
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUY TIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Duy Tiên, ngày    tháng    năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị Duy Tiên 

theo hướng sinh thái giai đoạn 2021 - 2030 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN 
 

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

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 08/4/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy 

mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 – 2025, 

định hướng đến năm 2035; 

Căn cứ Nghị  quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hồi đồng nhân 

dân tỉnh về quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định 

hướng 2035. 

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh Hà Nam 

về phê duyệt quy hoạch chung đô thị Duy Tiên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 

2030. 

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND  ngày  24/10/2018 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Hà Nam giai 

đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. 

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Hà Nam về việc phê duyệt đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Hà Nam giai đoạn 

2020-2025.  

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/ĐH ngày 26/6/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ thị 

xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế thị xã. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Đề án phát triển nông nghiệp đô 

thị Duy Tiên theo hướng sinh thái giai đoạn 2021 – 2030” 

Điều 2. Giao Phòng Kinh tế thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức thực hiện Đề án đúng với các quy định 

hiện hành. 

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

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Thủ trưởng các Phòng: Kinh tế, Tài 

chính – Kế hoạch, Tài Nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị; các cơ quan, đơn vị có 

liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
- Như Điều 3; CHỦ TỊCH 
- Lưu: VT. 

 

 

 
Ngô Văn Liên 
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