
             ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                HUYỆN TRÀ CÚ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

               Số:  2755/QĐ-UBND                     Trà Cú, ngày 23 tháng 8 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025  

trên địa bàn huyện Trà Cú 

 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ 

quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025;   

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung 

ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình 

mục tiêu quốc gia;   

Căn cứ Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh; 

 Xét Tờ trình của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

huyện Trà Cú. 
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Điều 2. Giao Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện có liên quan và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các ban, ngành 

có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ quyết định thi 

hành. 

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
  Nơi nhận: 
- - Như Điều 3; 

- - TT HU, HĐND huyện; 

- - CT, các PCT UBND huyện; 

- - LĐVP, NC; 

- - Lưu: VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tăng Thị Thắm 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-09T13:34:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tăng Thị Thắm<tttham@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-10T14:56:29+0700
	Tỉnh Trà Vinh
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




