UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO YÊN

Số: 6590 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảo Yên, ngày 24 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận các tiêu chí hoàn thành xây dựng nông thôn mới
huyện Bảo Yên năm 2021
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg, ngày 16/8/2016 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn
2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 4758/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh
Lào Cai, về việc ban hành Quy định về bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Lào
Cai giai đoạn 2017-2020;
Căn cứ Quyết định số 3360/QĐ-UBND, ngày 15/12/2020 của UBND
huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới năm
2021 trên địa bàn huyện Bảo Yên.
Xét đề nghị của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tại Tờ trình số 53
/TTr-NN&PTNT, ngày 22/12/2021,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận tiêu chí hoàn thành xây dựng nông thôn mới huyện
Bảo Yên năm 2021, cụ thể như sau:
1. Xã Vĩnh Yên
- Hoàn thành 4 tiêu chí
2. Xã Điện Quan
- Hoàn thành 2 tiêu chí
3. Xã Phúc Khánh - Hoàn thành 2 tiêu chí
4. Xã Tân Tiến
- Hoàn thành 1 tiêu chí
5. Xã Bảo Hà
- Hoàn thành 5 tiêu chí
6. Xã Cam Cọn
- Hoàn thành 2 tiêu chí
7. Xã Kim Sơn
- Hoàn thành 2 tiêu chí
(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)
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Điều 2. Tổ chức thực hiện:
Ban chỉ đạo NTM các xã tiếp tục chỉ đạo, duy trì tốt các tiêu chí đã hoàn
thành, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành, đảm
bảo xây dựng nông thôn mới đạt kế hoạch đề ra.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, được công bố theo quy
định và được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chánh Văn phòng Điều phối
Nông thôn mới huyện; Thành viên BCĐ Chương trình xây dựng nông thôn mới
và Giảm nghèo bền vững huyện; Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo NTM tỉnh;
- VPĐP XD NTM tỉnh;
- TT. Huyện uỷ, HĐND huyện;
- Trưởng BCĐ NTM&GNBV huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Như điều 3;
- VP ĐP NTM huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã;
- Lưu: VT, VPĐP.
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