội
dung liên quan trong chỉ tiêu hệ thống điện đạt chuẩn theo ngành điện; đồng thời chất
lượng điện sử dụng hàng ngày phải đảm bảo ổn định theo Biểu mẫu số 08 đính kèm.

- Sau khi hoàn thành các nội dung nêu trên, UBND xã tổng hợp đánh giá
tổng thể kèm theo thuyết minh báo cáo đầy đủ các nội dung gửi Văn phòng điều
phối xây dựng Nông thôn mới của huyện để tổng hợp, thẩm định.

B.  ĐỐI  VỚI  TIÊU  CHÍ  CƠ  SỞ  HẠ TẦNG  THƯƠNG  MẠI  NÔNG
THÔN (TIÊU CHÍ SỐ 7).

I. VỀ XÉT CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI.

1. Nội dung xét công nhận xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Xã xét công nhận đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo
hướng dẫn tại chương III của Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22 tháng 6 năm
2022 của Bộ Công Thương.  Việc xét,  công nhận xã đạt  Tiêu chí  cơ sở hạ tầng
thương mại nông thôn mới được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Xã có “Chợ nông thôn”
được ưu tiên xét, công nhận trước; Trường hợp xã không có “Chợ nông thôn” thì “Cơ
sở bán lẻ khác” được đưa ra để xem xét, đánh giá và xét công nhận. Cụ thể xã đáp
ứng một trong các nội dung sau:

a) Đối với xã có chợ trong quy hoạch, kế hoạch phát triển, định hướng phát
triển: Xem xét, đánh giá tiêu chí về chợ nông thôn, nếu chợ đạt chuẩn theo quy định
tại mục I, Chương II của Hướng dẫn kèm theo Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày
22 tháng 6 năm 2022 của Bộ Công Thương thì không xem xét các tiêu chí khác.
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b) Đối với xã chưa có chợ: Xem xét đánh giá tiêu chí về siêu thị mini hoặc
cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp: Các xã có một trong các cơ
sở hạ tầng tại khoản này phải đạt chuẩn theo quy định tại mục II, Chương II của
Hướng dẫn kèm theo Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của
Bộ Công Thương thì mới được xét công nhận xã đạt tiêu chí.

c) Trường hợp xã có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch đã
được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng do nhu cầu thực tế chưa cần đầu tư xây
dựng hoặc xã không có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch thì sẽ
không xem xét tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 

2. Trình tự, phương pháp đánh giá

Trình tự, phương pháp đánh giá xác định thực tế việc hoàn thành các tiêu chí
cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (Tiêu chí số 7) của UBND xã được thực hiện
theo 02 bước sau:

a) Bước 1. 

- UBND xã thực hiện rà soát, lập bảng tổng hợp đánh giá chung đối với chợ
nông thôn (theo Biểu mẫu số 09) hoặc siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc
cửa hàng kinh doanh tổng hợp (theo Biểu mẫu số 10).

- UBND xã thực hiện thẩm tra hoàn thành tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại
nông thôn trên địa bàn xã kèm theo bản thuyết minh làm rõ các nội dung.

c) Bước 2. 

UBND xã hoàn thành hồ sơ đánh giá tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông
thôn (Tiêu chí số 7) gồm thuyết minh báo cáo kèm theo các biểu mẫu gửi Văn
phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới của huyện để tổng hợp, thẩm định.

II.  VỀ  XÉT  CÔNG  NHẬN  XÃ  ĐẠT  TIÊU CHÍ  NÔNG  THÔN MỚI
NÂNG CAO.

1. Nội dung xét công nhận xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Xã xét công nhận đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo
hướng dẫn tại chương III của Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22 tháng 6 năm
2022 của Bộ Công Thương. Cụ thể xã đáp ứng các nội dung sau:

a) Đối với xã có chợ nông thôn: Xem xét, đánh giá tiêu chí về chợ nông thôn,
nếu chợ đạt chuẩn theo quy định tại mục I, Chương II của Hướng dẫn kèm theo Quyết
định số 1214/QĐ-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ Công Thương; đồng thời
đáp ứng các yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm đã được quy
định tại TCVN 11856:2017 hoặc có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm
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đáp ứng một phần hoặc đầy đủ các tiêu chí quy định tại TCVN 11856:2017 về chợ kinh
doanh thực phẩm thì không xem xét các tiêu chí khác.

b)  Trường hợp xã không có chợ nông thôn hoặc có chợ nông thôn trong quy
hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng do nhu cầu thực tế chưa cần đầu
tư xây dựng thì không xem xét Tiêu chí cơ sở hạ tầng nông thôn mới nâng cao. Việc
xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được thực hiện trên cơ sở xem
xét, đánh giá các Tiêu chí còn lại trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
nâng cao.

2. Trình tự, phương pháp đánh giá

Trình tự, phương pháp đánh giá xác định thực tế việc hoàn thành các tiêu chí
cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (Tiêu chí số 7) của UBND xã được thực hiện
theo 02 bước sau:

a) Bước 1. 

- UBND xã thực hiện rà soát, lập bảng tổng hợp đánh giá chung đối với chợ
nông thôn (theo Biểu mẫu số 11) hoặc siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc
cửa hàng kinh doanh tổng hợp (theo Biểu mẫu số 10).

- UBND xã thực hiện thẩm tra hoàn thành tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại
nông thôn trên địa bàn xã kèm theo bản thuyết minh làm rõ các nội dung.

c) Bước 2. 

UBND xã hoàn thành hồ sơ đánh giá tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông
thôn (Tiêu chí số 7) gồm thuyết minh báo cáo kèm theo các biểu mẫu gửi Văn
phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới của huyện để tổng hợp, thẩm định.

Trên đây là nội dung hướng dẫn đánh giá tiêu chí điện nông thôn (tiêu chí số
4) và tiêu chí hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7) theo Bộ tiêu chí Quốc
gia về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Sở
Công Thương thông báo đến  Ủy ban nhân dân các huyện,  thị  xã,  thành phố và
UBND các xã phấn đấu về đích nông thôn mới biết để có cơ sở thực hiện.

Công văn này thay thế Công văn số 879/SCT-NL ngày 10 tháng 6 năm 2020
của Sở Công Thương về đánh giá tiêu chí số 4 và số 7 đối với các xã nông thôn mới
và Công văn số 860/SCT-QLNL ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Sở Công Thương
về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chí số 2 đối với các xã nông thôn mới nâng cao./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (B/cáo);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- BCĐ CTMTQG XD NTM tỉnh;
- VP điều phối XDNTM tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, QLTM, QLNL(Tuyên).
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