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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc
đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-
2020;

Căn cứ Quyết định số 2782/QĐ-UBND này 03/9/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về ban hành Qui định đánh giá, xét công nhận và công bố “Xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao” và “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” 
thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020;

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 16/TTr-BCĐ ngày 
23/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc đạt chuẩn xã nông thôn 
mới kiểu mẫu năm 2020. 

Điều 2. Ủy ban nhân dân xã Đại Hiệp chịu trách nhiệm tổ chức công bố 
xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định tại Điều 19, Chương IV 
Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam.

Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc, Ủy ban nhân dân xã Đại Hiệp có trách 
nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn 
mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới của 
từng giai đoạn; tiếp tục thực hiện nhân rộng mô hình thôn nông thôn mới kiểu 
mẫu  trên địa bàn xã trong thời gian đến.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chánh Văn phòng Điều 
phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Thủ trưởng các Sở, 
Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc; Chủ tịch 



UBND xã Đại Hiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3;
- Văn phòng Điều phối NTM Trung ương;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBMT TQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Huyện ủy Đại Lộc;
- Đảng ủy xã Đại Hiệp;
- CPVP; 
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
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