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QUYẾT ĐỊNH
Thừa nhận xã, thị trấn sau khi sáp nhập đạt chuẩn nông thôn mới
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 858/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh
Nam Định;
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 491/QĐ-TTg ngày
16/4/2009 về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; số 1980/QĐ-TTg
ngày 17/10/2016 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Công văn số 3372/BNN-VPĐP ngày 21/5/2020 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT hướng dẫn xây dựng NTM đối với xã, huyện mới được hình
thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện;
Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND
tỉnh về việc quy định một số tiêu chí xã NTM thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 426/QĐ-UBND ngày
18/3/2015 về công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn NTM năm 2014; số 503/QĐUBND ngày 10/3/2016 về công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn NTM năm 2015; số
657/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 về công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn NTM năm
2016; số 447/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 về công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn
NTM năm 2017;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 2635/TTr-SNN
ngày 05/10/2020.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận 03 xã, thị trấn sau khi sáp nhập đạt chuẩn nông thôn
mới (NTM), cụ thể như sau:
1. Xã Hải An, huyện Hải Hậu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014.
2. Xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
3. Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên đạt chuẩn NTM nông thôn mới 2017.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Ý Yên tổ chức công bố Quyết
định theo quy định tại Khoản 3, Điều 10, Quyết định 2540/QĐ-TTg ngày
30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Các Sở, ngành, UBND các huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Ý Yên tiếp
tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn sau khi sáp nhập tiếp tục nâng cao chất
lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Nam Định giai đoạn
2018 - 2020.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM
tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện:
Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Ý Yên; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có tên tại Điều 1
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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