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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG

CONG HOA XA 1101 CHU NGHJA VIT NAM
Dc IIp - Tçr do - Hnh phñc

S: 1iic /QD-UBND

£à Nng, ngày ø4 thángj nàm 2019

QUYET B!NH
Ye vic cong nhn xä Hôa Nhon, huyn ba Yang, thành ph Pa Nng
dt "xã ctt chuân nông thôn mid" näm 2019
CIIU T!CH UY BAN NIIAN DAN THAINH P110

A NANG

Can cir Lut T chrc ChInh quyn dja phuong ngày 19 tháng 6 närn 2015;
Can c1r Quyt dinh s 1980/QD-TTg ngày 17 tháng 10 nãm 2016 cüa Thi
tung ChInh phü ye vic Ban hành B tiêu chI quôc gia xã nông thôn rni giai don
2016-2020;
Can cix Quyêt djnli s 2540/QD-TTg ngày 30 tháng 12 närn 2016 cüa Thu
tung ChInh phu ye vic ban hành Quy djnh diêu kin, trmnh tir, thu tilc, ho so' xét,
cong nhn và cOng bO da phuong dt chuân nông thôn mó'i, dja phuang hoàn thành
nhirn vii xây dirng nông thôn rnOi giai doin 20 16-2020;
Xét ni dung T trInh s 2424/TTr-SNN ngày 11 tháng 9 nãm 2019 cüa S
Nong nghip và Phát triên nông thôn ye cong nhn xâ dt chuân nông thôn rnói
närn 2019,
QUYET D!NH:
Diu 1. Cong nhn xã I-lôa Nho'n, huyn Hoà yang, thành ph Dà Nng dt
"Xâ dt chuân nông thôn mOi" nãrn 2019.
Diu 2. Giao Uy ban nhân dan huyn Hoà Yang t chirc cOng b quyt djnh
cong nhn xã dt chuân nông thôn mâi dung quy djnh.
Diu 3. Quyêt djnh nay có hiu 1rc thi hành k ti'x ngày k.
Diu 4. TruO'ng ban Ban Chi dto Chuang trInh rnc tiCu quc gia xây drng
nông thOn rnái thành phô Dà Nng, Chánh Vn phông Doàn di biêu QuOc hi, Hi
dông nhân dan và Uy ban nhân dan thành phô, Giárn dc các so', ban, ngành, Chü
tjch UBND huyn HOa Yang, Chñ tjch UBND xã Hoà Nhon và Thu trung các dGn
vj lien quan can eli Quyet djnh thi hành.I.,
]Vo'i n/ian:
- 1"hu Diêu 4;
- TT: TU, HDND TP (d b/c);
- Thu'ôiig tric: Thành US'; HDND TP (dê b/c);
- D/c Vö Cong TrI- PBT TT TU (dê b/c)
- ChCi tjch và các PCT UBND thnh phô;
- Các thàiih viên Baii Chi dao xây di'iig nông
thôn niói thành pho;
- Van phông Diêu phôi NTM TP;
- Lu'ii: VT, SNNPTNT.
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