BAN NHAN DAN
t1UYN HOA LU

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dôc 1p — Tu' do — Hanh phác
Hoa Lu; ngày 08 tháng 9 nãrn 2021

Se,: 1383 /QD-UBND

QUYET D!NH
V/v Cong nhin thon Tarn Ky, xa Trirong Yen dt chuan Khu dan cu nong
thôn mó'i kiêu mãu nãrn 2021
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CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYN HOA LU
Can ciLut T chi'c chInh quyn dfaphuvng ngày 19/612015,'
Can thQuyêt djnh so 22/2018/QD-UBND ngày 23/8/2018 cia UBND tinh
Ninh Blnh
vic ban hành b5 tiêu chI Khu dan cu nOng thOn mâi kiêu máu giai
dogii 20/8-2020 áp dyng trên d/a bàn tinh N/nh Blnh;
àn cii' QuyCt a'fnh so 29/2019/QD-UBND ngày 30/8/2019 cüa UBND tinh
N/nh Blnh ye vic süa dói m3t so chi tiêu thu5c tiêu chI trong Bó tiêu chI khu dan
cit NTM k/eu mâu gial doin 2018-2020 áp dung trên d,ia bàn tinh N/nh Blnh ban
hành kèi theo QuyCt ã'jnh sO 22/2018/QD-UBND ngày 23/8/2018 cia UBND tinh
N/nh BIh;
C'àn ci hu'&ng dOn so 06/HD- VPDP ngày 31/7/2019 cia VPDP xOy dy'ng
NTM tin/i Ninh Blnh
vic hiró'ng dOn trInh ty; thi tyc hO so' xét cOng nhan và
cOng bó thOn (xoni) dgt chuOn K/iu dOn cu' NTM
rnOu giai dogn 2018-2020 áp
dyng trén dja bàn tmnh N/nh BInh;
*
Can c& Hu'áng dOn so 61 1/HD- VPDP ngày 23/3/2021 cia Van phOng Diêu
p/iOi NOng thOn mài tinh ye vic Hwóng dOn triên khai thy'c hin C'hztong trinh myc
tiêu QuOc gia xOy dzrng nOng thOn rnó'i tinh N/nh Blnh nàm 2021;
Xét dC nghf cta Van phOng diéu phOi xOy dtng nOng thOn mài huyn tgi T&
trInh sO 03/TTr- VPDP ngày 01/9/2021 ye vic dê nghj cong nhn các thOn dgt
chuOn Khu dOn cit nOng thOn mài k/eu rnOu nàm 2021('dçfl I,),
ye

ye

k/eu

QUVET D!NH:
Diu 1. Cong nhtn thôn Tarn KS', xã Tru'rng Yen dt chun Khu d11n cu nông
thôn mói kiêu mu näm 2021.
Diu 2. Quyêt djnh nay có hiu hrc kê tr ngày kS'.
Diêu 3. Chãnh van phông HIDND & UBND, Van phông Diêu phOi xây dung
nông thôn rnâi huyên, thu tru'âng các don vj có lien quan, UBND xã Truông Yen và
Ban phát triên thôn Tarn K5' chju trách nhirn thi hành Quyét djnh nayi:1..4'
No'! n/ia,::
- Niw diêu 3
- UBND tinh Ninh Bmnh;
- VPDP xây thing NTM tinh Ninh Binh;
- Thuàng t4rc Huyii üy;
- Thrtig trrc HOND huyn;
- D/c ChCi tch, các d/c Phó chü tch UBND huyn;
- Li.ru VP, VPDP.
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