
 

UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TỈNH THANH HOÁ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /QĐ-UBND                     Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận xã “đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2020  

cho các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới gian đoạn 2016-2020; Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 

của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-

TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới gian đoạn 2016-2020;  

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 1415/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, kỳ họp thứ 11 về sửa đổi, bổ sung 

khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 126/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 và sửa đổi đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng huyện nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; 

Xét đề nghị tại Tờ trình số 182/TTr-VPĐP ngày 01/4/2021 của Văn 

phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, kèm theo Biên bản 

họp ngày 01/4/2021 của Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới 

kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa. 



2 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận xã “đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2020 

cho 03 xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

(có Danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Các xã “đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2020 được Chủ 

tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao” và được hỗ trợ 600 triệu đồng/xã theo quy định tại Nghị quyết số 

237/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối Chương 

trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, 

ngành cấp tỉnh; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Chủ 

tịch UBND các xã có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- VP Điều phối NTM Trung ương (để báo cáo); 

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c); 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ các CTMTQG  tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, NN. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn 
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DANH SÁCH 

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /        /2021  

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 
  

1. Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc; 

2. Xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc; 

3. Xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương./. 
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