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TỜ TRÌNH 

Về việc thẩm định, phê duyệt dự án chăn nuôi trâu sinh sản thuộc 

Chương trình MTQGGNBV năn 2022 xã Lục Bình 

 

Kính gửi:    

- Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông; 

- Phòng NN&PTNT huyện Bạch Thông. 

 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 04 năm 2022 của Chính 

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

Căn cứ 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;  

Căn cứ Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc ban hành định mức kỹ thuật để áp dụng trong thực hiện các 

chương trình, dự án, mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;  

Căn cứ Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 

các chương tình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc phân bổ chi tiết kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 huyện Bạch Thông;  

Căn cứ Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc phê duyệt danh mục Dự án thuộc Chương trình MTQG GNBV 

trên địa bàn xã ngoài Chương trình 135 và Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển 

mô hình giảm nghèo năm 2022.  

Căn cứ Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc điều chỉnh, bổ sung kinh phí cho các xã thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững năm 2022. 

UBND xã Lục Bình trình UBND huyện; phòng NN&PTNT huyện Bạch 

Thông dự án hỗ trợ chăn nuôi trâu sinh sản thuộc Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững, cụ thể như sau: 



- Kinh phí thực hiện dự án: 407.340.000 đồng, trong đó: 

+ NSNN: 321.000.000 đồng. 

+ Nhân dân đối ứng: 86.340.000 đồng. 

 (có dự án kèm theo) 

Uỷ ban nhân dân xã Lục Bình kính trình, đề nghị UBND huyện, phòng 

NN&PTNT huyện Bạch Thông xem xét thẩm định, phê duyệt để UBND xã có 

cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./. 

 
Nơi nhận:      
Gửi bản điện tử:                                        
- Như kính gửi; 
- UBND huyện; 
- Phòng LĐ-TB & XH huyện; 
- Phòng TC-KH huyện; 
- Thường trực Đảng ủy xã; 
- Thường trực HĐND xã; 
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã; 
- Trang TTĐT xã; 
- Chủ tịch, PCT UBND xã; 
Gửi bản giấy: 
- Phòng NN&PTNT huyện; 
- Lưu VP UBND xã.. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

            

 

           Nguyễn Văn Hậu 
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