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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nam Định, ngày         tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 ban hành kèm theo                        

Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Nam Định 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội; 

Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
(NTM) giai đoạn 2016 - 2020;  

Thực hiện Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 
452/TTr-SNN ngày 04/3/2021 và Báo cáo thẩm định số 158/BC-STP ngày    
02/3/2021 của Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới 
nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định 
số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Nam Định, như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b tiểu mục 1.2 Mục I như sau: 

“b) Trường học:  

- Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn “Xanh - sạch - đẹp - an 
toàn”.  

- Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn “Xanh - sạch - đẹp - an 
toàn”.  

- Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn “Xanh - sạch - 
đẹp - an toàn”.”. 
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2. Sửa đổi, bổ sung tiểu mục 7.1 Mục II như sau: 

“7.1. Thu nhập bình quân đầu người/năm: Năm 2018 ≥ 44,4 triệu đồng; năm 
2019 ≥ 49,2 triệu đồng; năm 2020 ≥ 54,6 triệu đồng; năm 2021 ≥ 61,0 triệu 
đồng.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung tiểu mục 17.3 Mục V như sau: 

“17.3. Đảng bộ các xã, thị trấn đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 
lên”.”. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2021. 

2. Các Quyết định: Số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh 
ban hành Bộ Tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; 
số 30/2020/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số 
quy định của Bộ Tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 
2020 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 và 
Quyết định này được tiếp tục thực hiện trong năm 2021 cho đến khi Chương trình 
mục tiêu quốc gia được Quốc hội quyết định có hiệu lực. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên 
quan hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Quyết định này. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể 
của tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:  

- Văn phòng Chính phủ; 
- TT BCĐ TW các Chương trình MTQG; 
- Bộ Tư pháp (Cục KTrVBQPPL); 
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Công báo tỉnh;  
- Cổng TTĐT tỉnh, Cổng TTĐT VPUBND tỉnh; 
- Lưu: VP1, VP2, VP3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 
 

   Phạm Đình Nghị 
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