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Số: 571/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 25 tháng  5  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 
 đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và 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 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; Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy định 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 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ 

tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 14/04/2017 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về việc ban hành “Một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh 

Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020”; 

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Tuyên 

Quang tại Tờ trình số 44/TTr-VPĐP ngày 18/5/2022 về việc đề nghị công nhận 

xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Ủy ban nhân dân xã Tú 

Thịnh có trách nhiệm tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đảm bảo bền vững để hướng tới 

đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định 

hiện hành của Nhà nước. 



 

Giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tổ chức Lễ công bố Quyết định 

công nhận xã Tú Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, 

hiệu quả, đúng quy định. 

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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Sơn Dương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tú Thịnh và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như điều 3; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 
- Trưởng phòng KT; 
- Chuyên viên NLN; 
- Lưu VT (Hòa). 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Nguyễn Văn Sơn 
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