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Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

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; 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; 

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

Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh 

kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 2025; Thông tư số 46/2022/TT- BTC ngày 28/7/2022 của 

Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ 

nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 

Căn cứ kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về 

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; 

Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về phân bổ vốn 

sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; 

Theo đó năm 2022, UBND huyện được phân bổ thực hiện dự án 2 về đa dạng 

hóa sinh kế  phát triển mô hình giảm nghèo là 1.122.000.000đ. Thực hiện Kế 

hoạch số 48/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện về việc thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Văn bản số 76/KH-UBND ngày 5/8/2022 của UBND huyện về thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn 

huyện; Hướng dẫn số 07/HD-SLĐTBXH ngày 09/8/2022 của Sở Lao động - 

TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển 

mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững gia đoạn 2021-2025 (gửi kèm công văn này). 

Để triển khai thực hiện dự án đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng 

chính sách theo quy định, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn rà soát 

và đăng ký mô hình triển khai thực hiện dự án “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển 

mô hình giảm nghèo” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn theo các nhóm ngành nghề phù hợp với 

đặc điểm tình hình, thế mạnh của địa phương, nhu cầu của người dân và thị 

trường đồng thời đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện Dự án theo (Phụ 



lục đính kèm) gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động TB&XH huyện) trước 

ngày 10/9/2022. 

UBND huyện giao Phòng Lao động - TB&XH tổng hợp, báo cáo UBND 

huyện, Sở Lao động - TB&XH tỉnh trước ngày 12/9/2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động TB&XH (để b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 
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Vũ Tiến Duật 
 

 


		2022-08-30T10:27:17+0700


		2022-08-30T16:24:13+0700


		2022-08-30T16:24:13+0700


		2022-08-30T16:24:13+0700




