
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

V/v tham mưu phân bổ nguồn vốn sự 

nghiệp thực hiện Chương trình 

MTQG Giảm nghèo bền vững và 

Chương trình MTQG Phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 2022 

 

ơ 

 

 

Kính gửi:   

 - Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,  

  Lao động - Thương binh và Xã hội; 

 - Ban Dân tộc tỉnh. 

 

Thực hiện các Quyết định ngày 10/6/2022 của Bộ Tài chính: số 1015/QĐ-

BTC về việc giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách 

trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; số 1063/QĐ-BTC về việc bổ sung có mục 

tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 

2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan chủ trì tham mưu 

thực hiện Chương trình Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững), Ban Dân 

tộc tỉnh (cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện Chương trình MTQG Phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố khẩn trương 

rà soát, tổng hợp, hoàn thiện phương án phân bổ vốn sự nghiệp năm 2022 thực 

hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia nêu trên theo các nội dung, thời hạn yêu 

cầu của Sở Tài chính tại Công văn số 1410/STC-QLNS ngày 13/6/2022 về việc 

gửi phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện 

Chương trình MTQG năm 2022. 

2. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Ban Dân tộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh cân 

đối, bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép với dự toán ngân sách trung ương và 

huy động tối đa các nguồn lực tài chính khác để thực hiện 02 Chương trình mục 

tiêu quốc gia nêu trên trên địa bàn tỉnh, đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp về 

phạm vi, đối tượng và nội dung hỗ trợ. 

3. Trên cơ sở phương án phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình 

MTQG do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc xây dựng, Sở Tài 

chính chủ trì thẩm định, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan 

chủ trì thẩm định vốn đầu tư phát triển) tổng hợp chung, tham mưu UBND tỉnh 
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trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phân bổ vốn thực hiện 03 Chương trình 

MTQG năm 2022 tại kỳ họp thứ mười (tháng 7/2022). Đồng thời, tham mưu 

UBND tỉnh thực hiện công khai và báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán theo 

quy định. 

(Quyết định số 1015/QĐ-BTC và Quyết định 1063/QĐ-BTC đã sao gửi 

đến đơn vị) 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(MTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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