
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN KIM SO'N Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc  

S: 6 -/QD-UBND Kim Scm, ngày 45 tháng 9 nám 2022 

QUYET D!NH 
Cong nhn xóm 8, xä Thtr9ng Kim dt danh hiu 
"Khu dan cir nông thôn mó'i kiêu mu" nàm 2022 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN HUYN KIM SON 

Can ct' Lut To chi'c Chlnh quyên dja phu'o'ng ngày 19/6/2015; 
Can ci Quyêt djnh so 22/2018/QD-UBND ngày 23/8/2018 cia UBND tin/i 

Ninh Blnh ye Ban hành bç3 tiêu chi Khu dan Cu' nOng thOn mO'i kiêu máu giai dogn 
2018-2020 áp dyng trên dia bàn tinh Ninh Blnh, Quyêt djnh s 29/2019/QD-
UBND ngày 3 0/8/2019 c?a UBND tinh Ninh BIn/i ye sia dOi mç5t sO chi tiêu thuç5c 
tiêu c/il trong B(5 tiêu c/il Khu dan cit nóng thOn mó'i kieu máu giai dogn 2019-
2020 theo Quyêt djnh so 22/2018/QD-UBND ngày 23/8/2018 cia UBND tinh 
Ninh Binh, 

Can th HztO'ng dan sO' 1]/HD-VPDP ngày 01/10/2018 cza Van Phông diu 
phOi NTM tin/i ye thyc hin Bç5 tiêu c/il khu dOn cit nOng thOn mO'i kiêu mOu theo 
Quyêt djnh sO 22/2018/QD- UBND ngày 23/8/2018 cia UBND tinh Nm/i Bin/i, 

COn cii' Hitáng dan sO' 06/HD-VPDP ngày 31/7/2019 cia VOn phOng Diu 
pho'i Chu'o'ng trInh myc tiêu quOc gia xOy dy'ng nOng thOn mói tinh Ninh Bin/i v 
hu'ó'ng dan trInh te, thi tuc, ht scm xét, cOng nhgn và cOng bO thón, xóm dgt tiêu 
chI Khu dOn cit nOng thOn mâi kiêu mciu giai dogn 2 018-2020 áp dyng trên dja 
bàn tinh Ninh BInh; 

COn cz' Nghj quyêt sO 51/NQ-HDND ngày 16/12/2020 cia Hi dóng nhdn 
dOn huyn v viçc phê duyct D an xOy dyng nOng thOn mO'i huyn Kim Son giai 
doan 2021-2025, 

Theo d nghf cia UBND xO Thwci'ng Kim tgi Ta trInh sO 98/TTr-UBND 
ngày 0 9/9/2022 và dê nghj cia VOn phOng Diêu phOi xOy dyng nOng thOn mO'i 
huyn tgi T& trmnh so 15/TTr-VPDP ngày 14/9/2022. 

QUYET JJINH: 

Diu 1. Cong nhn xóm8, xa Thuqng Kim, huyn Kim Scm dtt danh hiu 
"Khu dan cu nông thôn mcci kiêu mâu" näm 2022. 

Xóm 8 xã Thuçmg Kim, huyn Kim Scm duçic ChU tjch UBND huyn tang 
Bang cong nhn "Khu dan cu nông thôn mth kiêu mu" và thu&ng 50 triu dOng 
(NOm mu'o'i triu dông). 



2 

Giao phóng Tài chinh - K hotch tham mixu cho UBND huyn b tn ngân 
sách huyn näm 2022 và chuyên so tiên thithng cho xóm 8, x Thuçing Kim. 

Diu 2. Ban clii dto xây dixng nông thôn mâi xà Thtrqng Kim có trách 
nhim lãnh dao,  chi dto Ban phát triên xóm 8 tiêp tic duy trI và nâng cao chat 
lung các tiêu chI dA dt và tiêp t%ic clii dao  các thôn (xóm) trên dja bàn xä xây 
dmg Thu dan cix nông thôn mOi kiêu mâu trong th?ii gian t&i. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu lc k tr ngày k. 

Diu 4. Chánh Van phông HDND&UBND huyn, Chánh Van phông Diu 
phôi xây dmg nông thôn mâi huyn, Trithng phóng Tài chInh - Kê hoach, 
Tru&ng phông Nông nghip & PTNT, Giárn dôc Kho b.c nhà nuâc huyn; Chü 
tjch UBND x Thuqng Kim, Ban phát triên xóm 8, xã Thuvng Kim va Thu 
trithng các ci quan, don vj Co lien quan chu trách nhim thi hành Quyêt djnh 
nâyJ.,, 

Noi nIlin: 
- Nhu Diu 4; 
- Ban chi dao các CTMTQG tinh (dab/c); 
- VAn phông Diu phôi NTM tinh (dê b/c); 
- Thu?mg trrc Huyên ñy; 
- iT HDND huyn; 
- Chü tjch, các PCT UBND huyn; 
- BCD thijc hin các CTMTQG huyn; 
- VAn phông Diêu phi NTM huyn; 
- UBND xa Thxçng Kim; 
-Luu:VT,VPDP 

Trãn Xuãn Trii'àng 
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