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Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (có dự thảo 

Quyết định kèm theo công văn này). 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, góp 

ý bằng văn bản đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

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

phòng Quốc gia về giảm nghèo, số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ thư 

điện tử giamngheo@molisa.gov.vn) trước ngày 20/5/2022 để tổng hợp, hoàn thiện.  

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, VPQGGN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thanh 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ LẤY Ý KIẾN 

I. Bộ, ngành 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

2. Bộ Tài chính 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

4. Bộ Y tế 

5. Bộ Xây dựng 

6. Bộ Thông tin và Truyền thông 

8. Ủy ban Dân tộc 

9. Bộ Công an 

10. Bộ Quốc phòng 

11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

12. Bộ Giao thông vận tải 

13. Bộ Công Thương 

14. Ngân hàng chính sách xã hội 

15. Hội Nông dân Việt Nam 

16. Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

II. Địa phương 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
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