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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 ban hành kèm theo                        

Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Nam Định 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật Tổ c ức c ín  quyền đ a p ương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban  àn  văn bản quy p ạm p áp luật ngày 22/6/2015; 

T ực  iện Quyết đ n  số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của T ủ tướng 

C ín  p ủ về việc p ê duyệt C ương trìn  MTQG xây dựng nông t ôn mới 

(NTM) giai đoạn 2016 - 2020;  

T ực  iện Quyết đ n  số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của T ủ tướng 

C ín  p ủ ban  àn  Bộ tiêu c í quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020;  

T eo đề ng   của Giám đốc Sở Nông ng iệp và PTNT tại Tờ trìn  số 

3573/TTr-SNN ngày 22/12/2020 và Báo cáo t ẩm đ n  số 264/BC-STP ngày    

16/12/2020 của Sở Tư p áp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung tiểu mục 12.1 và 12.3 Mục IV của Bộ Tiêu chí xã 

nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 ban hành kèm 

theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Nam 

Định, cụ thể như sau: 

“12.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch từ các nguồn theo quy chuẩn đạt 

95% trở lên. 

 12.3. Có 50% số thôn, xóm trở lên triển khai phân loại rác thải tại nguồn và 

xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình hoặc tại cộng đồng”. 

 Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành 

liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Quyết định này. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2021. 
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Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể 

của tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
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