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Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – 
  Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển 
   nông thôn; Ban Dân tộc; 
- UBND các huyện: Đình Lập, Văn Quan, Bình Gia. 

 

Thực hiện Công văn số 4347/BKHĐT-KTĐPLT ngày 26/6/2018 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-
2020, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

- Hướng dẫn UBND các huyện: Đình Lập, Văn Quan, Bình Gia xây dựng 
Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020. 

- Tham mưu UBND tỉnh trong việc lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan; giúp 
UBND tỉnh thẩm định Đề án trước khi phê duyệt theo quy định. 

2. UBND các huyện: Đình Lập, Văn Quan, Bình Gia khẩn trương xây dựng 
Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 theo hướng dẫn của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư tại Công văn trên và các văn bản khác có liên quan, gửi về Sở Kế 
hoạch và Đầu tư trước ngày 30/7/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

(Công văn số 4347/BKHĐT-KTĐPLT ngày 26/6/2018 gửi kèm qua eOffice). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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