
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:          /STC-QLNS 

V/v 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. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng      năm 2022 

 

  

Kính gửi:               
 

- Các đơn vị dự toán khối tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính 

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 đến năm 2025 (viết tắt là Thông tư 

số 15/2022/TT-BTC); 

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 13/6/2022 của Ban Chỉ 

đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

 Để đảm bảo thực hiện quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025 đúng theo quy định, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị 

thực hiện như sau: 

1. Đề nghị các đơn vị, các huyện thành phố thực hiện quản lý và sử dụng 

kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025 theo đúng quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BTC.  

Trường hợp văn bản quy định được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực 

hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.  

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, nếu có khó khăn, 

vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp đề nghị các đơn 

vị, các huyện, thành phố kịp thời báo cáo về Sở Tài chính, Ban Dân tộc để xem 

xét, giải quyết. 

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh văn phòng; 

- Phòng TCHCSN; 

- Lưu VT, QLNS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Quốc Toàn 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN 

 

1. Ban Dân tộc 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

3. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn 

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo 

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

7. Sở Xây dựng 

8. Sở Tư pháp 

9. Sở Thông tin và truyền thông 

10. Sở Y tế 

11. Sở Công thương 

12. Sở Giao thông Vận tải 

13. Sở Tài nguyên và Môi trường  

14. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 

15. Hội Nông dân tỉnh 

16. Tỉnh đoàn 

17. UBMT TQ Việt Nam tỉnh 

18. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
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