
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày          tháng 6 năm 2022 

V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết 

định phê duyệt Đề án hỗ trợ một 

số huyện nghèo thoát khỏi tình 

trạng nghèo, đặc biệt khó khăn 

giai đoạn 2022 - 2025 

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Thực hiện Công văn số 1778/LĐTBXH-VPQGGN ngày 31/5/2022 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi 

tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025. Sau khi nghiên cứu, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung của dự thảo 

và tham gia ý kiến như sau: 

Tại điểm d, khoản 4, mục II dự thảo Tờ trình đề nghị xem xét điều chỉnh 

cụm từ “Thu nhập bình quân dầu người trên địa bàn huyện từ 30.000.000 đồng 

trở lên…”  thành “… từ 20.000.000 đồng trở lên…”.  Lý do: các huyện nghèo 

đa phần có mức thu nhập bình quân đầu người thấp, nếu để mức từ 30.000.000 

đồng trở lên khó đủ điều kiện để hỗ trợ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, 

đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở LĐTB&XH; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: KGVX, THNC; 

- Lưu: VT, KGVX(ĐDĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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