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Yên Khánh, ngày     tháng 11 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Công nhận thôn, xóm đạt chuẩn 

“Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2020 
 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

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 (xóm) đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân 

huyện Yên Khánh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới kiểu 

mẫu, khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu giai đoạn 2019 – 2020; 

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định công nhận thôn (xóm) đạt 

chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu huyện Yên Khánh năm 2020; 

Xét đề nghị của VPĐP NTM huyện tại Tờ trình số 11/TTr-VPĐP ngày 

20/11/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 12 thôn, xóm đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu” năm 2020. (Có danh sách kèm theo) 

 Điều 2. Hỗ trợ kinh phí 1.200 triệu đồng cho các thôn, xóm đạt chuẩn “Khu 

dân cư kiểu mẫu”. (Mỗi khu dân cư được hỗ trợ 100 triệu đồng theo Nghị quyết số 

60/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Khánh) 

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn thủ tục hỗ trợ kinh phí các khu 

dân cư theo đúng quy định. 

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



Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể của huyện; Chủ tịch UBND các xã, các đơn vị có liên quan, chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- BCĐ XD NTM tỉnh; 

- Văn phòng điều phối XD NTM tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban chỉ đạo NTM huyện; 

- Như điều 4; 

- Lưu VP, NN&PTNT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Tuyển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

 CÁC THÔN (XÓM) ĐẠT CHUẨN KHU DÂN CƯ  

NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng 11 năm 2020 

của UBND huyện Yên Khánh) 
 

STT Đơn vị 

1 Khu dân cư thôn Phú Long, xã Khánh Phú 

2 Khu dân cư thôn Thông 2, xã Khánh Cư 

3 Khu dân cư thôn Xuân Dương, xã Khánh Cư 

4 Khu dân cư thôn Khê Thượng, xã Khánh Cư 

5 Khu dân cư xóm 2, xã Khánh Thiện 

6 Khu dân cư xóm Bến Xanh, xã Khánh Thiện 

7 Khu dân cư xóm Phong An, xã Khánh Thiện 

8 Khu dân cư xóm 2B, xã Khánh Nhạc 

9 Khu dân cư xóm 3C, xã Khánh Nhạc  

10 Khu dân cư xóm 3, xã Khánh Thủy 

11 Khu dân cư thôn 7, xã Khánh Trung 

12 Khu dân cư thôn 19, xã Khánh Trung 
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