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

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:           /UBND-LĐTBXHDT Đình Lập, ngày        tháng 4 năm 2022 

V/v góp ý dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND 

tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách nhà nước để thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Căn cứ Công văn số 618/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 21/4/2022 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến góp ý dự 

thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn và đề nghị đăng tải dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh. 

 Sau khi nghiên cứu dự thảo “Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của 

HĐND tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn xây dựng. Ủy ban nhân dân huyện Đình 

Lập nhất trí với nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của 

HĐND tỉnh. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập kính gửi Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tổng hợp./. 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT; 

- Lưu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Tô Thị Hiến 
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