
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 396/QĐ-UBND An Giang, ngày 02 tháng 03 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn 

đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

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

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật tổ chức chính quyền ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn 

“xã nông thôn mới” năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh 

An Giang giai đoạn 2018 - 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 42/TTr-SNNPTNT ngày 08 tháng 02 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn “Xã nông 

thôn mới nâng cao” năm 2020. 

Điều 2. Ủy ban nhân dân xã Vọng Đông tiếp tục duy trì và nâng chất những 

tiêu chí đã đạt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn chỉ đạo, hỗ trợ, kiểm 

tra để xã Vọng Đông giữ vững danh hiệu “Xã nông thôn mới nâng cao”. 

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



 

 

 

 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương 

trình Mục tiêu quốc gia tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã Vọng Đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:      
- Bộ Nông nghiệp & PTNT; 

- VPĐP TW CT.MTQG xây dựng NTM; 

- TT.TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;                                          

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Báo AG, Đài PT&TH, TTXVN phân xã AG; 

- Văn phòng ĐPNTM tỉnh; 

- UBND huyện, thị và thành phố; 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Phòng: KTN, KTTH, KGVX, NC, TH, HCTC; 

- UBND xã Vọng Đông; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thanh Bình 
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