
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2775 /LĐTBXH-VPQGGN 

V/v góp ý dự thảo quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân 

sách địa phương thực hiện CTMTQG 

GNBV giai đoạn 2021-2025 

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021 

 
 

Kính gửi: ......................................................................................... 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa 

XV về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025; Tờ trình số 246/TTr-CP và Báo cáo số 248/BC-

CP ngày 19/7/2021 của Chính phủ gửi Quốc hội khóa XV về đề xuất chủ trương 

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

(đăng tải tại địa chỉ: www.molisa.gov.vn), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan góp ý bằng văn bản đối với nội 

dung dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên (dự thảo 
Tờ trình và Quyết định kèm theo công văn này; bản mềm được đăng tải tại địa 

chỉ: www.molisa.gov.vn). 

Văn bản góp ý gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn phòng 

Quốc gia về giảm nghèo, địa chỉ: lô D25, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch 

Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; điện thoại: 024 37478677; email: 

giamngheo@molisa.gov.vn) trước ngày 31/8/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lưu: VT,VPQGGN. 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 
Lê Văn Thanh 



DANH SÁCH  

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phươngtham gia dự thảoQuyết định 

 

 
 

I.    Bộ, ngành, cơ quan Trung ương 

1. Ủy ban xã hội của Quốc hội 

2. Văn phòng Chính phủ 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

4. Bộ Tài chính 

5. Bộ Tư pháp 

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

7. Bộ Y tế 

8. Bộ Xây dựng 

9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

10. Bộ Tài nguyên Môi trường 

11. Bộ Thông tin và Truyền thông 

12. Bộ Nội vụ 

13. Bộ Quốc phòng 

14. Bộ Công an 

15. Bộ Ngoại giao 

16. Bộ Công thương 

17. Bộ Giao thông vận tải 

18. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

19. Bộ Khoa học và Công nghệ 

20. Thanh tra Chính phủ 

21. Ủy ban Dân tộc 

22. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

II. Địa phương 

Uỷ ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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