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U BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGH!A VIET NAM
TINH QUANG TRJ
Dic Ip - Tii do - Hanh phüe
S6:3'3 /QD-UBND

Quáng Trj, ngày PZ' thángnãm 2020

QUYET IMNH
Cong nbân xä dt chun nông thôn mói nãm 2020
UY BAN NHAN DAN TiNH QUANG TRI
Can c&Luát To ch&c chin/i quvén djaphumg ngày /9/6/20/5,
Can th Quylt din/i Sd 1980/QD-TTg ngày / 7/10/2016 ctha Thi twang
Chlnh ph v vic ban hành So tiéu c/il qudc gia vc xä nóng thOn mó'i giai dogn
2016-2020;
C'án c& Quydt djnh sd 2540/QD-TTg ngày 30/12/2016 cta Thi tu'o'ng
ChInh phü ye vic ban hành quy dinh diu kién, trinh ty', thz tyc, h so' xét, cong
nhn và cong bd dja phu'o'ng dt chudn nông thOn rnO'i; dja phu'o'ng hoàn than/i
nhim vy xôy dy'ng nOng thOn mó'i giai dogn 2016-2020;
Gán c& Quyêt din/i sd 325/QD-UBND ngày 23/02/20/7 cüa UBND tinh
Ban hành B tiéu c/il ye xä nOng ihOn rnbi tinh Quthng Tr/ giai dozn 2016-2020;
Gán c& Qu,yt djnh sd 2130/QD-L'BA'D ngâi' 04/8/2017 ctia UBND tin/i
Quáng Tr/ ban hành Quy din/i dku kièn, trInh tu', thu tuc, hi so' xét, cong nhçn
và cong b df a phu'o'ng dcit chuOn hOng i/iOn n&i; thOrn tra huj•'n dit chuOn
nOng thOn rnO'i, th/ xã hoàn than/i nhiçni vy xOy c4rng iiOng i/ion ,iibi trên dja bàn
tin/i QuOng Trf gichi doçin 2017-2020,'
Xét Bién ban thOrn din/i, xét cOng nhçn xâ dgi chuán nOng thOn mó'i nàrn
2020 ngày 10/12/2020 cña Hi dng ham d/n/i, xét cOng nhn xã dçit chuOn
nOng t/iOn mbi tinh; Theo d nghj cua GhOn/i Van phOng UBND tinh và SO' NOng
nghip và Phát triCn nOng thOn tgi Tb trmnh sd 421/TTr-SNN ngày 16/12/2020.
QUYET D!NH:
Diêu I. Cong nhri xã dt chun nOng thOn mi nárn 2020 dôi vOi các dja
pht.rcmg sau:
1.X Hâi Hung, huyn Hãi Lang
2. Xä Hãi Quy, huyn Hái Lang
3. Xâ Triu Ai, huyn Triu Phong
4. X Triu Tài, huyn Triu Phong
5. Xã Triu Hôa, huyn Triu Phong
6. Xà Trung Sen, huyn Gio Linh
7. Xà Vrnh Thai, huyn VTnh Linh
8. Xà Triu Nguyen, huyn Dakrông
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Diu 2. To chCrc thuc hin
1. Uy ban nhân dan các huyn: Hal Lang, Triu Phon, Gio Linh, Vrnh
Linh, Dakrông chju trách nhim to chüc côn,g bô xã dt chuân nông thôn mcii
theo quy dlnh tai Khoän 3, Diêu 10, Quyêt djnh sO 2130/QD-UBND ngãy
04/8/20 17 cüa UBND tinh.
2. CJy ban nhân dan các xã: Hal Hung, Hái Quy, Triu Aj, Triu Tài, Triu
Hàa, Trung Scm, Vinh Thai, Triu Nguyen có trách nhim duy trI và nâng cao
chat hrçing các tiéu chI nông thôn mâi cia dt chuân; phân dâu xãy dirng xã dt
chuân nông thôn rnó'i nâng cao, nOng thôn mOi kiêu rnâu trong gial doin tôi.
Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu 1ire ké tir ngãy k.
Chánh Van ,phông UBND tirih; Giám dc các Sci, Thu trirâng các Ban,
ngành, doàn the cap tinh; Truâng ban Ban Thi dua - Khen thLJng tinh; Chánh
Van phông Diêu phôi Chtrnng trinh MTQG xây dirng nông thôn mi tinh; ChU
tjch UBND các huyn: Hái Lang, Triu Phong, Gio Linh, Vinh Linh, Dakrông
và Chü tjch UBND các xã có ten ti Diêu I chju trách nhim thi hành Quyêt
djnh này./
BAN NHAN DAN
TM
No'i nit mn:
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- Ngân hang CSXH tinh;
- Ltru: VT, NN,,/dV

'0 Vn Hung

