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S&5 /QD-UBND Quáng Nan'i, ngày Jftháng 12 nán'z 2020 

QTJYET nii 
Ye vic tng thuô'ng cong trInh phüc 19i 

CHU TICH U BAN NHAN DAN TINH QUANG NAM 

Can ct' Lut Td chjc chInh quyn df a phuv'ng ngày 19/6/2015, Lut sfta 
dói, bô sung m5t so diêu cia Lut TO chjc ChInh phi và Lut TO chi'c chin/i 
quyên djaphuvng ngày 22 tháng 11 náin 2019, 

Can cii' Luát Thi dua, khen thuàng ngày 26/11/2003, Luát tha dôi, bá 
sung rn5t sO diéu cia Lut Thi dua, khen thu'&ng ngày 14/6/2005 và Lut tha 
dOi, hO sung rnç5t so diêu cia Luçt T/'zi dua, khen thu&ng ngày 16/11/2013, 

Cänci'Ngh/ d/nh sO' 91/2017/ND-CT ngày 31/7/2017 cia ChInhphi quy 
dfnh chi tiêt thi hành in5t so diéu cia Lugt Thi ã'ua, khen thu'àng; 

Can cá'. Quyé't djnh sO' 07/2018/QD-UBND ngày 22/6/2018 cza UBND 
tinh Quáng Nain ban hành Quy chê cOng tác thi dua, khen thuOg, 

Can ci Quye't djnh sO' 3947/QD-UBND ngày 08/11/2016 cia UBND tin/i 
ban hành Quy djnh ye lieu chudn và hInh thi'c khen thw&ng trong Phong trào thi 
dua "Chung thc xáy dyng nOng thOn inó'i" trCn dja bàn tinh Quáng Nam, giai 
doan 2016 - 2020; 

Can th Quyê't d/nh sO' 54]/QD- UBND ngày 02/3/2020 cza UBND tinh v 
viéc tha dOi, bO sung mç5t sO diêu cüa Quy djnh ye tiêu chuán và hInh thc khen 
thwáng trong Phong trào thi dua "Chung thc xáy dyng nOng thOn mài" trên dja 
bàn tinh Quáng Nain, giai dogn ban hành kern theo Quyêt djnh sO 394 7/QD-
UBND ngày 08/11/20,16 cia UBND tinh, 

Theo dé'nghjcza Van phOng Diu phO'i C'hu'ang trInh inyc tiêu QuO'c gia 
ye xdy c4rng  nOngt/iOn rnO'i gia'i dogn 2010 - 2020 tinh tgi T& trInh sO 102/TTr-
VPDPNTMngày 23,"12/2020 và dê nghj cia SO'Nç3i vy tgi Ta trInh sO 2696/TTr-
SNV ngày 28/12/2Ob. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Tang thining cong trInh phüc igi cho 05 xã, dâ có thành tIch xut 
sac trong Phong trào thi dna "Chung sirc xây dvng  nông thôn mó'i" nàm 2020, 
cu th nhu sau: 

1. Tang thuâng cOng trInh phüc lcii cho 04 xã xp vj thir cao trong Phong 
trào thi dna "Chung sirc xây dirng nông thôn mói" närn 2020, gôm: 
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- Xã Duy Tan, huyn Duy Xuyên, xp vj thir NIht các xã dat  chun nông 
thôn mi närn 2020: Tng thuông cong trInh phiic igi trj giá 500.000.000d (Närn 
tram triu dOng). 

- Xã San Yiên, huyn NOng San, xp vj thir NhI các xä dat  chun nông 
thôn mcci nàm 2020: Tang thu&ng cOng trInh phc igi tr giá 400.000.000d (BOn 
tram triu dOng). 

- Xä Tarn Anh Bäc, huyn Nüi Thành, xp v trI thir Ba các xä dt chun 
nông thôn mói näm 2020: Tang thuô'ng cOng trmnh phüc igi trj giá 300.000.000d 
(Ba tram triu dong). 

- Xã Trà Mai, huyn Nam Trà My, xp vj trI thr Ti.x các xã dat  chu.n 
nông thôn rni nàrn 2020: Tang thuing cOng trInh phiic igi trj giá 300.000.000d 
(Ba tram triu dông). 

2. Tang thu&ng cOng trInh phüc igi trj giá 300.000.000d (Ba tram triu 
dong) cho Xã BInh Dirnng, huyn Thàng BInh: Xã có n içrc cao trong xây dirng 
nOng thôn rn6i (xã khOng thuOc danh sách xã phân dâu dat  chuân nOng thôn mcii 
giai doan  2016 - 2020). 

Diu 2. S Tài chInh; Si K hoach và Du tu có trách nhiêm tham muu 
Uy ban nhân dan tinh bô trI kinh phi tr ngân sách tinh dê tang thuâng cOng trInh 
phüc igi theo quy djnh, huóng dn các dja phuang thanh, quy& toán theo diing 
quy djnh hin hành. 

Diu 3. Chánh Van phàng Uy ban nhân dan tinh; Giám dc các S&: Ni 
v11; Tài chInh; Kê hoach Va Dâu tu; Chánh Van phàng Diêu phi Chucing trInh 
miic tiêu Quoc gia ye xây dixng nông thOn mâi giai doan 2010 - 2020 tinh; Thu 
trnng các Co.  quan, dan vj lien quan và các xã có ten tai  Diu 1 can cü Quy& 
djnh thi hành. 

Quyt djnh nay có hiu lirc k tiir ngày 

Nol nh/In: 
- Nliis Diêu 3; 
- CFUI tch UBND tinh; 
- CVP; 
- Ban TDKT; 
-Luu:VT,NC. 

 

Lê Tn Thanh 


	Page 1
	Page 2

