
UBND TỈNH CAO BẰNG 

BAN DÂN TỘC 

 
Số:        /BDT-VPCS 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết 

định Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày     tháng 01 năm 2022 

                      Kính gửi: - Ủy ban Dân tộc; 

                          - Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Cao Bằng; 

                                             - Các sở, ban, ngành; 

                                             - UBND các huyện, Thành phố. 

 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-UBDT ngày 01 tháng 11 năm 2021của 

Ủy ban dân tộc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện. 

Ban Dân tộc được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh dự 

thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng. Để đảm bảo ban hành theo đúng trình tự, 

quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật các nội dung liên quan đến lĩnh 

vực công tác dân tộc. 

 Ban Dân tộc trân trọng gửi đến Ủy ban Dân tộc; Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

tỉnh Cao Bằng; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tham gia ý 

kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng. Các ý kiến gửi về 

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng trước ngày 26 tháng 01 năm 2022. Địa chỉ số 01 

phố Hoàng Như, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. 

(Kèm theo công văn này dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thông tư 

số 01/2021/TT-UBDT ngày 01 tháng 11 năm 2021của Ủy ban Dân tộc ) 

Kính mong Ủy ban Dân tộc; Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Cao Bằng; các 

sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố quan tâm góp ý và gửi ý kiến về 

Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Trang thông tin BDT; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Bế Văn Hùng 
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