
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:          -CV/TĐTN-PT 
“V/v thống nhất dự thảo Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh (Lần 2)” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
       

    Trà Vinh, ngày       tháng 6  năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Trà Vinh. 

 

 

 Căn cứ Công văn số 1129/SLĐTBXH-VPBCĐGN, ngày 01/6/2022 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội “V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Lần 2)”. 

Qua nghiên cứu dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh của Ủy ban nhân dân tỉnh , Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thống nhất với các nội dung 

dự thảo và không có ý kiến đóng góp. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phúc đáp đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

được biết và tổng hợp. 

Trân trọng! 

 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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