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MTQG phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào DTTS&MN 

Hữu Lũng, ngày   tháng 3 năm 2023 
 

 

   

Kính gửi:  

 

 

- Các cơ quan phòng, Ban: Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và 

Thông tin; Tư pháp; Lao động, Thương binh, Xã 

hội – Dân tộc; Trung tâm Y tế; Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 

- UBND các xã thụ hưởng Chương trình. 

 

Thực hiện Công văn số 129/BDT-VP ngày 08/3/2023 của Ban Dân tộc tỉnh 

về việc thực hiện chế độ báo cáo nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình 

MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN. Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu các phòng, ban,  ngành và UBND các xã thụ hưởng thực hiện chế 

độ báo cáo nhanh như sau: 

1. Thời điểm và chu kỳ báo cáo: Ngày 10 hằng tháng (số liệu, nội dung báo 

cáo được tính từ ngày 11 tháng trước đến ngày 10 của tháng báo cáo). 

2. Yêu cầu đối với báo cáo 

- Đảm bảo kịp thời, chính xác, đầy đủ các chỉ tiêu và thống nhất theo biểu 

mẫu ban hành kèm theo công văn này. 

- Báo cáo ngắn gọn, đầy đủ thông tin và số liệu phản ánh rõ tiến độ thực 

hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào DTTS&MN. 

(số liệu báo cáo đề nghị tổng hợp theo mẫu biểu đính kèm) 

 Ủy ban nhân dân huyện yều cầu các phòng, ban, ngành và UBND các xã 

thụ hưởng nghiêm túc thực hiện, báo cáo nhanh gửi về UBND huyện ( Qua 

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện) trước ngày 10 hằng 

tháng để tổng hợp, báo cáo Ban Dân tộc theo quy định./.  

 
Nơi nhận:                                                                                
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT.     
 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Dương Thị Hạnh  
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