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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Bộ tiêu chí thành phố Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
giai đoạn 2016 - 2020;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn
mới thành phố tại Tờ trình số 175/TTr-VPĐPXDNTM ngày 24 tháng 11 năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí thành phố Cần Thơ
về xét công nhận xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Bộ tiêu chí là căn cứ để xây dựng nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ; chỉ đạo thí điểm xây dựng mô hình
nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; kiểm tra, đánh giá công
nhận xã, huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới.
Bộ tiêu chí này sẽ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội thành
phố Cần Thơ theo từng thời kỳ.
Điều 2. Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới
thành phố phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện trình
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định việc xét công nhận, công bố
địa phương đạt chuẩn “nông thôn mới” và hướng dẫn triển khai Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
3589/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần
Thơ về việc ban hành Bộ tiêu chí thành phố Cần Thơ về nông thôn mới.
Điều 4: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ
trưởng cơ quan, ban ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
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