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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KHÁNH VĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 37 /TB-UBND

Khánh Vĩnh, ngày 19 tháng 4 năm 2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của UBND huyện tại cuộc hợp thông qua dự thảo đề cương xây dựng Đề
án Giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2018 – 2020
Ngày 12/4/2018, ông Mấu Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng
Ban Chỉ đạo Giảm nghèo huyện Khánh Vĩnh chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo đề
cương Đề án Giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2018 –
2020 (Đề án). Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Giảm nghèo huyện;
đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trạm Khuyến nông, Trung tâm Y tế huyện; lãnh đạo phụ
trách công tác giảm nghèo các xã, thị trấn.
Sau khi nghe ông Nguyễn Thu - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội trình bày đề cương Đề án, các văn bản làm cơ sở xây dựng Đề án; ý kiến của các
thành viên dự họp, ông Mấu Văn Phi đã kết luận chỉ đạo như sau:
1. Cơ bản thống nhất nội dung dự thảo đề cương Đề án, giao Phòng Lao động –
Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp, hoàn thiện đề cương
gửi các ngành, đơn vị liên quan dự thảo nội dung thuộc nhiệm vụ của đơn vị.
2. Giao thành viên Ban Chỉ đạo Giảm nghèo huyện, các cơ quan, đơn vị có liên
quan và UBND các xã, thị trấn: Khẩn trương báo cáo; cung cấp thông tin, số liệu; xây
dựng nội dung được giao phụ trách theo đề cương Đề án gửi về Phòng Lao động –
Thương binh và Xã hội trước ngày 20/4/2018 để tổng hợp.
3. Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội là đơn vị chủ trì, triển khai
thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn
xây dựng nội dung Đề án.
- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện bố trí kinh
phí hỗ trợ để xây dựng Đề án theo đúng quy định.

- Tổng hợp số liệu báo cáo, tham mưu UBND huyện dự thảo Đề án trình UBND
huyện trước ngày 25/4/2018.
4. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn
vị và địa phương triển khai thực hiện nghiên túc nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại
Thông báo này.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- PCT Mâu Văn Phi; (VBĐT)
- Các thành viên BCĐ Giảm nghèo huyện; (VBĐT)
- Các CQ, ĐV có liên quan; (VBĐT)
- UBND các xã, thị trấn; (VBĐT)
- VPUB: cac đ/c LĐ;
- Lưu: VT, Tâm.
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