ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1857/QĐ-UBND

Văn Quan, ngày 29 tháng 5 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện xây dựng
xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 933/QĐ-UBND, ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai
đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn,
Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-BCĐ, ngày 20/8/2018 của Ban Chỉ đạo xây
dựng nông thôn mới huyện Văn Quan về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng
cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Văn Quan;
Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND huyện
Văn Quan về việc phân bổ và giao Kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương
trình Mục tiêu quốc gia năm 2019 huyện Văn Quan;
Căn cứ Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND huyện
Văn Quan về việc phân bổ chi tiết danh mục kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các
Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2019 giao tại Quyết định 965/QĐ-UBND
ngày 12/4/2019 của UBND huyện Văn Quan;
Căn cứ Báo cáo thẩm định số 11/BC-VPĐP ngày 20/5/2019 của Văn phòng
Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới về Báo cáo kết quả thẩm định Kế
hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019;
Xét Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 20/5/2019 của UBND xã Xuân Mai về
việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng cao năm 2019 của Xuân Mai, huyện Văn Quan, với các nội dung cần thực
hiện như sau:
1. Hỗ trợ xây dựng 01 mô hình áp dụng cộng nghệ tưới tiên tiến tại thôn Bản
Dạ cho vườn cây ăn quả 600m2.
2. Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện tại các trục đường chính đi qua khu dân cư
tập trung.

3. Hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng các mô hình: Trồng cây dược liệu Cà gai
leo với diện tích 05ha; mô hình nuôi gà dưới tán rừng hồi với quy mô 5000 con được
thực hiện tại 10 hộ thuộc thôn Bản Dạ, Cưởm Dưới;
4. Hỗ trợ mô hình cải tạo rừng hồi hữu cơ với diện tích 50ha tại các thôn Cưởm
Dưới, Cưởm Trên.
Điều 2. Giao cho:
1. UBND xã Xuân Mai tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo theo kế
hoạch được phê duyệt, đảm bảo hết năm 2019 xã Xuân Mai đạt 14/14 tiêu chí thuộc
Bộ tiêu chí nâng cao, sử dụng đúng nguồn vốn đúng mục đích đạt hiệu quả và hoàn
thiện các thủ tục hồ sơ thanh quyết toán kinh phí theo quy định.
2. Văn phòng Điều phối huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế
và Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng
Văn hóa và Thông tin chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND xã Xuân Mai
triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch được phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Văn phòng Điều phối
huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT huyện;
Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin; Giám đốc
Kho bạc Nhà nước huyện và Chủ tịch UBND xã Xuân Mai chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- VPĐP NTM tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- C, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Văn phòng Điều phối huyện;
- UBND xã Xuân Mai;
- Lưu: VT.
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