
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN KON RẪY 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND            Kon Rẫy, ngày       tháng      năm  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5  

trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng  

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện năm 2023 
 

 

    ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY 
 

 

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 số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 

giai đoạnI: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia; 

 Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Bộ 

Tài chính về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025;  

 Căn cứ Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2022 

của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số nội dung 

về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu 

dự án và nội dung thành phần thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân 

tộc về việc Hướng dẫn thực hiện một số dự án Chương trình mục tiêu quốc gia 

pháttriển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của 

UBND huyện Kon Rẫy về việc giao Kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Kon Rẫy; 

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của 

UBND huyện Kon Rẫy về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc 

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

địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2023; 
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Theo đề nghị của Trưởng Phòng Lao động - TB&XH (tại Tờ trình số 

37/TTr-LĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2023). 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện Tiểu dự 

án 3 thuộc Dự án 5 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện năm 2023”. 

Điều 2. Giao Phòng Lao động - TB&XH huyện chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện;  Trưởng Phòng Lao động - TB&XH huyện; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Lao động - TB&XH (b/c); 

- Ban Dân tộc tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị (t/h); 

- Các Thành viên BCĐ các CT MTQG huyện (t/h); 

- CVP, các PCVP UBND huyện; 

- Trung tâm GDNN&GDTX (t/h); 

- UBND các các xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu: VT, LĐ (Định). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Đinh Thị Hồng Thu 
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