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- Tiêu chí số ñơn vị hành chính cấp xã, gồm : số ñơn vị hành chính cấp xã và
số xã miền núi.
- Tiêu chí bổ sung: tiêu chí ñô thị loại 3.
3.2. Xác ñịnh ñiểm số từng tiêu chí cụ thể:
Các số liệu của từng tiêu chí tính toán cho năm 2011, các năm tiếp theo từ năm
2012 - 2015, số liệu của từng tiêu chí lấy số liệu năm trước liền kề theo công bố
chính thức của các cơ quan có thẩm quyền.
a) Tiêu chí dân số: lấy số dân theo kết quả ñiều tra dân số 1/4/2009 ñược Cục
Thống kê tỉnh công bố.
Mức từ 100 ngàn người trở xuống ñược 10 ñiểm.
Mức từ 100 ngàn người trở lên, cứ tăng thêm 10 ngàn dân ñược tính thêm 1
ñiểm.
b) Tiêu chí về trình ñộ phát triển, bao gồm 2 tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo và số thu
nội ñịa (không bao gồm thu sử dụng ñất).
- ðiểm của tiêu chí hộ nghèo: Căn cứ số liệu ñiều tra hộ nghèo năm 2010, theo
chuẩn mới do Sở Lao ñộng - Thương binh và xã hội cung cấp.
+ Mức tỷ lệ hộ nghèo từ dưới 10% trở xuống: 1 ñiểm.
+ Mức tỷ lệ hộ nghèo trên 10%, cứ tăng 1% ñược tính thêm 0,1 ñiểm.
- ðiểm của tiêu chí thu nội ñịa (không bao gồm tiền thu sử dụng ñất). Căn cứ
dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2010 ñược UBND tỉnh giao.
+ Mức ñến 20 tỷ ñồng: tính 1 ñiểm.
+ Mức trên 20 tỷ ñồng ñến 40 tỷ ñồng: cứ tăng 1 tỷ ñồng tính 0,1 ñiểm.
+ Mức trên 40 tỷ ñồng ñến 70 tỷ ñồng: cứ tăng 1 tỷ ñồng tính 0,3 ñiểm.
+ Mức trên 70 tỷ ñồng ñến 120 tỷ ñồng: cứ tăng 1 tỷ ñồng tính 0,4 ñiểm.
+ Mức trên 120 tỷ ñồng: cứ tăng 1tỷ ñồng tính 0,5 ñiểm.
c) Tiêu chí diện tích, bao gồm 2 tiêu chí: diện tích ñất tự nhiên và tỷ lệ diện
tích ñất trồng lúa trên tổng diện tích ñất tự nhiên. Lấy theo số liệu diện tích ñất tự
nhiên và diện tích ñất trồng lúa (của 1 vụ) năm 2009 theo công bố của Cục Thống kê.
- ðiểm của tiêu chí diện tích ñất tự nhiên:
+ Mức nhỏ hơn 5.000 ha ñược 5 ñiểm.
+ Mức từ trên 5.000 ha ñến 10.000 ha:cứ tăng 1.000 ha tính thêm 0,5 ñiểm.
+ Mức trên 10.000 ha, cứ tăng1.000 ha tính thêm 0,3 ñiểm.
- ðiểm của tiêu chí tỷ lệ diện tích ñất trồng lúa trên tổng diện tích ñất tự nhiên.
+ Tỷ lệ diện tích ñất trồng lúa ñến 30 %: không tính ñiểm.
+ Mức tỷ lệ từ trên 30% ñến 45%: cứ tăng 1% tính thêm 0,3 ñiểm.
+ Mức trên 45%: cứ tăng 1% tính thêm 0,5 ñiểm.
d) Tiêu chí ñơn vị hành chính cấp xã: Bao gồm 2 tiêu chí số ñơn vị hành chính
cấp xã và số xã miền núi.
- Số ñơn vị hành chính cấp xã: mỗi xã tính 1 ñiểm.

