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Kim So'n, ngày 25 tháng 9 nám 2020 

NGH4 QUYET 
A A Thong qua nçu dung sua doi bo sung Be an so 03/BA-UBND ngay 03/7/20 17 

cüa UBND huyn v xy thyng nông thôn mri các xã huyn Kim So'n 
giai don 2017 - 2020 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SON 
KHOA XIX, NHIM K 2016 -2021 K HQP THU' MU'Oi LAM 

Can cáLuçt Td chic chInh quyn djaphwcing ngày 19/6/2015, 
Can c& Lut tha ddi, b sung mç3t so' diu ca Luçt To' chic ChInh phi và 

Lut To' chü'c chInh quyn djaphucmg ngày 22/11/2019; 
Can th Luçt Ngán sách Nhà nithc ngày 25/6/2015; 
Can cz Luct Ddu tu cong so' 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019; 

Can ci Quylt djnh so' 1600/QD-TTg ngày 16/8/2016 cia Thi twó'ng 

ChInh phi phê duyçt Churing trInh myc tiêu QuO'c gia ye' xây dyng nOng thOn 

mài giai doqn 2016-2020, 
Can th Quylt djnh so' 198 0/QD- TTg ngày 17/10/2016 cia Thi tzthng 

ChInh phi v vic ban hành Bó tiêu chI quo'c gia v xa nOng thOn mài giai dogn 

2016-2020, 
Can c& Quylt djnh sO' 22/2018/QD-UBND ngày 22/8/2018 cia UBND 

tinh Ninh Blnh ban hành ban hành b5 tiêu chl Khu dan cz nOng thOn m&i kilu 
mu giai dogn 2018 - 2020 áp dyng trên dja bàn tmnh Ninh Blnh; 

Can c&Nghj quylt so' 38/NQ-HDND ngày 14/12/2016 cza H5i do'ng nhán 

dan tinh Ninh BInh v vic thông qua D an so' 29/DA-UBND ngày 30/11/2016 
cüa UBND tinh Ninh Blnh v xáy dyng nOng thOn m&i tinh Ninh BInh giai dogn 

2017- 2020; 
Xét d nghj cia Uy ban nhdn dan huyn Kim San tgi T& trinh so' 262/TTr-

UBND ngày 18/9/2020 v vic d nghj thông qua ni dung sz'ta ddi, bo' sung 
an sO' 03/DA-UBND ngày 03/7/2017 cea UBND huyn v xáy dyng nóng thOn 
mO'i các xä huyn Kim San giai doan 2017 - 2020, Báo cáo thá'm tra cia Ban 
Kinh té' - xä hi và j' kiln tháo lun cüa các dgi bilu Hi dng nhdn dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Thông qua ni dung süa di, b sung D an s O3IDA-UBND 
ngày 03/7/2017 cüa Uy ban nhãn dan huyn v xây dirng nông thôn mOi các xã 
huyn Kim San giai don 2017 - 2020 dâ dixqc Hi dng nhân dan huyn thông 

qua tai  Nghj quyt s O2INQ-HDND ngày 12/7/2017, vci các ni dung sau: 

S: S/NQ-HDND 
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1. B sung ni dung tai  Phn thir hai, mvc  III, tiu muc 6.2 "6.2. Thyc 
hiçn các chInh sách Mtry", nhi.r sau: 

- Thi.thng 200.000.000 dng!xã (Hai tram triu ctng) cho xã drçic cong 
nhn dit chun nông thôn mcii näm 2020 d trâ ncrxây dirng cci bàn. 

- Thu&ng 50.000.000 dng/thôn, xóm (Nãm mu'c/i triu do'ng) cho các 
thôn, xóm duçc cong nhn dt chun khu dan cii nông thôn mâi kiu mu näm 
2020. 

2. Ngun kinh phi: Tü ngun vn k hooch d.0 tu cong và ngun vl.rçlt thu 
ngân sách huyn näm 2020. 

3. Các ni dung khác thirc hin theo Dê an s 03/DA-UBND ngày 
03/7/2017 cüa LTBND huyn Kim San v xây drng nông thôn mâi các xä huyn 
Kim San giai don 2017 - 2020. 

Diu 2. Giao IJy ban nhân dan huyn t chirc thirc hin Nghj quyt nay. 
Thung trirc Hi dng than dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhan dan huyn và 
di biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin Ngh quyt nay. 

Diu 3. Ngh quyt nay dixçic Hi dng nhân dan huyn Kim San, khóa 
XIX, nhim kS'  2016 - 2021, kS'  hçp thir Muii lam thông qua ngày 25 tháng 9 
näm 2020 và có hiu 1rc thi hành k tü ngày thông qua.!.  ,.4 
No'i nhân: 
- TT HDND tinh; 
- UBND tinh; 
-TTHuynñy; 
- TT I-IDND huyn; 
- UBND huyn; 
- UB MTTQVN huyn; 
- CPVP HDND & UBND huyn; 
- Các di biu HDND huyn; 
- Thành viên BCD xây dijng NTM huyn; 
- Các ca quan, ban, ngânh cüa huyn; 
- Dâng üy, TT HDND, UBND các xã; 
- Ltiu: VT. 
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