
s6'10 513 /UBND-Kr
V/v tri6n khai thuc hiQn Quytit dinh
sO tOSlZqO-TTg ngdy llll)l2)2l

cua Thtr tu6ng Chinh phu.

Khdnh Hda, nsdy N thdng )fi ndm 2021

Kinh gui: So N6ng nghiOp vd Ph6t tri6n n6ng th6n.

Trii5n khai thuc hiQn Quy0t Ointr sO tOASlqD-TTg ngey nll)l2}zl cira
Tht tu6ng Chinh pht ban henh Kc hopch tritin khai Nghi quy6t so

2512021/QH15 ngdy 281712021 cua QuOc hQi vA viQc ph6 duyQt chri truong dAu

tu Chucrng trinh mpc ti6u qu6c gia xdy dung n6ng th6n m6i giai dopn 2ozl-
2O25,UBND tinh c6 f kiOn nhu sau:

Giao So N6ng nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng th6n chri tri, ph6i hQp vdi
UBND c6c huyQn, thi x5, thenh phd vd cdc co quan, dcrn vi li6n quan thpc hiQn:

- Ph6 biOn nQi dung Quy6t dinh d6n c5c t6 chirc, c5 nh6n li0n quan tr6n
clia bdn tinh bi6t, thuc hi6n;

- Cht ilQng nghiOn criu, t6 chirc tri6n khai thgc hi6n c5c n6i dung theo
chirc n[ng, nhiQm vg v]r pham vi php trirch ctra co quan, dcm vi minh;

- Nghi6n ciru, tham mrru clA xu6t c6c n6i dung thuQc thAm qrydn, tr6ch
nhiQm cfra UBND tinh tru6c 3011012021.1 .

NQi dung Quy€t dinh sii 1689/8D-TTg ngdy ll/10/2021 cila Thil tadng
Chinh Phil daqc ddng tdi *An C6"S th6ng tin dt€n t* Khdnh Hda.

KT. CHU TICH
PHO CHU TICH

uy enN NHAN oAx
riNn xnANu HoA

Noi nhQn:
- Nhu tr6n; (VBET)
- Chri tich UBND tinh (b6o c6o);
- C6ng Th6ng tin cliQn tri'tinh;
- Luu: VT- TL. TLe.'--'4
TI(TH-10.13 !

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIPT NAM
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

_________ 

 
Số: 1689/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 

năm 2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 
______________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của 

Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 5599/TTr-BNN-VPĐP ngày 01 tháng 9 năm 2021.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;                                                                         

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;   

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  

  TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, NC, CN, PL,  

 QHĐP, TCCV, KGVX, Công báo; 

- Lưu: VT, NN (2). 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

 

 

Phạm Bình Minh 
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