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Quáng Trj, ngày.4t tháng3 nám 2021

Kinh giri:
- Sâ K hoach và DAu tix;
- S& Nông nghip vâ Phát triên nông thôn;
- S Tài chInh;
- Van phông Diêu phôi nông thôn mOi tinh;
- UBND các huyn: Gio Linh, Triu Phong, Hâi Ung.
Ngày 11/3/202 1, Sâ K hoach và Du tucó van ban s 378/SKH-KTN v
vic phi.rang an ho trçl các xà däng k dat chuân nông thôn m&i näm 2021; Sau
khi xem xét, UBND tinh có kién nhix sau:
1. Thông nhât ho trçl 04 xâ dang k dat chuân nông thôn m&i nãm 2021
vài mirc von cu the nhis Phu luc dInh kern.
2. Giao Van phông Diêu phôi nông thôn mâi tinh hu&ig dan các xA dugc
ho trçi kinh phi triên khai các thu tiic theo diing quy djnh dé phân dâu hoàn thãnh
các tiêu chI dat chuân nông thôn m&i näm 2021 theo kê hoach dê ra.
3. Giao Sâ Ké hoach và Dâu ti.r phôi hp vi Van phông Diêu phôi nông
thôn rnâi tinh, S Nông nghip và Phát triên nông thôn và Sâ Tài chinh nghiên
cüu, dé xuât UBND tinh phân bô kinh phi tir nguôn ngân sách trung ucing và
ngân sách tinh ke hoach näm 2021 thirc hin Chi.rang trInh MTQG xây drng
nông thôn myi dé bo trI cho các da phwmg triên khai dam bâo hoàn thành miic
tiêu Nhj quyêt so 83/2020/NQ-HDND ngày 09/12/2020 cüa I-IDND tinh theo
müc von dixcic thông nhât tai Miic 1.
4. Giao UBND các huyn có các xâ däng k dat chuân nông thôn rn&i
nàm 2021 ru tiên h trq nguôn 1irc tr ngãn sách phãn cap huyn quãn l Va lông
ghép t1r các chirang trInh, dir an khác dé ho trçi các xã phân dâu dat chuân nông
thôn m9i hoàn thành mic tiêu dé ra.
5. Giao UBND các xã có ten tai Miic 1 quyêt tarn gii ving các tiêu chI
dã dat, s1i diing nguôn kinh phi dixqc ho tr dê triên khai thirc hin các tiêu chI
chua dat nhäm darn bão hoàn thành mic tiêu xây drng nông thôn mói theo dung
kê hoach./.
NcinI,n:
-Nhutrên;
- PCI UBND tinh: Ha S Dông;
- UBND các xä có ten ti Mic 1;
- Lmi: VT,NN./

TM.UY BAN NHAN DAN
U TICH

an Hirng

óv

TT

Phuluc
'CAADAT CHUAN NONG THON M€fl NAM 2021
96/UBND-NN ngày E/3/202 1 cza UBND tinh)
4

Ola phuong

T4ing vn ngãn sách trung irong
Va ngân sách tinh h trçr d dit
chuan nãm 2021
(Triu ctng)
16.272

1

Xâ Gio Mai, huyn Gio Linh

3.900

2

Xâ Triu Long, huyn Triu Phong

3.230

3

XA Triu D, huyn Triu Phong

4.492

4

Xã Hãi Djnh, huyn Hâi Lang

4.650

