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- Không có người sinh con thứ 3 (trừ trường hợp pháp luật có quy ñịnh
khác).
e. Về giáo dục:
- ðảm bảo ít nhất 40% số cháu trong ñộ tuổi vào nhà trẻ, 95% số cháu
vào mẫu giáo, trong ñó 5 tuổi ñạt 100%, 100% số cháu trong ñộ tuổi ñược ñi
học tiểu học, THCS;
- Duy trì tốt phổ cập THCS, không có người mù chữ hoặc tái mù chữ;
- 90% số cháu tốt nghiệp trung học cơ sở ñược tiếp tục học trung học
phổ thông hoặc bổ túc THPT, trung cấp chuyên nghiệp, học nghề (các làng
thuộc diện miền núi là 70%);
- Có cơ sở vật chất nhà trẻ, mẫu giáo, có phong trào hoạt ñộng khuyến
học của các dòng họ, ñoàn thể, hội khuyến học;
3. Về kinh tế:
a. Có 100% số hộ có nhà ngói hoặc nhà cao tầng, tỷ lệ hộ nghèo hàng
năm giảm dưới mức trung bình của tỉnh;
b. Có mức thu nhập bình quân ñầu người trên mức trung bình của tỉnh
(các làng miền núi thuộc huyện Chí Linh, Kinh Môn có mức thu nhập bằng
mức trung bình của tỉnh);
c. Các hộ chính sách Thương binh, gia ñình liệt sỹ và người có công
với cách mạng có mức sống trung bình của ñịa phương trở lên;
d. 100% số hộ có ñiện sinh hoạt và sản xuất;
ñ. Có 100% ñường trục thôn, xóm ñược trải nhựa, bê tông hoặc vật liệu
cứng (làng miền núi 100% ñường ñược trải bằng vật liệu cứng);
e. Không có hộ nợ ñọng sản phẩm và các khoản ñóng góp nghĩa vụ ñối
với nhà nước và ñịa phương.
4. Về an ninh và trật tự an toàn xã hội:
a. Có phong trào xây dựng nếp sống cộng ñồng, ñảm bảo trật tự an
ninh xóm, làng, không có trộm cắp, ñánh nhau, cờ bạc, nghiện hút, mại dâm;
không có khiếu kiện tập thể vượt cấp kéo dài. Có tổ hoà giải hoạt ñộng hiệu
quả;
b. Không có người vi phạm Luật hình sự;
c. Không có người vi phạm Luật ñất ñai;
d. Thực hiện nghiêm túc Luật nghĩa vụ quân sự;
ñ. Không ñể xảy ra các vụ việc bạo lực gia ñình và bất bình ñẳng giới;
e. Không vi phạm Luật giao thông ñường bộ, ñường thuỷ và ñường sắt;
f. Chi bộ ðảng và các ñoàn thể ñược xếp loại khá trở lên;

