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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM
TINH QUANG TR!
Dc Ip - Tiy do - Hnh phéc
S& 3/f95?QD-UBND

Quáng Trj, ngày O-tháng 12 näm 2020

QUYET DNH
Thay diii thành viên Hi dng thm dlnh xét, cong nhn xã It chun nông
thôn mó'i trên dla bàn tinh Quãng Trj
UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR
Can c&Lut Td chic chInh quyn djaphwo'ng ngày 19/6/2015;
Can c& Quyét djnh so 2540/QD-TTg ngày 30/12/2016 cüa Thi tuó'ng
OiInh ph ye vic ban hành quy dinh diêu kin, trInh ty; thi tyc, hO so' xét, cOng
nhn và cOng bO dja phuv'ng dgt chuán nOng thOn mái; dja phitcing hoàn thành
nhim vy xáy dy-ng nOng thOn rnO'i giai dogn 20/6-2020;
Càn ct Quyêt djnh 523/QD-UBND ngày 26/02/2020 cila UBND tinh ye
Kin toàn Hi dOng thám djnh xét, cOng nhn xä dgt chuán nOng thOn mói trCn
dja bàn tinh Qudng Trj;
Xét dé nghj cza Chánh Van phông Diêu phOl C'hu'o'ng trInh myc tiêu quOc
gia xay dyng nOng thOn mó'i tinh tgi Ta trinh sO 213/TTr-VPDP ngày
15/10/2020.
QUYET D!NH:
Diêu 1. Thay di thành viên Hi dng thm djnh xét, cong nhn xA dt
chuan nông thôn mâi trên dja bàn tinh Quáng Trj thrçic thành 1p tai Quyêt djnh
so 523/QD-UBND ngày 26/02/2020 cüa UBND tinh nhis sau:
Ong Nguyn Dirc Cam, Phó Giám dôc Cong an tinh thay ông Lé Phuang
Nam, Phó Giám doe Cong an tinh.
Diu 2. Ong Nguyen Drc Cam thirc hin nhim vv thãm djnh xét, cong
nhn xà dt chuân nOng thôn mài trên dla bàn tinh theo Quyêt djnh so 523/QDIJBND ngày 26/02/2020 cUa UBND tinh.
Diêu 3. Quyêt djnh nay có hiu 1irc ké tr ngày k
Chánh Van phông UBND tinh; Giám dOe các Sâ, ThU tru&ng các Ban,
ngành, doàn the cap tinh; Chánh Van phàng Diêu phOi Chiiong Inh MTQG xây
drng nông thôn mài tinh; ChU tjch UBND các huyn, thj xà và các ông có ten
t?i Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./. Ø'
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