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QUYET D!NH
V vic cong nhin xã Duy Vinh, huyn Duy Xuyên
dit chuân nOng thôn mó'i nàm 2019
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Chuyn:..

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG NAM
r Lu.t To chtrc chInh quyn dja phuo'ng ngày 19/6/2015;

Can cü Quyt dnIT1 s 1980/QD-TTg ngày 17/10/2016 cüa Thu tung
ChInh phü ye vic ban hành B tiêu chI quôc gia ye xã nông thôn mcii giai don
2016-2020;
Can cr Quyt djnh sé 2540/QD-TTg ngày 30/12/2016 cüa Thu tuóng
ChInh phü ye vic ban hành Quy djnh diêu kin, trInh tir, thu tçic, ho sa xét,
cong nhn và cong bô da phuang dt chuân nông thôn mói; dja phuang hoàn
thành nhim vii xây dirng ñông thôn mM giai don 2016-2020;
Can cr Quy& dnh s6 263/QD:UBND ngày 26/7/2016 cüa Uy ban nhân
dan tinh ban hành B tiêu chI 'Khu dan cu nông thôn mi kiêu rnu" giai don
20 16-2020 và các quyêt dnh süadOi, b sung Quyêt djnh s 2663/QD-UBND;
Can cir Quyt djnh s 756/QD-UBNDngày 13/3/20 17 cüa Uy ban nhân
dan tinh ban hành B tiêu chI vêxã dt chuân nông thôn mói giai don 20172020 thrc hin trên dja bàn tinh Quàng Nam;
Can cir Quyêt djnh so 1682/QD-LJBND ngây 15/5/2017cüa Uy ban nhân
dan tinh ban hành Quy djnh dánh giá, xét cong nhn xä dt chuân nông thôn imd
trên dja bàn tinh Quàng Nam, giai don 20 17-2020;
Can cr Quyêt dnh so 2598/QD-UBND ngày 21/7/2017 cüa Uy ban nhân
dan tinh ban hành Quy djnh diêu kin, trInh tir, thu tiic, ho so xét, cong nhn và
cong b xã, huyn dt chuân nông thôn mth; thj xã, thành phô hoàn thành nhim
vii xây dmg nOng thôn mOi trên dja bàn tinh Quãng Nam, giai dotn 2017-2020
và Quy& dnh sO 3541/QD-UBND ngày 04/10/2017 cüa Uy ban nhân dan tinh
V vic diêu chinh rnt sO ni dung ban hành kern theo Quyêt djnh so 2598/QDUBND;
Theo dê nghj cüa Ban Chi dao các Chuong trInh mvc tiêu quic gia tinh
Quãng Nam (gQi tat là Ban Chi dgo tinh) tai T trInh so 14/TTr-BCD ngày
19/02/2020,
QUYET 1JNH:
Diu 1. Cong nhn xa Duy Vinh, huyn Duy Xuyên dt chun nông thôn
mcii nàm 2019.

Diu 2. Uy ban nhân dan xä Duy Vinh chju trách nhim to chirc cong bô
xã dt chuân nông thôn nii theo quy djnh tai Diêu 9, Chucmg II Quyêt djnh so
2598/QD-UBND ngày 21/7/2017 cüa Uy ban nhân dan tinh.
Uy ban nhân dan huyn Duy Xuyên, Uy ban nhân dan xã Duy Vinh có
trách nhim duy trI và nâng cao chat lucing các tiêu chI nông thôn mói dã dt
chuân; tp trung chi dao thirc hin và cong nhn thôn dat chuân "Khu dan cii nông
thôn mi kiêu mu" näm 2020 và tO chirc nhân rng vic xây dimg "Khu dan cii
nông thôn mri kiêu mâu" cho các thôn con 'a trên dja bàn ,xã; phân dâu xây dirng
"Xã dat chuân nông thôn mói nâng cao" vâ "Xã dt chuân nông thôn mth kiêu
mâu" theo các tiêu chI qui djnh tai Quyêt djnh sO 691/QD-TTg ngày 05/6/2018
cüa Thu tung ChInh phü và Quyêt dnh so 3816/QD-UBND ngày 20/12/2018
cüa Uy ban nhân dan tinh.
Diu 3. Chánh Van phOng UBND tinh; TnrOng Ban Chi dao các Chuong
trInh miic tiêu quôc gia tinh; Chánh Van phông Diêu phôi Chuong trInh MTQG
xây drng nông thôn mói tinh; Thu tnu&ng các S&, Ban, ngành, Hi, doàn th
tinh; Chu tjch UBNID huyn Duy Xuyên; Chü tjch UBND xA Duy Vinh và Thu
tru&ng Các ca quan, dan vj lien quan chu trách nhim thi hành quyt djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu lirc k tr ngày
Noi n/ian:
-NhuDiêu3;
- TT Ban Chi dao Trung irang;
- VP ChInh phü, Bô NN và PTNT;
- Van phông Diêu phôi NTM Trung uo'ng;
- TT Tlii üy, HEND, [JBMT TQVN tinh;
- CT, các PCT UBND tinh;
- Ban Thi dua - Khen thithng tinh;
- Huyn üy Duy Xuyên;
- Dáng üy xã Duy Vinh;
- CPVP;
- Lixu: VT, TH, KTTH, KTh (Tam).
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