
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-TCKH Đình Lập, ngày      tháng 5 năm 2022 
 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Văn 

bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

UBND tỉnh về triển khai thực 

hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-

CP ngày 19/4/2022 của Chính 

phủ quy định về cơ chế quản lý, 

tổ chức thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia. 

 

 

 

     Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
 
 

Thực hiện Công văn số 795/SKHĐT-QLĐTC ngày 05/5/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn bản của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ 

chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo: (1) Văn bản của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư trình UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP 

ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia; (2) Văn bản của UBND tỉnh về triển khai 

thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định 

về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Ủy ban 

nhân dân huyện Đình Lập nhất trí với các nội dung của dự thảo. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./. 
 

 
 

  Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

 - Các Phòng: LĐTBXH-DT, TCKH, 

NN&PTNT; 

 - Lưu: VT.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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