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S& 9l6 /QD-UBND

Quáng TrI, ngày .Li tháng ILnám 2020

QUYET DNH
Thua nhãn xä dat chuân nng thou mói duqc hinh thanh
sau sap nhp dn vj hành chInh
UY BAN NI-IAN DAN TINH QUANG TR!
C'ãn cá Luçt Td chc chInh quyn cl/a phu'cng ngy 19/6,20/5;
('an th Quy& cl/nh so /980/QD-TTg ngày 17/10/20/6 cua Tht tung
ChInh phi ye vic ban hành Bç5 tiêu chI quOc gia ye xã nOng thón niái giai dogn
20] 6-2020;
Can c& van ban s 3372/BNN-VPDP ngày 21/5/2020 cüa Bó Nóng nghip
và Phát trién nông thOn ye vic hwO'ng dan xáy cl/mg nOng thOn mO'i dOi vái các
xã, huyn mói du'cichnh thânh sau khi sap nhp ti'r mt sd xã, huyn:
Can cz Quyét cl/nh sO 325/QD- UBND ngày 23/02/2017 cia UBND tin/i
Ban hành B5 tiCu chI ye xc nông thón ,nài tinh Quáng Til giai dogn 2016-2020;
Xét dC nghj cia C/ian/i Van phOng UBND tinh vâ ('hOnh Van p/lông Diéu
phOi C'huctng trinh MTQG xáy dyng nóng rhOi mói tin/i iqi Ta trInh sO 2 75/TTrVPDP ngày 16/12/2020.
QUYET D!NH:
Diu 1. Thra nhn xã dt chuân nông thôn mâi thrcic hinh thãnh sau sap
nhp &in vj hành chInh dôi vâi các dja phuong sau:
1. X Kim Thch, huyn Vinh Linh (Nàrn thiia nhn: 2014)
2. Xã Hiên Thành, huyn Vinh Linh (Nãrn thira nhn: 2015)
3. Xâ Trung Nam, huyn VInh Linh (Nãm thira nhn: 2016)
4. Xã Gio Son, huyn Gio Linh (Nãm thira nhn: 2016)
5. Xâ Phong BInh, huyn Gio Lirih (Narn thra nh4n: 2018)
6. Xä Triu Thành, huyn Triu Phong (Nàm tha nhn: 2017)
7. Xã Hãi Phong, huyn Häi Lang (Nãm thra nhn: 2017)
8. Xã Thanh An, huyn Cam L (Näni thira nhn: 2017)
Diu 2. To chirc thirc hiên
1. Uy ban nhãn dan cAc huyn: Gio Linh, Vinh Linh, Triu Phong, Hài
Lang, Cam L chI do UBND các x tip c duy trI và nâng cao chat krng các
tiêu chI, trong do chü tr9ng tiêu chI v trung hçc, môi trung, h thông chInh trj
và tiêp cn pháp 1ui dê dam bão tInh bn vüng trong xãy drng nông thôn m&i.
2. Van phông Diëu ph6i Chuong trinh MTQG xây dirng nông thôn mâi
tinh chU tn, phôi hcip vOi các Sà, Ban, ngành, doàn the cap tinh Va UBND các
huyn theo döi vic kh&c phc, hoàn thin các tiêu chI chLra ben vng cia các xã
ducic thra nhn dt chuân nông thôn mâi sau sap nhp.

Diêu 3. Quyêt djnh nay có hiu lirc ké tr ngãy k.
Chánh Van ,phông UBND tinh; Giárn dc cãc So, Thu truOng các Ban,
ngãnh, doân the câptinh; TruUng ban Ban Thi dua - Khen thuOng tinh; Chánh
Van phông Diêu phôi Chuong trInh MTQG xây dung nông thôn mOi tinh; ChU
tjch UBND các huyn: Gio Linh, Vinh Linh, Triu Phong, Hái Lang, CamL và
ChU tjch UBND các xä çó ten ti Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt djnh
này.I.
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