
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng  6  năm 2022 

V/v rút dự toán vốn đầu tư ngân 

sách trung ương bổ sung có mục 

tiêu cho tỉnh để thực hiện 03 

chương trình mục tiêu quốc gia 

năm 2022 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 
 

 

Thực hiện Công văn số 6082/BTC-NSNN ngày 27/6/2022 của Bộ Tài 

chính về việc thông báo số bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư thực hiện 03 chương 

trình mục tiêu quốc gia năm 2022, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài chính thực hiện rút dự toán số tiền 842.328 triệu đồng, vốn 

đầu tư ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh để thực hiện 03 

chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 (trong đó: Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

là 410.841 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 

156.977 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 

274.510 triệu đồng) tại Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn theo quy định tại Thông tư 

số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về 

tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

(Công văn số 6082/BTC-NSNN gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, NN&PTNT, LĐTBXH; 

- Ban Dân tộc;  

- Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

 các phòng CM, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(MTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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