ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG TRẠCH
Số: 235 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trạch, ngày15 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v giao chỉ tiêu thực hiện các tiêu chí Chương trình mục tiêu Quốc gia
xây dựng nông thôn mới cho các xã năm 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG TRẠCH
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trình MTQG 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 433/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh Quảng
Bình về việc ban hành Quy định chỉ tiêu đối với các nội dung tiêu chí Trung ương
giao cho tỉnh thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Quảng Bình giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Công văn số 32/VPĐP ngày 05/4/2021 của Văn phòng Điều phối nông
thôn mới tỉnh Quảng Bình về việc tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều
phối NTM các cấp năm 2021;
Căn cứ kế hoạch của các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ, kế
hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Quảng Trạch
năm 2022;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Giao chỉ tiêu thực hiện các tiêu chí Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới cho các xã trên địa bàn huyện Quảng Trạch năm 2022 như sau:
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STT Địa phương thực hiện
1 Quảng Thạch
2 Quảng Kim

Số lượng
2
1

3
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Phù Hóa
Quảng Tiến
Quảng Hợp
Tổng

1
1
1
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Tiêu chí
Giao thông, Trường học
Quốc phòng và An ninh
Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp
luật
Hộ nghèo
Hộ nghèo
Môi trường và An toàn thực phẩm

Điều 2: Trên cơ sở Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 2020 và tiêu chí được giao tại Điều 1, Ủy ban nhân dân các xã lập kế hoạch cụ thể
để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và người dân tổ chức thực hiện các tiêu chí
được giao đảm bảo tính bền vững và chất lượng.
Các Phòng, ban, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ
đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách,
hoàn thành các chỉ tiêu được giao tại Điều 1.
Giao Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thạch xây dựng hoàn thành các tiêu chí giao
tại Điều 1, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và xây dựng hoàn
thành Hồ sơ xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 theo quy định tại Quyết định số
2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi
thành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận:
KT. CHỦ TỊCH
- Như điều 3;
PHÓ CHỦ TỊCH
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.
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