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CONG HOA xA HO!  CHU NGHIAVITNAM 
Dc1p-Trdo-Hinh phuic  

s6:2009/QD-UBND Quàng Trj, ngày,24L tháng:7 nám 2020 

QUYET D!NH 
Thwöng cong trinh phüc Içi cho huyn dt chuãn nông thôn mói näm 2019 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TfNH QUANG TRI 

Can c& Luçit T chic chInh quyn dja phwing ngày 19/6/2015; 

Can c& Lut Thi dua, Khen thwàng ngày 26/11/2003; 

Can c Luçt sfta di, bá sung m5t s diu cia Luçt Thi dua, Khen thzthng 

ngày 16/11/2013; 

Can ci Quyt dinh so' 1730/QD-TTg ngày 05/9/2016 cia Thz tithng 
ChInh phñ v vic ban hành K hogch t chic thyv hin Phong trào thi dua "Ca 

nzthc chung thc xáy dy'ng nOng thón mói" giai doan 2016-2020; 

Can ci Quyêt djnh sá 520/QD-TTg ngày 16/4/2020 cia Thz ttthng ChInh 

phü v vic cong nhgn huycn Cam L3, tinh Quáng Trj dgt chuá'n nOng thOn n'z&i 

nàm 2019, 

Can ci Quyét djnh so 47/2016/QD-UBND ngày 08/12/2016 cz.a UBND 

tinh v viéc ban hành Quy chl cOng tác thi dua, khen thithng xáy c4tng nóng 

thOn mói trén dia bàn tinh Quáng Trj, giai dogn 2016-2020, 

Xét d nghj cia SO' Nç3i vzi tgi TO' trinh sO 467/TTr-SN V ngày 22/7/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Tang thu&ng cong trInh phüc 1çi trj giá 10.000 triu dng (Mu'O'i t' 

dng) cho nhân dan và can b huyn Cam L vi dã &rcic Thu tixóng ChInh phü 

cOng nhn huyn dt chuân nOng thôn mâi näm 2019. 

Diu 2. Cong trInh phiic lcii duqc du tu cho vic duy trI và nâng cao chat 

li.rçing các tiêu chI xây drng nông thôn mdci cüa dja phrnlng. Giao Sâ K hoch và 
Du tu chü trI, phi hçp vi Si Tài chInh và Van phOng Diu ph6i nông thOn rnài 
tinh tham mtxu UBND tinh phân b kinh phi thuâng cong trInh phic lqi tir nguôn 
vn thirc hin Chixang trInh xây drng nông thôn mcii giai doin 202 1-2025. 



VO Van Htrng 
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Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành ké tir ngây ks'. 

Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc các SO: K hoach và DAu tii, Tâi 

chInh, Nông nghip và Phát triên nông thôn, Ni vi; Tru&ng Ban Thi dua - 
Khen thuOng tinh; Chánh Van phông Diu phôi nông thôn mOi tinh và Chñ tjch 

IJBND huyn Cam Lô chju trách nhim thi hành Quyét djnh nây.I.t< 

Noi nh:mn: CHU T!CH  pw- 
- Nhu Diêu 3; 
-Luu: VT,NN. 
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