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BEN Nêày-ệ-

á ĩtC h iđ ạb  thực hiện
các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh;
- ƯBND các huyện, Thị xã Phú Mỳ, thành phố Bà Rịa.

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; Quyết định số 1760/ỌĐ-TTg ngày 10/11/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg;

Cận cứ. Quyết định ,'̂ Q-l426/QĐ-UBNDL_tigàv 31/5/2018 của UBND tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Bạn hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, thực hiện trên đĩaÌ3aiĩtmlrBarRỊa - Vũng Tàu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, 
chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đê nghị:

1. Các Sở, Ban, ngành tổ chức hướng dẫn các địa phương thực hiện các 
tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ do sở, ngành mình phụ trách.

2. ƯBND cá huyện, thị xã Phú Mỳ, thành phố Bà Rịa

- Xây dựng Ke hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí nâng cao cho các xã 
đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đẩu đến năm 2020 các xã 
trên địa bàn được ủ y  ban nhân dân tỉnh xét, quyết định công nhận đạt chuẩn Bộ 
tiêu chí nâng cao.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ các xã tổ chức 
thực hiện các tiêu chí theo đúng quy định tại Quyết định số 1420/QĐ-ƯBND 
ngày 31/5/2018 của ƯBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Chỉ đạo ƯBND các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới rà 
soát lại các tiêu chí theo Quyết định 452/QĐ-ƯBND ngày 06/3/2017 của ƯBND 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn 
mới giai đoạn 2016 - 2020 đồng thời xây dựng Ke hoạch và triển khai thực hiện 
nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Quyết định số 1420/QĐ-ƯBND ngày 
31/5/2018 của ƯBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm đề nghị các Sở, Ban, ngành và 
UBND các huyện, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa có báo cáo kết quả việc thực



hiện Quyết định số 1420/QĐ-ƯBND ngày 31/5/2018 của ƯBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu về Sở Nông nghiệp và Phát tri en nông thôn (thông qua Vãn phòng 
Điêu phổi nông thân mới tỉnh, sô ỉ 49 dường 27/4, phường Phước Hiệp, thành 
phố Bà Rịa) để tổng họp báo cáo ƯBND tỉnh./.

(Đính kèm phụ lục nội dung các tiêu chỉ, chỉ tiêu do các Sở, ban, ngành
hưởng dân thực hiện)
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