
UBND THI xA CUA LO CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
BCD QUc UNG HO XA MIJNG Ai Dc 1p- Ttr do- Hn1i phüc 

S&,2'BCD Ci'ca Lô, ngày tháng 12 nàm 2022 
V/v vn dng Qu5 üng xã Mirô'ng Ai, 
H.KS' San, tinh Ngh An näm 2022 

KInhgo'i: 
- Các ccx quan, phàng, ban, ngành, doàn th thi xä; 
- HQi DN nhö và viia thi xä; 
- UBND các phuo'ng, Tram y tê các phuing; 
- Các Truo'ng hpc dóng trên dja bàn th xà. 

Thrc hin Quyt djnh s 2209/QD-UBND ngày 29 tháng 7 näm cUa UBND tinh 
Ngh An v vic phân cong các ccx quan, dcm vj nhn giüp do' các xã dc bit khó khàn 
vüng min tây Ngh An; K hoach s: 181 /KH-UBND ngày 15/11/2022 cUa UBND 
Thj xã Cira Là v tê chirc thirc hin vic nhn gillp do' xã Muo'ng Ai, huyn K Scm, 
tinh Ngh An. Ngày 23/11/2022, Ban chi dao  "Qu5 üng h xã Muo'ng Ai" thj xã Cira Là 
dã ban hành Cong van s 1903/BCD v vic vn dng dóng gop üng h xa Mu?mg Ai, 
huyn K' Son näm 2022. 

Tuy nhiên, dn nay vn can mt s ccx quan, don vj chua vn dng üng h và np 
ye "Qu v.n dng üng h nguo'i nghèo xã Muô'ng Ai" thj xä Cira Là nàm 2022. 

D gop phn chung tay giüp do' xóa dói, giãm nghèo cho các xã Min Tây tinh 
Ngh An hang nàm. D nghj các ccx quan, don vj và UBND các phuo'ng khân truang to 
chirc vn dng "Qu5 üng h nguo'i ngheo xâ Mu?mg Ai" näm 2022 dung tin d và dat 
kt qua tt, dng tho'i trich np s tin thu duçic vào tài khoãn tin go'i cüa "Ban clii t4z0 
qu9 üng li3 xã Mwông Ai, liuyn Kj' So'n" So tài k/wan: 3751.0.3032300.00000 - Mo' 

tai: Kho  bac  Nhà nuOc thj xã Cira Là. Chm nht ngày 20/12/2022. 

Cong vAn nay thay th Cong van s6: 2021/BCD ngAy 12/12/2022, do sai thông 
tin sE tài khoAn don vj huâng 

Rt mong nhtn duçxc sr quan tam huo'ng üng cüa các ccx quan, don vj.I.  (L 

No'i nlzân: 

- Nhii trên; 

- UBND tinh Ngh An; 
- Thithng trt,rc Thj Uy; 
- Chü tjch, các PCT UBND Thj xa; 
-Lu'uVT. 

TRTJNG BAN 

PHO CHU TICH UBND THI XA 

Hoàng Van Phiic 
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