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Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị: Phòng Lao động, Thương binh, 

Xã hội -Dân tộc; Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng 

Tư pháp; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Văn hóa 

và Thông tin; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp; Ban quản lý Dự án đầu tư xây 

dựng huyện; Trung tâm Y tế huyện. 

 - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;  

 - UBND các xã; 

  

 

Thực hiện Công văn số 254/VP-KT ngày 19/01/2023 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc cung cấp số liệu lập kế hoạch kiểm toán của kiểm toán năm 

2023; Công văn số 47/BDT-VP ngày 27/01/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn 

về việc cung cấp số liệu lập kế hoạch kiểm toán của kiểm toán năm 2023. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư, triển 

khai thực hiện các Tiểu dự án, Dự án 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 1 từ năm 2021 - 2025 tổng hợp báo cáo, cung cấp số liệu theo các 

phụ lục 01b, 03, 03a, 03b, 03c, 04, 05b gửi về UBND huyện (qua phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc) chậm nhất trước 11h 00phút ngày 

01/02/2023, đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ gmail: thaodthl@gmail.com để 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian yêu cầu./. 

(Gửi kèm theo Công văn số 13/KTNN-CNV ngày 13/01/2023 của Kiểm 

toán nhà nước). 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH-DT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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