
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BẢO LÂM 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     / UBND-LĐTBXH Bảo Lâm, ngày         tháng 03  năm 2023 

V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, 

bổ sung Thông tư số 09/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ 

Lao động - Thương binh và xã hội 

 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Cao Bằng. 

 

Căn cứ công văn số 296/SLĐTBXH-BTXH ngày 04 tháng 3 năm 2022 của 

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Cao Bằng về việc góp ý dự thảo Thông 

tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ 

Lao động – Thương binh và xã hội. 

Qua nghiên cứu dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và xã 

hội, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm cơ bản nhất trí với các nội dung trong trong 

dự thảo, ngoài ra UBND huyện đề xuất sửa đổi, điều chỉnh bổ sung thêm một số 

nội dung như sau: 

1. Tại điều 2 đối tượng áp dụng thuộc Chương I Những quy định chung của 

Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động – Thương 

binh và xã hội. Đề nghị ghi rõ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng 

khóa khăn, đặc biệt khó khăn không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững. 

2. Tại điều 6 xây dựng, thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát 

triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương II Đa dạng hóa sinh kế, phát 

triển mô hình giảm nghèo của Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

25/5/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội. Đề nghị bổ sung thêm nội 

dung về cơ chế thực hiện ưu tiên các đơn vị chủ trì liên kết  được thực hiện cung 

cấp giống cây trồng vật nuôi để đảm bảo thực hiện Dự án mô hình giảm nghèo hỗ 

trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và yêu cầu về chất lượng và chủng 

loại, hiệu quả của dự án mà không cần phải thông qua các bước đấu thầu. 

Trên đây là ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm về góp ý dự thảo 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 

của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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