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UY BAN NHAN DAN
TINH BA R!A-VUNG TAU

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti do - Hnh phüc

Sô:A"\/QD-UBND

Ba Rja - ViTThg Tàii, ngày 0 tháng 5 nãm 2020

QUYET D!NH
Vé vic cong nhn xa Tan Hôa, th xã Phü M5
thit chuân nông thôn mó'i nãm 2019
CIIU 1 Id UY BAN NHAN DAN TINH BA RIA - VUNG TAU
Can ci Lut to cht2cc/iI,h quyén dja phumig ngày 19/6/2015,
Can cü Quye't dfhh so' 1600/QD-TTg ngày 16/8/2016 cia Thu tu'áng
ChInh phi phé duy7 Chuv'ng trInh myc tiêu quc gia xáy dyng nOng thón mài
giai doan 2016 - 2020, Quyet dfnh sO' 1760/QD-TTg ngày 10/11/2017 cña Thi
tu'àng ChInh phu ve diu chinh, bó sung Quyet djnh sd 1600/QD-TTg ngày
16/8/2016 cta Thu tl&ng Chinh pht;
Can cz Quye't d/nh sO' 1980/QD-TTg ngày 17/10/2016 cta Thu tu'ó'ng
ChInh phii v vic ban hành Bó lieu chI Quóc gia ve xã nOng thOn mài giai dogn
20/6 - 2020;
Can ct Quyé't dfnh s 2540/QD-TTg ngày 30/12/2016 ciba Tht tu'óng
Chin/i phu v vic ban hành Quy dinh diu k/en, trinh tu; tht tuc, h scr xét, cOng
nhcn và cOng bd a7 a phuv'ng dgt chuán nOng thón mài, dja phirng hoàn thành
nhim vy xáy dyng nOng thOn mài giai doan 2016-2020,
Can ct Quyé't dfnh sO' 452/QD-UBND ngày 06/3/2017 cia UBND tinh Ba
Rja - Vung Tàu v viçc ban hành B5 tiêu chI xâ dgt chuán nóng thOn mó'i giai
doan 2016 - 2020, thu'c h/en trén dia bàn tinh Ba Ria - Vüng Tàu;
Theo de nghf cia GiOrn dO'c S6 NOng nghip và Phát trién nOng thOn tQi
Ta trinh sO' 128/TTr-SNN ngày 16/4/2020 ye vic dé nghj cOng nhn xâ Tan
[IOa, 1/il xa1 Phz M9 dgt chudn nOng thOn mói näm 2019.
QUYET D!NH:
Diêu 1. Cong nhn xä Tan Hôa, thj xã Phü M dt chuân nông thôn mi
nãm 2019.
Diu 2. UBND thj xâ Ph:i M9 có trách nhim to chirc cong bô và khen
thu&ng theo quy dinh, chi dto UBND xä Tan HOa xay dijng kê hoach vâ to chrc
thçrc hin duy trI, nâng cao cht 1uçng các tiêu chI.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc kê tir ngày k.
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Chánh Van phông UBND tinh; Giám dôc các SÔ, Thu truàng các ban,
ngành cp tinh; Tru&ng Ban Thi dua - Khen thithng tinh; Chánh Van phông
Diu phi Chu'o'ng trInh rnic tiêu quc gia xây dyng nông thôn rni tinh; Chü
tjch UBND thj xã Phii M9; Chü tjch UBND xã Tan Hôa và các co quan, to chtic,
dan vi có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!.
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No'i n/ian:
- Nhu diêu 3;
- B Nông nghip và PTNT;
- TTr Tnh uS'; TTr HDND tinh;
- ChO tich vâ các PCT UBND tinh;
- Luu VT, KTN.
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