
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
 
 
 

Số:           /UBND-VX 

V/v giao triển khai thực hiện 

Quyết định số 02/2022/QĐ-

TTg ngày 18/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    

Thanh Hoá, ngày     tháng    năm 2022 

 

   
 

 

 

 

     Kính gửi: Các sở, ngành, đơn vị: Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Thông 

tin và Truyền thông, Y tế, Ban Dân tộc. 
     

 

 Thực hiện Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung 

ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (có văn bản gửi kèm 

theo); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau:  

 Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây 

dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Ban Dân tộc và các đơn vị liên 

quan căn cứ các nội dung quy định tại Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 

18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan để tham mưu 

triển khai, thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định; tham 

mưu, báo cáo những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để b/c); 

- Lưu: VT, VX.BTXH19 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Thi 
 


		thihv@thanhhoa.gov.vn
	2022-01-21T09:57:47+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2022-01-21T10:15:42+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2022-01-21T10:15:51+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2022-01-21T11:06:49+0700




