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CÔNG BÁO/Số 15+16/Ngày 10-4-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 663/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 20 tháng 3 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
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 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 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 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;
Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn
mới kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (gọi tắt là Bộ
tiêu chí kiểu mẫu).
Điều 2. Nhiệm vụ của các Sở, ban ngành thành phố và địa phương
1. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng
nông thôn mới thành phố Cần Thơ:
- Phối hợp các Sở, ban ngành thành phố cập nhật các văn bản hướng dẫn mới
của Trung ương triển khai đến các địa phương biết, thực hiện.
- Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố thành phố, Ban Chỉ đạo các

