
1

Tổng 
số

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

TỔNG SỐ        97       96           1         31            1           7             -        58            - 

1 HĐND tỉnh Nghị quyết của HĐND tỉnh        21       21            -           9             -           4             -          8            - 

2 UBND tỉnh Quyết định        25       24           1         11            1           1             -        12            - 

3 UBND tỉnh Kế hoạch        26       26            -         11             -           2             -        13            - 

4 UBND tỉnh Văn bản chỉ đạo điều hành        25       25            -            -             -            -             -        25            - 

TRONG ĐÓ:

A
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, 
TRIỂN KHAI CHUNG CÁC 
CHƯƠNG TRÌNH MTQG

       39       38           1         17            1           1             -        20            - 

I Các Nghị quyết của HĐND tỉnh        12       12            -           6             -           1             -          5            - 

1

Nghị quyết số 
15/2021/NQ-
HĐND ngày 

17/7/2021

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 
quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 
10/12/2019

X

Nghị định số 
57/2018/NĐ-

CP ngày 
17/4/2018; 

HĐND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Lồng ghép 
chính sách của 
tỉnh thực hiện 
03 CTMTQG

2

Nghị quyết số 
08/2019/NQ-
HĐND ngày 

10/12/2019 của 
Hội đồng  nhân  

dân  tỉnh  

Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến 
khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn giai đoạn 2020 - 2025 

X

Nghị định số 
57/2018/NĐ-

CP ngày 
17/4/2018; 

Nghị định số 
98/2018/NĐ-

CP ngày 
05/7/2018

HĐND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Lồng ghép 
chính sách của 
tỉnh thực hiện 
03 CTMTQG

3
Nghị quyết số 
08/NQ-HĐND 
ngày 07/7/2022

Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát 
triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc gia trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-
2025

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

HĐND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

4
Nghị quyết số 
09/NQ-HĐND 
ngày 07/7/2022

Về việc phân bổ ngân sách nhà nước thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

HĐND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Thẩm 
quyền ban 

hành

Kết quả tri ển 
khai trong 
thực tiễn

Khó khăn, vướng mắc (đã ghi 
nhận - nếu có)

TT
Số, ngày tháng 
năm ban hành

Trích yếu

DANH MỤC

KẾT QUẢ BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ TRI ỂN KHAI TH ỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH M ỤC TIÊU QUỐC GIA THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG

(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /3/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Ghi chú

Tổng số

Nội dung quy định tại văn bản 
của Trung ương Tỉnh tri ển khai 

theo thực tế địa 
phươngNghị định số 

27/2022/NĐ-CP
Các văn bản 
quy định khác

Tình hình tri ển khai

Căn cứ pháp 
lý

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.a.5: Văn bản số 5 điểm a (Quyết định) mục II (Văn bản UBND tỉnh) Phần A (Văn bản pháp lý chung)



2

Tổng 
số

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Thẩm 
quyền ban 

hành

Kết quả tri ển 
khai trong 
thực tiễn

Khó khăn, vướng mắc (đã ghi 
nhận - nếu có)

TT
Số, ngày tháng 
năm ban hành

Trích yếu Ghi chú

Tổng số

Nội dung quy định tại văn bản 
của Trung ương Tỉnh tri ển khai 

theo thực tế địa 
phươngNghị định số 

27/2022/NĐ-CP
Các văn bản 
quy định khác

Tình hình tri ển khai

Căn cứ pháp 
lý

5
Nghị quyết số 
11/NQ-HĐND 
ngày 11/7/2022

Về việc thông qua Đề án xây dựng nông 
thôn mới tỉnh Lạng Sơn

X
Theo tình hình 

thực tế địa 
phương

HĐND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Cơ sở triển 
khai Kế hoạch 
XD nông thôn 
mới

6

Nghị quyết số 
16/2022/NQ-
HĐND ngày 

07/7/2022 của 
HĐND tỉnh 

Nghị quyết Về một số chính sách hỗ trợ 
đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

X

Luật Đầu tư, 
Nghị định số 
31/2021/NĐ-

CP ngày 
26/3/2021

HĐND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Lồng ghép 
chính sách của 
tỉnh thực hiện 
03 CTMTQG

7

Nghị quyết số 
19/2022/NQ-
HĐND ngày 

27/9/2022

Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn 
giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, 
giữa các chương trình mục tiêu quốc gia 
và các chương trình, dự án khác; cơ chế 
huy động các nguồn lực khác thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc gia giai 
đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

HĐND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg 
không chỉ rõ khái niệm việc không 
trùng lắp về“địa bàn” thực hiện 
được hiểu là xã, thôn hay bản. Hiện 
nay, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thực 
hiện phân bổ kế hoạch vốn ngân 
sách trung ương thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới tại các xã phấn đấu 
về đích nông thôn mới không bao 
gồm xã ĐBKK (xã vùng III). Tuy 
nhiên thực tế nguồn vốn bố trí lồng 
ghép từ Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số để 
thực hiện các tiêu chí xã ĐBKK 
phấn đấu về đích nông thôn mới là 
không đầy đủ các nội dung (tiêu 
chí) của Bộ Tiêu chí quốc gia về 
nông thôn mới giai đoạn 2021-
2025, một số nội dung về vốn sự 
nghiệp (tuyên truyền, tập huấn) 
không thể lồng ghép do không 
thuộc địa bàn thực hiện

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.a.5: Văn bản số 5 điểm a (Quyết định) mục II (Văn bản UBND tỉnh) Phần A (Văn bản pháp lý chung)
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Tổng 
số

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Thẩm 
quyền ban 

hành

Kết quả tri ển 
khai trong 
thực tiễn

Khó khăn, vướng mắc (đã ghi 
nhận - nếu có)

TT
Số, ngày tháng 
năm ban hành

Trích yếu Ghi chú

Tổng số

Nội dung quy định tại văn bản 
của Trung ương Tỉnh tri ển khai 

theo thực tế địa 
phươngNghị định số 

27/2022/NĐ-CP
Các văn bản 
quy định khác

Tình hình tri ển khai

Căn cứ pháp 
lý

8

Nghị quyết số 
18/2022/NQ-
HĐND ngày 

27/9/2022

Ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu 
hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế 
hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn 
vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động 
hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các 
chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 
2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

HĐND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Cơ quan thực hiện tổ chức lựa 
chọn nhà thầu mua sắm thuốc, 
trang thiết bị, vật tư, hàng hóa, 
dịch vụ; sửa chữa, duy tu, bảo 
dưỡng tài sản do cơ quan nào 
thực hiện (cơ quan được giao 
vốn hay đơn vị chủ trì liên kết, 
đại diện tổ nhóm cộng đồng) làm 
cơ sở triển khai thực hiện

9
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 21/11/2022 

quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây 
dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc 
các chương trình mục tiêu quốc gia giai 
đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

HĐND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

10

Nghị quyết số 
21/2022/NQ-
HĐND ngày 
22/11/2022 

Quy định một số mức hỗ trợ phát triển sản 
xuất từ ngân sách nhà nước thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững và 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 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn

X

Thông tư: số 
15/2022/TT-
BTC ngày 

04/3/2022; số 
46/2022/TT-
BTC ngày 

28/7/2022 của 
Bộ Tài chính

HĐND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

11
Nghị quyết số 
26/NQ-HĐND 

ngày 22/11/2022

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội 
dung của Nghị quyết số 09/NQ-HĐND 
ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về việc phân bổ ngân sách 
nhà nước thực hiện các chương trình mục 
tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
năm 2022 

X
Theo tình hình 

thực tế địa 
phương

HĐND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Điều chỉnh kế 
hoạch vốn theo 
điều kiện thực 

tế của tỉnh

12
Nghị quyết số 

22/NQ-HĐND, 
ngày 27/9/2022

Về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư 
công và kế hoạch vốn thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 
tỉnh Lạng Sơn

 X 

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

HĐND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

II V ăn bản của UBND tỉnh        27       26           1         11            1            -             -        15            - 
a Quyết định        15       14           1         11            1            -             -          3            - 

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.a.5: Văn bản số 5 điểm a (Quyết định) mục II (Văn bản UBND tỉnh) Phần A (Văn bản pháp lý chung)
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Tổng 
số

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Thẩm 
quyền ban 

hành

Kết quả tri ển 
khai trong 
thực tiễn

Khó khăn, vướng mắc (đã ghi 
nhận - nếu có)

TT
Số, ngày tháng 
năm ban hành

Trích yếu Ghi chú

Tổng số

Nội dung quy định tại văn bản 
của Trung ương Tỉnh tri ển khai 

theo thực tế địa 
phươngNghị định số 

27/2022/NĐ-CP
Các văn bản 
quy định khác

Tình hình tri ển khai

Căn cứ pháp 
lý

1
Quyết định số 

499/QĐ-UBND 
ngày 23/3/2022

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo các 
Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng 
Sơn giai đoạn 2021 - 2025

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

2

Quyết định số 
95/QĐ-BCĐ ngày 

13/6/2022 của 
Ban Chỉ đạo các 

CTMTQG 

về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 
các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh 
Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

3
Quyết định số 

1180/QĐ-UBND 
ngày 15/7/2022

 giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn 
đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà 
nước thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2021-2025

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

4
Quyết định số 

1181/QĐ-UBND 
ngày 15/7/2022

 giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn 
ngân sách nhà nước thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn năm 2022

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

5
Quyết định số 

1241/QĐ-UBND 
ngày 26/7/2022 

Về việc công bố công khai dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2022 thực hiện các 
Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn.

X
Theo tình hình 

thực tế địa 
phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

6
Quyết định số 

1565/QĐ-UBND 
ngày 29/9/2022 

Ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây 
dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc 
các chương trình mục tiêu quốc gia trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 
2025

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

7
Quyết định số 

1738/QĐ-UBND, 
ngày 02/11/2022

Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát 
triển, giao chủ đầu tư dự án thực hiện các 
Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 
2021-2025 và dự kiến danh mục dự án 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
năm 2022 tỉnh Lạng Sơn

X

Luật Đầu  tư 
công, tình 

hình triển khai 
thực tế địa 

phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

8

Quyết định số 
31/2022/QĐ-
UBND ngày 
02/11/2022

Ban hành cơ chế phân cấp quản lý, tổ 
chức thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia tỉnh Lạng Sơn

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.a.5: Văn bản số 5 điểm a (Quyết định) mục II (Văn bản UBND tỉnh) Phần A (Văn bản pháp lý chung)



5

Tổng 
số

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Thẩm 
quyền ban 

hành

Kết quả tri ển 
khai trong 
thực tiễn

Khó khăn, vướng mắc (đã ghi 
nhận - nếu có)

TT
Số, ngày tháng 
năm ban hành

Trích yếu Ghi chú

Tổng số

Nội dung quy định tại văn bản 
của Trung ương Tỉnh tri ển khai 

theo thực tế địa 
phươngNghị định số 

27/2022/NĐ-CP
Các văn bản 
quy định khác

Tình hình tri ển khai

Căn cứ pháp 
lý

9
Quyết định số 

1903/QĐ-UBND, 
ngày 28/11/2022

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội 
dung Quyết định số 1181/QĐ-UBND 
ngày 15/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch 
vốn ngân sách nhà nước thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022

X
Theo tình hình 

thực tế địa 
phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Điều chỉnh kế 
hoạch vốn theo 
điều kiện thực 

tế của tỉnh

10

Quyết định số  
34/2022/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2022

Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết 
toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà 
nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây 
dựng công trình theo định mức hỗ trợ 
(bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các 
chương trình mục tiêu quốc gia

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

11

Quyết định số  
33/2022/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2022

Quy định về cơ chế quay vòng một phần 
vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 
thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

12
Quyết định số  

1966/QĐ-UBND 
ngày 12/12/2022

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2023

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

13

Quyết định số 
06/2023/QĐ-
UBND ngày 
03/3/2023

Quy định về thanh toán, quyết toán các 
nguồn vốn được lồng ghép, nguồn vốn 
huy động và các nguồn vốn khác thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 
quyết toán nguồn vốn đầu tư công hỗ trợ 
bằng vật liệu xây dựng, các hình thức hỗ 
trợ hiện vật khác trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Cụ thể hóa 
Nghị quyết số 
19/2022/NQ-

HĐND về lồng 
ghép, huy động 

vốn

14

Quyết định số 
07/2023/QĐ-
UBND ngày 
03/3/2023

 Quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu 
tư, quản lý dự án đối với các dự án đầu tư 
xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù 
thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-
2025

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Dự kiến hoàn thành trong Quý I/2023

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.a.5: Văn bản số 5 điểm a (Quyết định) mục II (Văn bản UBND tỉnh) Phần A (Văn bản pháp lý chung)
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Tổng 
số

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Thẩm 
quyền ban 

hành

Kết quả tri ển 
khai trong 
thực tiễn

Khó khăn, vướng mắc (đã ghi 
nhận - nếu có)

TT
Số, ngày tháng 
năm ban hành

Trích yếu Ghi chú

Tổng số

Nội dung quy định tại văn bản 
của Trung ương Tỉnh tri ển khai 

theo thực tế địa 
phươngNghị định số 

27/2022/NĐ-CP
Các văn bản 
quy định khác

Tình hình tri ển khai

Căn cứ pháp 
lý

1
Quy định về quản lý, vận hành công trình; 
quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công 
trình áp dụng theo cơ chế đặc thù

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh
Dự kiến ban 
hành trong 
Quý I/2023

Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 
06/2021/NĐ-CP quy định: 

"Không bắt buộc phải lập quy 
trình bảo trì riêng cho từng công 

trình cấp III trở xuống, nhà ở 
riêng lẻ và công trình tạm, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định 
khác". Các công trình thuộc 

CTMTQG chủ  yếu là công trình 
cấp III trở xuống, việc ban hành 
và áp dụng quy định khung về 
bảo trì công trình sẽ làm tăng 
kinh phí trong TMĐT dự án

Trên cơ sở 
hướng dẫn của 
Bộ Xây dựng 
tại Công văn 
số 5316/BXD-

GĐ ngày 
22/11/2022, 

tỉnh đang triển 
khai xây dựng

b Chương trình, K ế hoạch          2         2            -            -             -            -             -          2            - 

1
 Kế hoạch số 

224/KH-UBND 
ngày 24/10/2022 

kiểm tra tình hình thực hiện các Chương 
trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-
2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh

X

2
Chương trình số 

51/CTr-BCĐ 
ngày 23/3/2023

Chương trình công tác năm 2023 của Ban 
Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc 
gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025

X

c Văn bản chỉ đạo điều hành        10       10            -            -             -            -             -        10            - 

1
Văn bản số 

245/UBND-KT 
ngày 04/3/2022

 về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phụ 
trách, chỉ đạo các xã, huyện, thành phố 
thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn 
mới năm 2022

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đã hết hiệu 
lực sau khi 
thành lập 

BCĐ 
CTMTQG

2
Văn bản số 

633/UBND-KT 
ngày 06/6/2022

 về tham mưu triển khai thực hiện một số 
nội dung tại Nghị định số 27/2022/NĐ-
CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy 
định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc gia

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

3
Văn bản số 

802/UBND-KT  
ngày 12/7/2022

 về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 
2022 trong đó quy định các nội dung, thời 
gian về thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo 
cấp huyện, cấp xã

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.a.5: Văn bản số 5 điểm a (Quyết định) mục II (Văn bản UBND tỉnh) Phần A (Văn bản pháp lý chung)
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Tổng 
số

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Thẩm 
quyền ban 

hành

Kết quả tri ển 
khai trong 
thực tiễn

Khó khăn, vướng mắc (đã ghi 
nhận - nếu có)

TT
Số, ngày tháng 
năm ban hành

Trích yếu Ghi chú

Tổng số

Nội dung quy định tại văn bản 
của Trung ương Tỉnh tri ển khai 

theo thực tế địa 
phươngNghị định số 

27/2022/NĐ-CP
Các văn bản 
quy định khác

Tình hình tri ển khai

Căn cứ pháp 
lý

4
Thông báo số 

337/TB-UBND 
ngày 13/6/2022 

về Kết luận của đồng chí Lương Trọng 
Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 
họp đánh giá tình hình xây dựng kế hoạch 
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 
gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

5
Thông báo số 

364/TB-UBND 
ngày 25/6/2022 

về kết luận của đồng chí Lương Trọng 
Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 
họp xem xét phương án phân bổ vốn thực 
hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia 
giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

6
Thông báo số 

474/TB-UBND 
ngày 27/8/2022 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 
Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển 
khai thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 
2022 tỉnh Lạng Sơn

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

7
Số 1075/UBND-

KT ngày 
14/9/2022 

Về việc giao nhiệm vụ triển khai các nội 
dung phân cấp tại Thông tư số 
15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022, số 
46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 và 
Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 
12/8/2022 của Bộ Tài chính

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Các đơn vị 
được giao 

nhiệm vụ đã 
hoàn thành

8
Văn bản số 

1220/UBND-KT 
ngày 12/10/2022

 V/v thanh toán, quyết toán dự án sử dụng 
vốn đầu tư công, dự án hoàn thành thuộc 
các chương trình mục tiêu quốc gia

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

9
2373/SKHĐT-
QLĐTC ngày 
07/11/2022 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 
19/2022/NQ-HĐND ngày 27/9/2022 của 
HĐND tỉnh và Quyết định số 
31/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của 
UBND tỉnh.

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

10

Số 430/HDLN-
STC-SNNPTNT-
SLĐTBXH-BDT 
ngày 28/02/2023

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
33/2022/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của 
UBND tỉnh

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

B
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, 
TRIỂN KHAI T ỪNG CHƯƠNG 
TRÌNH CỤ THỂ

       58       58            -         14             -           6             -        38            - 

B.2
CHƯƠNG TRÌNH MTQG  PHÁT 
TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO 
DTTS&MN

       13       13            -           4             -           2             -          7            - 

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.a.5: Văn bản số 5 điểm a (Quyết định) mục II (Văn bản UBND tỉnh) Phần A (Văn bản pháp lý chung)
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Tổng 
số

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Thẩm 
quyền ban 

hành

Kết quả tri ển 
khai trong 
thực tiễn

Khó khăn, vướng mắc (đã ghi 
nhận - nếu có)

TT
Số, ngày tháng 
năm ban hành

Trích yếu Ghi chú

Tổng số

Nội dung quy định tại văn bản 
của Trung ương Tỉnh tri ển khai 

theo thực tế địa 
phươngNghị định số 

27/2022/NĐ-CP
Các văn bản 
quy định khác

Tình hình tri ển khai

Căn cứ pháp 
lý

I Nghị quyết của HĐND tỉnh          2         2            -           1             -           1             -           -            - 

1

Nghị quyết số 
02/2022/NQ-
HĐND ngày 

11/3/2022 

quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 
phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung 
hạn và hằng năm để thực hiện Chương 
trình MTQG 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 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

HĐND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

2

Nghị quyết số 
07/2022/NQ-
HĐND ngày 
15/12/2022 

quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ 
người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc 
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 đến năm 
2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

X
Thông tư 

15/2022/BTC
HĐND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Thông tư BTC

II V ăn bản của UBND tỉnh        11       11            -           3             -           1             -          7            - 
a Quyết định          1         1            -            -             -            -             -          1            - 

1
Quyết định số 

1216/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2022

 về việc phân công phân công thành viên 
Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu 
quốc gia tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành 
thực hiện nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo 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 đến năm 
2025

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

b Kế hoạch          5         5            -           3             -           1             -          1            - 

1
 Kế hoạch số 

176/KH-UBND 
ngày 08/8/2022 

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 
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

2
 Kế hoạch số 

188/KH-UBND 
ngày 02/9/2022 

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 
tỉnh Lạng Sơn năm 2022

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.a.5: Văn bản số 5 điểm a (Quyết định) mục II (Văn bản UBND tỉnh) Phần A (Văn bản pháp lý chung)



9

Tổng 
số

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Thẩm 
quyền ban 

hành

Kết quả tri ển 
khai trong 
thực tiễn

Khó khăn, vướng mắc (đã ghi 
nhận - nếu có)

TT
Số, ngày tháng 
năm ban hành

Trích yếu Ghi chú

Tổng số

Nội dung quy định tại văn bản 
của Trung ương Tỉnh tri ển khai 

theo thực tế địa 
phươngNghị định số 

27/2022/NĐ-CP
Các văn bản 
quy định khác

Tình hình tri ển khai

Căn cứ pháp 
lý

3
 Kế hoạch số 

211/KH-UBND 
ngày 14/10/2022 

Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức 
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 đến 
năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

X

Thông tư 
01/2022/TT-
UBDT ngày 
26/05/2022

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

4
 Kế hoạch số 

220/KH-UBND 
ngày 19/10/2022 

Thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại 
thuộc 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: 2021 - 2025 trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

5
 Kế hoạch số 

59/KH-UBND 
ngày 08/3/2023

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 tỉnh Lạng Sơn năm 2023

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

c Văn bản chỉ đạo điều hành          5         5            -            -             -            -             -          5            - 

1
số 1536/STC-
QLNS ngày 
22/6/2022

Về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự 
nghiệp thực hiện Chương trình MTQG 
phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS 
giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 
2021 đến năm 2025

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

2
485/BDT-VP 

ngày 06/10/2022

Hướng dẫn một số nội dung thuộc 
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: 2021 - 2025 trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

3
85/KH-

SVHTTDL ngày 
01/8/2022

Hướng dẫn thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, 
phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt 
đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát 
triển du lịch

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

4
Văn bản số 

4146/STP-TGPL 
ngày 28/7/2022

Hướng dẫn nội dung Tăng cường, nâng 
cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt 
động trợ giúp pháp lý chất lượng cho 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 10

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

5
1244/SCT-QLTM 

ngày 04/8/2022

Hướng dẫn Nội dung số 02 Tiểu dự án 1 
Dự án 4 về Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng 
cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

B.2
CHƯƠNG TRÌNH MTQG GI ẢM 
NGHÈO BỀN VỮNG

       24       24            -           5             -           2             -        17            - 

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.a.5: Văn bản số 5 điểm a (Quyết định) mục II (Văn bản UBND tỉnh) Phần A (Văn bản pháp lý chung)
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Tổng 
số

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Thẩm 
quyền ban 

hành

Kết quả tri ển 
khai trong 
thực tiễn

Khó khăn, vướng mắc (đã ghi 
nhận - nếu có)

TT
Số, ngày tháng 
năm ban hành

Trích yếu Ghi chú

Tổng số

Nội dung quy định tại văn bản 
của Trung ương Tỉnh tri ển khai 

theo thực tế địa 
phươngNghị định số 

27/2022/NĐ-CP
Các văn bản 
quy định khác

Tình hình tri ển khai

Căn cứ pháp 
lý

I Nghị quyết của HĐND tỉnh          2         2            -           1             -           1             -           -            - 

1

Nghị quyết số 
04/2022/NQ-
HĐND ngày 

07/7/2022

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 
phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ 
vốn đối ứng của ngân sách địa phương 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-
2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

HĐND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

2

Nghị quyết số 
25/2022/NQ-
HĐND, ngày 
10/12/2022

Quy định nội dung và mức chi từ ngân 
sách nhà nước hỗ trợ một số nội dung 
giảm nghèo về thông tin thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn

X

Thông tư số 
46/2022/TT-
BTC ngày 

28/7/2022 của 
Bộ Tài chính

HĐND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

II V ăn bản của UBND tỉnh        22       22            -           4             -           1             -        17            - 
a Quyết định          4         4            -            -             -            -             -          4            - 

1
Quyết định số 

1615/QĐ-UBND 
ngày 16/8/2021

 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

2
Quyết định số 
136/QĐ-BCĐ 
ngày 17/8/2021

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 
đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai 
đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

3
Quyết định số 

2553/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2021

Về việc Phê duyệt kết quả rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Lạng Sơn năm 
2021

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

4
Quyết định số 

235/QĐ-UBND 
ngày 06/02/2022

Về việc Phê duyệt kết quả rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Lạng Sơn năm 
2021

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

5
Quyết định số 

2106/QĐ-UBND, 
ngày 31/12/2022

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo tỉnh Lạng Sơn năm 2022

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

b Kế hoạch        12       12            -           4             -           1             -          7            - 

1
Kế hoạch số 

78/KH-UBND 
ngày 05/4/2021 

Về việc thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.a.5: Văn bản số 5 điểm a (Quyết định) mục II (Văn bản UBND tỉnh) Phần A (Văn bản pháp lý chung)
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Tổng 
số

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Thẩm 
quyền ban 

hành

Kết quả tri ển 
khai trong 
thực tiễn

Khó khăn, vướng mắc (đã ghi 
nhận - nếu có)

TT
Số, ngày tháng 
năm ban hành

Trích yếu Ghi chú

Tổng số

Nội dung quy định tại văn bản 
của Trung ương Tỉnh tri ển khai 

theo thực tế địa 
phươngNghị định số 

27/2022/NĐ-CP
Các văn bản 
quy định khác

Tình hình tri ển khai

Căn cứ pháp 
lý

2
Kế hoạch số 

177/KH-UBND 
ngày 17/8/2021 

Về việc Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
năm 2021 và quy trình xác định hộ làm 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có 
mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 
2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

3
Kế hoạch số 

209/KH-UBND 
ngày 22/10/2021 

 Kế hoạch năm 2022 thực hiện Chương 
trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021 -2025

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

4
Kế hoạch số 

33/KH-UBND 
ngày 14/02/2022 

Về việc triển khai thực hiện công tác 
giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2025, định 
hướng đến năm 2030

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

5
Kế hoạch số 

152/KH-UBND 
ngày 01/7/2022 

 Thực hiện phong trào thi đua " Lạng Sơn 
cùng cả nước chung tày vì người nghèo - 
Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 
2021 -2025

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

6
Kế hoạch số 

162/KH-UBND 
ngày 19/7/2022 

 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025

X X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

7
Kế hoạch số 

164/KH-UBND, 
ngày 21/7/2022 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn năm 2022

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

8
Kế hoạch số 

171/KH-UBND 
ngày 02/8/2022 

Về Giám sát, đánh giá thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn

X

Thông tư 
10/2022/TT-
BLĐTBXH 

ngày 
31/5/2022 của 
Bộ Lao động - 
Thương binh 

và Xã hội

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

9
Kế hoạch số 

189/KH-UBND 
ngày 06/9/2022 

 Truyền thông về Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.a.5: Văn bản số 5 điểm a (Quyết định) mục II (Văn bản UBND tỉnh) Phần A (Văn bản pháp lý chung)
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Tổng 
số

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Thẩm 
quyền ban 

hành

Kết quả tri ển 
khai trong 
thực tiễn

Khó khăn, vướng mắc (đã ghi 
nhận - nếu có)

TT
Số, ngày tháng 
năm ban hành

Trích yếu Ghi chú

Tổng số

Nội dung quy định tại văn bản 
của Trung ương Tỉnh tri ển khai 

theo thực tế địa 
phươngNghị định số 

27/2022/NĐ-CP
Các văn bản 
quy định khác

Tình hình tri ển khai

Căn cứ pháp 
lý

11
Kế hoạch số 

213/KH-UBND 
ngày 15/10/2022

Hỗ trợ huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn 
thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó 
khăn giai đoạn 2022 - 2025

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

10
Kế hoạch số 

62/KH-UBND 
ngày 16/3/2023 

Thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -
2025” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

c Văn bản chỉ đạo điều hành          6         6            -            -             -            -             -          6            - 

1
số 1536/STC-
QLNS ngày 
22/6/2022

Về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự 
nghiệp thực hiện Chương trình MTQG 
phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS 
giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 
2021 đến năm 2025

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

2

Hướng dẫn số 
1494/HD-

SLĐTBXH ngày 
22/8/2022 

Triển khai thực hiện các Dự án thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn giai đoạn 2021 -2025 do ngành Lao 
động - Thương binh và Xã hội chủ trì

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

3

Công văn số 
1765/SLĐTBXH-

GDNN ngày 
27/9/2022 

Về việc triển khai các nội dung về giáo 
dục nghề nghiệp tại các dự án và nội dung 
thành phần thuộc 03 chương trình mục 
tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, năm 
2022

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

4
2183/STTTT-

TTBCXB ngày 
18/10/2022

Hướng dẫn Dự án 6: Truyền thông và 
giảm nghèo về thông tin chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

5
08/HD-SNN ngày 

30/9/2022

Hướng dẫn Tiểu dự án 1:  Hỗ trợ PTSX 
trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Dự án 3 
chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 
2021-2025

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.a.5: Văn bản số 5 điểm a (Quyết định) mục II (Văn bản UBND tỉnh) Phần A (Văn bản pháp lý chung)
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Tổng 
số

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Thẩm 
quyền ban 

hành

Kết quả tri ển 
khai trong 
thực tiễn

Khó khăn, vướng mắc (đã ghi 
nhận - nếu có)

TT
Số, ngày tháng 
năm ban hành

Trích yếu Ghi chú

Tổng số

Nội dung quy định tại văn bản 
của Trung ương Tỉnh tri ển khai 

theo thực tế địa 
phươngNghị định số 

27/2022/NĐ-CP
Các văn bản 
quy định khác

Tình hình tri ển khai

Căn cứ pháp 
lý

6
Số 82/KH-SYT 
ngày 08/10/2022

Kế hoạch thực hiện Dự án 7 “Chăm sóc 
sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, 
tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng 
chống suy dinh dưỡng trẻ em” thuộc 
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 tỉnh 
Lạng Sơn năm 2022

X

Quyết định số 
2415/QĐ-
BYT ngày 

05/9/2022 của 
Bộ Y tế

 Sở Y tế 

Theo Quyết định 2415/QĐ-BYT 
ngày 05/9/2022 của Bộ Y tế: Đa 

số các chỉ tiêu, nhiệm vụ, địa 
bàn triển khai thực hiện các hoạt 
động đều tại các xã khu vực II và 
khu vực III, do đó địa bàn thành 

phố Lạng Sơn  có 08/08 xã 
phường đều là xã vùng I, mặc dù 
vẫn thuộc vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi theo Quyết 
định số 861/QĐ-TTg nhưng 

nhiều nhiệm vụ (bắt buộc hoàn 
thành trong phạm vi toàn tỉnh) 

không triển khai được.

B.3
CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY 
DỰNG NÔNG THÔN MỚI

       21       21            -           5             -           2             -        14            - 

I
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 
         5         5            -           1             -           1             -          3            - 

1

Nghị quyết số 
12/2020/NQ-
HĐND ngày 

14/12/2020 của 
HĐND tỉnh 

Nghị quyết phê chuẩn Đề án phát triển 
giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2021- 2026

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

2

Nghị quyết số 
18/2020/NQ-
HĐND ngày 

14/12/2020 của 
HĐND tỉnh 

Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà 
văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục 
thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
giai đoạn 2021 - 2025 

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

3

Nghị quyết số 
05/2022/NQ-
HĐND ngày 

07/7/2022 của 
HĐND tỉnh 

Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, 
định mức phân bổ vốn ngân sách Trung 
ương và mức vốn đối ứng của ngân sách 
địa phương thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2021 – 2025

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

4

Nghị quyết 
11/NQ-HĐND 
ngày 07/7/2022 
của HĐND tỉnh 

Nghị quyết về thông qua Đề án xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 
2021 – 2025

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.a.5: Văn bản số 5 điểm a (Quyết định) mục II (Văn bản UBND tỉnh) Phần A (Văn bản pháp lý chung)
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Tổng 
số

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Thẩm 
quyền ban 

hành

Kết quả tri ển 
khai trong 
thực tiễn

Khó khăn, vướng mắc (đã ghi 
nhận - nếu có)

TT
Số, ngày tháng 
năm ban hành

Trích yếu Ghi chú

Tổng số

Nội dung quy định tại văn bản 
của Trung ương Tỉnh tri ển khai 

theo thực tế địa 
phươngNghị định số 

27/2022/NĐ-CP
Các văn bản 
quy định khác

Tình hình tri ển khai

Căn cứ pháp 
lý

5

Nghị quyết 
29/2022/NQ-
HĐND ngày 
10/12/2022

quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà 
nước thực hiện một số nội dung trong 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn

X

Thông tư: số 
53/2022/TT-
BTC ngày 

12/8/2022 của 
Bộ Tài chính

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Thông tư: số 53/2022/TT-BTC 
ngày 12/8/2022 của Bộ Tài 
chính chưa quy định về định 

mức chi đối với nội dung hỗ trợ 
phát triển sản xuất cộng đồng để 
địa phương có cơ sở triển khai 

thực hiện
II V ăn bản của UBND tỉnh        16       16            -           4             -           1             -        11            - 
a Quyết định          5         5            -            -             -           1             -          4            -                       -                   -                       - 

1

Quyết định số 
295/QĐ-UBND 
ngày 18/02/2022 
của UBND tỉnh

Quyết định về việc tạm ứng từ nguồn 
ngân sách tỉnh năm 2022 cho các huyện 
để thực hiện các dự án XDNTM năm 2022

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

2
Quyết định số 

828/QĐ-UBND 
ngày 12/5/2022 

Quyết định về việc phân công các thành 
viên Ban Chỉ đạo các Chương trình 
MTQG tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành thực 
hiện nhiệm vụ Chương trình xây dựng 
NTM giai đoạn 2021- 2025

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

3

Quyết định số 
1238/QĐ-UBND 
ngày 25/7/2022 
của UBND tỉnh

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông 
thôn mới  tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 
2025 

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

4

Quyết định số 
1494/QĐ-UBND 
ngày 14/9/2022 
của UBND tỉnh

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã NTM, 
xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai 
đoạn 2022 – 2025

X

318/QĐ-TTg  
ngày 

08/3/2022; 
319/QĐ-TTg 

ngày 
08/3/2022

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

5

Quyết định số 
374/QĐ-UBND 
ngày 09/3/2023 
của UBND tỉnh

 Về phân công lãnh đạo UBND tỉnh, 
thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình 
mục tiêu quốc gia tỉnh và lãnh đạo một số 
sở, ngành phụ trách, chỉ đạo các huyện, 
thành phố thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2023-2025

X

b Kế hoạch          7         7            -           4             -            -             -          3            - 

1
Kế hoạch số 

42/KH-UBND 
ngày 17/02/2021 

Kế hoạch về việc thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 
2021 

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.a.5: Văn bản số 5 điểm a (Quyết định) mục II (Văn bản UBND tỉnh) Phần A (Văn bản pháp lý chung)
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Tổng 
số

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Thẩm 
quyền ban 

hành

Kết quả tri ển 
khai trong 
thực tiễn

Khó khăn, vướng mắc (đã ghi 
nhận - nếu có)

TT
Số, ngày tháng 
năm ban hành

Trích yếu Ghi chú

Tổng số

Nội dung quy định tại văn bản 
của Trung ương Tỉnh tri ển khai 

theo thực tế địa 
phươngNghị định số 

27/2022/NĐ-CP
Các văn bản 
quy định khác

Tình hình tri ển khai

Căn cứ pháp 
lý

2
Kế hoạch số 

23/KH-UBND 
ngày 29/01/2022 

Kế hoạch về việc thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 
2022 

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

3
 Kế hoạch số 

146/KH-UBND 
ngày 23/6/2022

 Kế hoạch về tổ chức thực hiện phong 
trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước 
chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 
2021- 2025

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

4
Kế hoạch số 

160/KH-UBND 
ngày 13/7/2022 

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Lạng 
Sơn giai đoạn 2021-2025

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

5

Kế hoạch số 
71/KH-BCĐ của 
Ban chỉ đạo các 
Chương trình 

MTQG tỉnh ngày 
02/8/2022 

Kế hoạch về Truyền thông, tuyên truyền, 
bồi dưỡng đào tạo, tập huấn chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới năm 
2022

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

6
Kế hoạch số 

228/KH-UBND 
ngày 02/11/2022

Kế hoạch về xây dựng huyện Đình Lập 
đạt chuẩn NTM đoạn 2021 - 2025. 

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

7
Kế hoạch số 

24/KH-UBND 
ngày 21/01/2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng 
Sơn năm 2023

X

Nghị định số 
27/2022/NĐ-

CP ngày 
19/4/2022 của 

Chính phủ

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

c Văn bản chỉ đạo điều hành          4         4            -            -             -            -             -          4            - 

1
số 2314/STC-
QLNS ngày 
09/9/2022 

về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021-2025

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

2

Công văn 
1869/SXD-

HTKT&VLXD 
ngày 07/10/2022

Hướng dẫn Nội dung thành phần số 01, 
nội dung số 04 thuộc nội dung thành phần 
số 06

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

3

Công văn 
2060/STNMT-
BVMT ngày 

14/9/2022

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.a.5: Văn bản số 5 điểm a (Quyết định) mục II (Văn bản UBND tỉnh) Phần A (Văn bản pháp lý chung)
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Tổng 
số

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Đã 
ban 
hành

Đang 
tri ển 
khai 
thực 
hiện

Thẩm 
quyền ban 

hành

Kết quả tri ển 
khai trong 
thực tiễn

Khó khăn, vướng mắc (đã ghi 
nhận - nếu có)

TT
Số, ngày tháng 
năm ban hành

Trích yếu Ghi chú

Tổng số

Nội dung quy định tại văn bản 
của Trung ương Tỉnh tri ển khai 

theo thực tế địa 
phươngNghị định số 

27/2022/NĐ-CP
Các văn bản 
quy định khác

Tình hình tri ển khai

Căn cứ pháp 
lý

4
Công văn 84-

HD/HNDT ngày 
21/9/2022

Hướng dẫn nội dung Đào tạo, tập huấn 
nhằm nâng cao nhận thức và chuyển đổi 
tư duy của người dân và cộng đồng về 
phát triển kinh tế nông nghiệp và xây 
dựng NTM thuộc CTMTQG xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

X
Tình hình 

triển khai thực 
tế địa phương

UBND tỉnh

Đang triển 
khai trên 

phạm vi toàn 
tỉnh

Chỉ dẫn tra cứu:  Tên file đính kèm bên dưới bắt đầu bằng số thứ tự tại biểu danh sách. Ví dụ: A.II.a.5: Văn bản số 5 điểm a (Quyết định) mục II (Văn bản UBND tỉnh) Phần A (Văn bản pháp lý chung)


