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QUYET D!NH
V/v Cong nhIn thôn Trung, xã Truiông Yen dut chun Khu dan cur nông thôn
mói kiêu mãu nãm 2021
CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYN HOA LU'
Can cá'Luát To chic chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015,
Can ciQuyét dfnh sO 22/2018/QD.UBND ngày 23/8/2018 cia UBND tinh
Ninh BInh ye vic ban hành b tiCu chI Khu dan cit nOng thOn mói kiêu máu giai
dogn 20 18-2020 ápdyng trên dja bàn tinh N/nh BInh,
C'àn ci Quyêt djnh sO 29/2019/QD-UBND ngày 30/8/2019 cüa UBND tinh
N/nh BInh ye vic sith dOi rnç5t sO chi t/êu thuç5c tiêu chi trong Bô tiCu chI khu dan
cit NTM k/eu máu giai doan 2018-2020 áp dyng trên dja bàn tinh N/nh BInh ban
hành kern theo Quyet dfnh sO 22/2018/QD-UBND ngày 23/8/2018 cia UBND tinh
Ninh BInh;
Càn ci hu'óng dan so 06/HD- VPDP ngày 31/7/2019 cia VPDP xáy dyng
NTM tinh N/nh BInh ye vic hung dan trInh ty', t/n tyc hO so xét cOng nhcn và
cOng bO thOn (xOm,) dgt chuán Khu dan Cu' NTM kiêu ináu gial dogn 2018-2020 áp
dyng trên dja bàn tinh N/nh BInh;
Can cii' HwO'ng dan sO 611/HD- VPDP ngày 23/3/202 1 cia Van phông Diéu
phói NOng thOn rnó'i tInh ye vic Hu'O'ng dan trién khai thy'c hin Ghu'o'ng trinh myc
tiêu QuOc gia xáy dyng nOng thón rnó/ tinh N/nh BInh nárn 2021;
Xét dé nghf cüa Van phOng diCu phOi xáy dyng nóng thOn niói huyn tgi Ta
trinh sO 03/TTr- VPDP ngày 01/9/2021 ye vic dé nghj cOng nhn các thOn dgt
chuán Khu dan cu nOng thOn mó'i kiCu rnáu nárn 202 1('dQi I),
QUYET D!NH:
Diu 1. Cong nhn thôn Trung, xâ Tri.thng Yen dt chuân Khu din cu hông
thôn mâi kiêu mu nàm 2021.
Diêu 2. Quyêt djnh nay có hiu lçrc kê tir ngây k.
*
Diu 3. Chánh van phông HDND & UBND, Van phông Diêu phôi xây dirng
nông thôn rnOi huyn, thU truOng các don vj có lien quan, UBND xA Trung Yen và
Ban phát triên thôn Trung chju trách nhim thi hành Quyêt dlnh nay./:\..('
No'i nhin:
-Nhudiêu3;
- UBND tiiili Ninh BInh;
- VPDP xãy dcrng NTM tinh Ninh Blnh;
- Thixông trirc Huyn Ciy;
- lhuông tric HDND huyn;
- Die Chü tich, các die Phó chci tjch UBND huyn;
- Li.ru VP, VPDP.
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