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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận thôn 4A, xã Đông Sơn  

đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về Ban hành bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 

2018-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định 29/2019/QĐ-UBND 

ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về sửa đổi một số chỉ tiêu thuộc tiêu chí 

trong Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 theo 

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình. 

Căn cứ hướng dẫn số 06/HD-VPĐP ngày 31/7/2019 của Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới tỉnh về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận 

và công bố thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 

2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Thông báo số 613-TB/TU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ 

Thành ủy; Văn bản số số 38/TTHĐ-VP ngày 30/12/2021 của Thường trực 

HĐND thành phố về việc tăng kinh phí khen thưởng đối với thôn đạt chuẩn Khu 

dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của UBND xã Đông Sơn tại Tờ trình số 102/TTr-UBND 

ngày 10/12/2021 và đề nghị của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới 

thành phố tại Tờ trình số 07/TTr-VPĐP ngày 23/12/2021. 
 

 QUYẾT ĐỊNH:  
 

Điều 1. Công nhận thôn 4A, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp đạt chuẩn 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. 

Thôn 4A, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp được Chủ tịch UBND thành 

phố tặng Bằng công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và thưởng 

50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). 

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch trích ngân sách thành phố năm 2021 và 

chuyển số tiền thưởng cho thôn 4A, xã Đông Sơn. 



Điều 2. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đông Sơn có trách nhiệm 

lãnh đạo, chỉ đạo Ban phát triển thôn 4A tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 

các tiêu chí đã đạt được và nhân rộng mô hình Khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu trên địa bàn xã trong thời gian tới.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Chánh Văn phòng 

Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố, Trưởng phòng Tài chính-Kế 

hoạch, Trưởng phòng Kinh tế, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố; Chủ tịch 

UBND xã Đông Sơn, Ban phát triển thôn 4A, xã Đông Sơn và Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh;            

- Thường trực Thành ủy; 

- Lãnh đạo HĐND thành phố;         để b/c 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố;  

- Văn phòng Điều phối NTM thành phố;  

- Thành viên BCĐ các CTMTQG thành phố; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Hoàng Mạnh Hùng 
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