
UBND TỈNH LÀO CAI     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1185/SKH-KTN 
V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định 

của UBND tỉnh ban hành Quy định 
phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các 
chương trình MTQG, giai đoạn 2021 – 

2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 

  Lào Cai, ngày 01 tháng 07 năm 2022 

Kính gửi:  
 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

   

Thực hiện Văn bản số 1772/UBND-TH ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai 

thực hiện 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 MTQG, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham 

mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định của UBND tỉnh Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Căn cứ: Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị định số 27/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 và các quy định hiện hành.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo: Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định 

phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn 

tỉnh, cùng dự thảo Tờ trình của Sở Kế hoạch Đầu tư trình dự thảo quyết định này. Nội dung dự 

thảo các văn bản được đăng tải tại cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: 

http://skhdt.laocai.gov.vn/skhdt/1238/27828/41964/Huong-dan-cac-co-quan-don-vi/. 

(Có dự thảo các văn bản kèm theo) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Cơ quan có ý kiến tham gia đối với dự thảo các 

văn bản trên bằng văn bản, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/7/2022 để tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời gửi file mềm ý kiến tham gia về địa chỉ email: 

Phongktn-skhdt@laocai.gov.vn. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Cổng TTĐT Sở KHĐT; 
- Lưu VT, THQH, KGVX, KTN. 

 

 
   
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Cường 
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