ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

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

Số: 230/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 18 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt Danh sách xã đăng ký phấn đấu
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh về
triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (tại Tờ trình số
05/TTr-SNN ngày 07/01/2020),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh sách xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm
2020 (06 xã), cụ thể như sau:
1. Thị xã Sông Cầu (02 xã): Xã Xuân Bình, Xuân Phương.
2. Huyện Tuy An (03 xã): Xã An Ninh Đông, An Ninh Tây, An Hòa Hải.
3. Huyện Đồng Xuân (01 xã): Xã Xuân Quang 2.
Danh sách này là cơ sở để tập trung chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực từ
ngân sách nhà nước, lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình, dự án và các
nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện đạt chuẩn NTM năm 2020.
Điều 2. Các Sở, ban ngành, Hội đoàn thể của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và
giúp các xã triển khai thực hiện đạt chuẩn NTM năm 2020; chủ động làm việc
với UBND các huyện, thị xã để đánh giá kết quả đạt các tiêu chí NTM, trên cơ
sở đó xây dựng Kế hoạch thực hiện đối với các tiêu chí NTM do ngành mình
phụ trách; tổ chức triển khai kế hoạch đến các đị phương (cấp huyện và từng
xã); ưu tiên bố trí nguồn lực và lồng ghép các chương trình, dự án mà đơn vị
đang quản lý để hỗ trợ, đầu tư xây dựng ở các xã nêu trên nhằm sớm đạt chuẩn
các tiêu chí NTM; định kỳ (hàng quý) báo cáo kết quả thực hiện về UBND
tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối
NTM tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng
UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các Sở, ban
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ngành tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, Chánh văn
phòng Điều phối NTM tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch
UBND các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2020 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- TT Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- VP Điều phối CTMTQG NTM tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT-UBND tỉnh;
- Lưu: VT, T0, HgAQD

Trần Hữu Thế
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