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QUYET D!NH
V viêc diu chinh, bi sung mt s ni dung B tiêu chI "Khu dan cir Hông
thôn mri kiêu mu" trên dja bàn tinh Quãng Nam, giai doin 2016-2020
ban hành kern theo Quyêt djnh so 2663/QD-UBND ngày 26/7/2016
cüa UBND tinh Quãng Nam
UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG NAM
Can cur Lut T churc chInh quyn da phuong ngày 19/6/20 15;
Can cü Quyt djnh s 1600/QD-TTg ngày 16/8/2016 cüa Thu tuOng
ChInh phü Phê duyt Chuong trInh m1c tiêu quôc gia xây dmg nông thôn mái
giai doan 20 16-2020;
Can Cu Quyt djnh s 2663/QD-UBND ngày 26/7/20 16 cua UBND tinh
Quâng Nam Ban hành B tiêu chI "Khu dan cu nông thôn mri kiêu mâu" trên
da bàn tinh Quàng Narn, giai don 2016-2020; Quyêt djnh so 145/QD-UBND
ngày 12/01/2017 cüa UBND tinh ye vic diêu chinh ni dung Tiêu chI giao
thông quy djnh ti Quyêt dnh 2663/QD-UBND ngày 26/7/2016 cüa LTBND tinh
Quãng Nam;
Can cur Quyt djnh s 3025/QD-UBND ngày 22/8/2017 cüa UBND tinh
Ban hành Quy djnh dánh giá, xét cong nhn thôn dt chuân "Khu dan cu nông
thôn mi kiêu mâu" trên dja bàn tinh Quàng Nam, giai don 20 17-2020;
Theo d nghj cüa S& Nông nghip và Phát trin nông thôn ti Th trInh s
313/TTr-SNN&PTNT ngày 12/10/2018,
QUYET D!NH:
Diu 1. Diu chinh, b sung mt s ni dung B tiêu chI "Khu dan cu
nông thôn mi kiêu mâu" trên dja bàn tinh Quâng Nam, giai doan 2016-2020
ban hành kern theo Quyêt djnh so 2663/QD-UBNID ngày 26/7/2016 cüa UBND
tinh Quàng Narn, ci the nhu sau:
1. Ni dung tiêu chI 1. Giao thông:
- 1.1. Dung tric chInh thôn: "- T 1 dumg có cay xanh, cay bong mat
(cay cách cay tó'i da 10 rn), dugc diêu chinh, bô sung thành: "- T' 1 dix&ng Co
cay xanh, cay bong mat ('cay cách cay tói da lOm). Cay xanh dua ra trông phài
dam bâo tiêu chuân:
+ Co chiu cao ti thiu ti'r 2,0m và du?mg kInh than cay tü 4,0 cm trà len;
+ Tan cay can di, không sâu bnh, than cay thng."

y

- 1.2; Dung ngO, xóm: "- Tr 1 uè'ng có cay xanh, cay bong mat (cay
cách cay tôi da 1 Om)" dugc diêu chinh, bô sung thành "- Ti l diuông có cay
xanh, cay bong mat (cay cách cay tói da lOm, cay tróng du'çrc chám sóc, báo v,
dang sinh tritthig và phát trién tot).
Hai ben duàng trVc chInh thôñ và dung ngô xóm trng các loai boa, d
tao nên các dung hoa, có cãnh. quang dep. Cay xanh, cay bong mat và boa sau
khi trông phài duqc giao cho to chirc, h gia dinh hoc cá nhân quàn 1, bâo v,
chäm soc."
2. Ni dung tiêu chI 4. Thu nhp: "Thu nhp bInh quân du ngui/nàm
cUa khu dan cu nông thôn mâi kiêu mu han It nEat là 15% so vi thu nh.p bInh
quân dâu ngithi/näm cüa xã" ducic diêu chinE thành: "Thu nhp bInh quân du
nguii/näm tti näm dánh giá cong nhn Khu dan cu nông thOn mi kiêu mu
phài dt chuân theo müc thu nhp hang nàm quy djnh ti Quyêt djnhsO 756/QDUBND ngày 13/3/2017 cüa UBND tinh Ban hành B tiêu chI ye xä dtchuâñ
nông thôn m&i giai dotn 2017-2020 thrc hin trên dja bàn tinE Quâng Nam và
cao ban It nhât 10% so vâi rnirc thu nhp bInh quân dâu ngithi/nAm cüa xa
('dup'c tInh trong cling thai diem,)."
3. Ni dung tiêu chI 5. H nghèo (dôi v&i xã khu virc 2): "Không Con h
nghèo (khOng tInh h3 nghèo khOng có khá náng thoát nghèo)" dugc diêu chinh
thành: "Không cOn h nghèo (trir cOc h5 nghèo .thu5c din báo trçi xâ h3i theo
quy d/nh, hoic do tai ngn rii ro bat k/ia kháng, hoc do bj bnh hié'm nghèo,
hocc h5 nghèo thuQc chmnh sách giám nghèo nhu'ng qua tuOi lao d5ng theo Lugt
Lao d7ng nhu'ng du6'i 80 tuOi, khOng cOn khá náng lao d5ng dé thoát nghèo,
khOng CO hrong hulA, tn cap bá hiêm xâ h5i và trci cap xâ h5i hang tháng,
khong có con phyng dufxng)."
4. B sung•mt so chi tiêu cüa tiêu chI 7. Môi trithng, ci th:
- Co cãnh quan, không gian nông thôn sang - xanh- sich - dçp, không có
các hoat dng suy giãm môi tru0ng, giU' gin duçc bàn sac van bOa tot dçp trên
dja bàn thôn: Dtt (cho cá 2 khu virc).
- Co t v sinh mOi tru&ng trên dja bàn thOn, có dim tp kt rác thai
chung dam bào v sinh truâc khi thu gom: Dtt (cho cà 2 khu virc).
- Co h thing muang thoát nuóc thai chung cüa khu dan cu dam bào v sinh
hoAc h x'r 1 tr tham, không gay ô nhiêm môi trirO'ng: Dt (cho câ 2 khu vuc).
5. Ten gi cüa tiêu chI 8. H thông chInh trl và an ninh, trt tuy xã hi,
duc diu chinh thành: Tiêu chI 8. hi b Dàng, Ban Nhân dan, các Doàn the
chinh trj và an ninh, trt t1r xa hi thOn.
Diu 2. Quyt dnh nay có hiu l?c k tr ngày k yà thay th Quy& djnh
s 145/QD-UBND ngày 12/01/2017 cUa UBND tinh. Các ni dung kbac ti
Quyt djnh so 2663/QD-UBND ngày 26/7/2016 cüa UBND tinE .không thuc
phm yj diu chinE, bô sung tai Quyêt djnh nay vn gi'c nguyen hiu lirc.

Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Giám diôc S& Nông nghip và
Phát triên nông thôn; Thñ tnthng các S, Ban, ngành thuc tinh; Chánh Van
phôngDiêu phôi Chuong trInh m1ic tiêu quôc gia xây dimg nông thôn mói cüa
tinh; Chü tjch UBND các huyn, thj xa, thành phô; Chü tch UBNID các xà trén
dja bàn tinh và Thu tru&ng các Ca quan, don vj có lien quan chju trách nhim thi
hành quyêt djnh nay.!.
No'inhân:
- Nhu' Diêu 3;
- Ban Chi dao, Van phông DP NTM TW;
- TT Tinh us', HDND, UBMT TQVN tinh;
- CT, các PCT UBND tinh;
- Các Hi, doàn th ô tinh;
- Huyn üy/Th üy/Thành üy;
- Các Phông, ban lien quan và UBND cac xä
(do UBND cap huyn sao g&i);
- CPVP;
- Luu: VT, TH, KTh.
E;hohth too, bW1MtWeot 2018!Qoyot thoh!iO 22 d!oc chioh. ho oocg 'cot oo cot dic,g Do 11cc oh!
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