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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

THANH P116 A NANG Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S& ,,235 /QD-UBND Dà Nàng, ngày 13 tháng 4 nãm 2021 

QUYET B!NH 
V vic cong nhn xã Hôa Châu dt chun  nông thôn mói nãng cao nãm 2020 

CHU TICH U BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 

Can th Luç2t T chz'c C'hInh quyn dia phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015 và 
Lugt tha dôi, bô sung mt so diêu cz.a Luçt TO chc chInh quyên dia phu'o'ng ngày 
22 tháng 11 näm 2019; 

Can c Quyê't djnh sá 2540/QD-TTg ngày 30 tháng 12 näm 2016 cia Thi 
twang C'hInh phi ye vic ban hành quy dinh diê'u kiên, trinh ty, th 4w, hO so' xét, 
cOng nhgn và cOng bO dja phwo'ng dt chuá'n nOng thôn mó'i; dja phwo'ng hoàn 
thành nhim vy xáy dy'ng nOng thOn mài giai dogn 2016 - 2020; 

Can th Quyê't djnh s6 3904/QD-UBND ngày 06 tháng 9 näm 2018 cza 
UBND thành phO Dà Náng ye viéc Ban hành Bç5 tiêu chI nOng xä dgt chuán thOn 
mó'i náng cao cap xã trên dja bàn thành phO' Dà Náng giai dogn 2018-2020; 

Theo d nghj cia Giám dô'c S& NOng nghip và Phát triê'n nOng thOn tgi Ta 
trInh sO 1014/TTr-SNN ngày 05 tháng 4 näm 2021. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Cong nhn xã Hôa Châu, huyn Hôa Vang, thành ph Dà Nng dat 
"Xâ chuân nông thôn mi nâng cao" nàm 2020. 

Biu 2. Giao Uy ban nhân dan huyn Hôa yang t chüc cong b quy& djnh 

cong nhn xâ dat  chuân nông thôn mói nâng cao theo quy djnh. 

Biu 3. Quy& dnh nay có hiu hrc k tir ngày k2. 

Biu 4. Tru&ng ban Ban Chi dao Chucing trInh miic tiêu quôc gia xây dirng 
nông thôn mâi thânh phô; Chánh Van phông UBND thành phô; Giám doe các s, 
ban, ngành; Chü tch UBND huyn Hôa Yang; Chü tch UBND xã Hôa Châu Va 

Thu trithng các don vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. / 

No'i nit in: 
-NhuDiêu4; 
- BCD NTM Trung u'oiig (dê báo cáo); 
- Ti': Thành üy, HDND TP (dé báo cáo); 
- Chü tich và các PCT UBND TP; 
- Luu: VT, SNN. 

Lê Trung Chinh 
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