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QUYET B!NH 
Vê vic cong nhn xã Song Xoài, th xã Phil M5 
dt chuin nông thôn mól nãng cao nàm 2019 

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

Can cl0  Lut to chi"c chInh quyén df a phu'o'ng ngày 19/6/2015, 

Can ct' Quyé't d/nh. s 1600/QD-TTg ngày 16/8/2016 cta Thi tu&ng 
Chjnh phu phé duyt Chu'o'ng trinh mw tiêu quc gia xáy dyjng nOng thOn mO'i 
giai doan 2016 - 2020, Quyêt dinh sO 1760/QD-TTg ngay 10/11/2017 cua Thu 
tu'&ng ChInh phü ye' diu ciiinh, bó sung Quyet djnh 56 1600/QD-TTg ngày 
16/8/2016 ca Tht tithng ChlAhpht; 

Can ct' Quyé't cl/nh s 1980/QD- TTg ngày 17/10/2016 cüa Thi tzthng 
ChInh phu ve viçc ban hành Bç$ tiêu chI Quc gia ve xâ nóng thOn m&i giai doin 
2016 - 2020,' 

Can cz' Quyét cl/nh sO' 2540/QD-TTg ngày 30/12/2016 cüa Tht tu'O'ng 

ChInh phu ye viçc ban hành Quy cl/nh dku k/en, trInh tu, thi tuc, hO' so' xe't, cOng 
nhçn và cOng bO' cl/a phuvng dgt chuán nóng thOn mài, d/ a phuv'ng hoàn thành 
nhim vt xdy dy'ng nOng thOn mO'i giai doan 2016-2020, 

Can ci vcn ban sO' 1345/BNN-VPDP ngày 8/2/2018 cüa B5 NOng nghip 
và Phát trien nóng thOn ve viçc htrO'ng dán xáy dy"ng và triên khai ké' hogch xét, 
cOng nhn xà dgt chuán nOng thOn mO'i ndng cao giai dogn 2018-2020; 

Can ct Quyê't cl/nh s 1420/QD-UBND ngày 3 1/5/2018 cüa UBND tinh 

v ban hành B3 tiêu chI xa dgt chuan nOng thón mO'i náng cao giai dogn 2018-

2020, th'c hin trén cl/a bàn tinh Ba R/a-VI'2ng Tàu; 

Theo d nghi cta Giám dóc SO' NOng nghip và Phát trié'n nOng thOn tgi 
TO' trinh sd 129/TTr-SNN ngày 16/4/2020 v vic d ngh/ cOng nhçn xä SOng 
Xoài, th/ xà Pht M9 dgt chuán nOng thOn mO'i náng cao nàm 2019. 

QUYET D!NI-1: 

Diêu 1. Cong nhn xã Song Xoài, thj xä Phü M5 dt chun nông thôn mâi 
nãng cao näm 2019. 



KT. CHU TICH 
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Diu 2. UBND thi xã Phii M5 có trách nhim chi do UBND xâ Song 

Xoài xãy drng k hoch t chirc U Cong b xã dt chun nông thôn mOi nâng 
cao theo quy djnh. 

Diu 3. Quyêt djnh nay có hiu !çrc k ti'.r ngây k. 

Chánh Van phông UBND tInh; Giám dc các SO, Thu truó'ng các ban, 
ngânh cp tinh; TruOng Ban Thi dua - Khen thu'Ong tinh; Chánh Van phông 

Diu phM Chuang trInh 1mic tiêu quc gia xây dirng nông thôn mOi tinh; Chi 

tjch UBND thj xâ Phü M; Chu tjch UBND xä Song Xoái vâ các cci quan, to 
chirc, dan vi có lien quan chiu trách nhiêm thi hânh Quyt dinh nay.!. 

No'i nI,In: 
- Nhu diêu 3; 
- B Nông nghip và PTNT; 
- TTr Tinh us'; TTr HDND tinh; 
- Chü tjch vâ các PCT UBND tiiIi; 
- Luu: VT, KTN. 
KIlO 
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