
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày         tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu  

quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định 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; 

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 655/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 22 tháng 4 năm 2022 của 

Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai 

đoạn 2021-2025 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1142/TTr-

LĐTBXH ngày 13 tháng 6 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 thuộc Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu và tài khoản của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để giao dịch và hoạt động theo quy định của 

pháp luật. 

Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh 

Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Văn phòng điều phối Chương trình) thực hiện 

chức năng giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) và trực tiếp giúp Giám 

đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh 

điều phối các hoạt động trong việc quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. 
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 Chánh Văn phòng điều phối Chương trình do Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội kiêm nhiệm, 01 Phó Chánh Văn phòng do Phó Giám đốc Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội (phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia) kiêm nhiệm, các 

thành viên là công chức kiêm nhiệm thuộc các sở, ngành liên quan. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định danh 

sách thành viên Văn phòng điều phối Chương trình; giao Chánh Văn phòng điều phối 

Chương trình ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình thực hiện 

theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5 (t/h);  
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ;   

- Lưu: VT, VXNV (Việt), NCPC (Thái). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Đăng Bình 
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