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QUYET 13!NH
Ban hành B tiêu chI thôn, bàn dtchuân nông thôn m&i kiêu mãu
Va khu phô dtt chuân khu phô van minh do thj kiêu mãu
trên dja bàn huyn Cam L giai doin 2021-2025
UY BAN NHAN DAN HUYN
Can thLut T cht'c ChInh quyn djaphwo'ng ngày 19/6/2015,
Can cii' Quyê't djnh so' 1600/QD.-TTg ngày 16/8/2016 cia Thi, tu'ó'ng ChInhphI
phê duyt Chu'o'ng trinh MTQG xáy dy'ng nông thOn mói giai dogn 2016-2020;
Can ct' Thông báo Ké't lun cia Phó Thz tu'ó'ng ChInh phi Vu'o'ng DInh Hu
tgi Thông báo sO 173/TB- VPCP ngày 10/5/2018 cia Van phOng O'iInh phü ye triên
khai xáy dy'ng mO hInh khu dan Cu' nOng thOn mâi kiêu mâu, vzthn máu,
Can ct' Quyé't djnh sO' 164 7/QD-UBND ngày 02/7/2019 cüa UBND tinh QuOng
Trj Ban hành Bç5 tiêu chI thOn, bàn nOng thOn mó'i kiêu máu trên dfa bàn tinh Quàng
Trj giai dogn 2019-2020,
Càncz' Quyet djnh s 2410/QD-UBND ngày 06/11/2019 cia UBND huyn
Cam L ye viçc diêu chmnh ten gi khu dan cii nOng thOn mó'i kiéu máu, bO sung b5
tiêu chI thOn, bàn dat chuán nOng thOn mói kiéu mdu và khu phO dgt chuân van minh
dO thj kiêu máu trên dja bàn huyn Cam Lô,
XCt d nghj czia Chánh Van phông Dieu phO'i C'hu'ung trinh MTQG xáy dyng
nOng thOn mó'i huyn Cam Ló tgi Ta trInh sO 01/TTr-VPDP ngày 12/3/2021.
QUYET IMNH:
Diêu 1. Ban hành kern theo Quyêt dnITI nay B tiêu chI thôn, bàn dtchun
nông thôn rnói kiêu mâu và khu phô dt chuân khu phô van minh do thj kiêu mâu trên
dja bàn huyn Cam L giai don 202 1-2025, cii the vói ba mt'rc nhu sau:
- Thôn, bàn dt chun nông thôn mi kiu mu và khu ph dt chun van minh
dO thi kiêu mâu mrc 1.
- Thôn, bàn dt chun nOng thôn mó'i kiu rnu và khu ph dt chun van mirth
do thi kiêu mâu mirc 2.
- Thôn, bàn dtt chun nOng thOn mcii kiu mu Va khu ph dtt chun van minh
do thi kiêu mâu.
Bô tiêu chI thôn, bàn dt chun nOng thôn rnâi kiu mu và khu pM dt chun
van rninh do thi kiêu rnâu trên dja bàn huyn Cam Lô (CO Bç3 tiêu chI kern theo).

Diu 2. To chüc thisc hiên
1. Van phông Diu phi Chuang trInh MTQG XD NTM huyn chü trI, phôi
hçp vi các dan vj lien quan ban hành van bàn hung dan thirc hin B tiêu chI; quy
trInh trInh tçr, thu tic xét, cong nhn thôn, ban dat chuân nông thôn mi kiêu mâu và
khu phô dat chuân van minh do thj kiêu mâu. Theo dOi, don doc, kiêm tra, nãm bat
tiên d thc hin, báo cáo nhüng khó khän, vithng mac trong qua trInh triên khai tai
ca sO' dê dê xuât UBND huyn, BCD XD NTM huyn chi dao kjp thO'i.
2. Các Phông, ban, ngành lien quan can cO' chüc nang, thim vii duçc giao
huó'ng dan, chi dao, h trçl các dja phuang thirc hin Bô tiêu chI.
3. D nghj 1:Jy ban Mt trn T qu6c Vit Nam huyn chi dao các t chtrc
chInh trj xã hi t1r huyn den co sO' to chirc tuyên truyên, van dng nhân dan thirc
hin tot các ni dung theo quy djnh tai Quyêt djnh nay.
4. UBND các xà, thj trn có trách nhiêm chi dao, kim tra, dOn dc, huO'ng
dn các thôn, bàn, khu phô tO chi1rc thrc hin B tieu chI. Can c tInh hInh và diêu
kiên thuc tê, lua chon mt so thôn, bàn, khu phô dê chi dao diem. To chü'c dánh giá,
xét cong nhan thôn, bàn dat chuân nông thôn mói kiêu mâu và khu phô dat chuân van
minh do thj kiêu mâu hang nãm theo dung quy trInh. Ban hành chInh sách khen
thu'O'ng dôi vâi các thôn, bàn, khu phô dat chuân.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tir ngày k và thay th Quyt djnh s
2410/QD-LJBND ngày 06/11/2019 cüa UBND huyn Cam L.
Chánh Van phông HDND&UBND huyn; Trithng các phông, Thu truO'ng các
ban, ngành, doân the cap huyn; Chánh VAn phông Diêu phôi Chuong trInh MTQG
xây dirng nOng thôn mó'i huyn; ChU tjch UBND các xä, thj trn và Thu truO'ng c
ca quan, dan v, to chic, cá nhân lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./
No'inIzân:
TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TECH
- BCD XD NTM tinh;
- VP DP NTM tinh;
- TlurO'ng trijc Huyn ui';
- Thuà'ng trirc HDND huyn;
- Chi tjch, các PCT UBND liuyn;
- UBMTTQVN huyn;
- Ban clii d?o CTMTQGXDNTM huyn;
- UBND các xã, tlij trân;
- CVP, PVP, CVNN
- Liru: VT, VPDP.
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