
 UBND TỈNH CAO BẰNG 

BAN DÂN TỘC 

 

Số            /BDT-KHTH 

V/v phối hợp rà soát, đề xuất dự 

án, chương trình để xây dựng kế 

hoạch thực hiện Quyết định số 

2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 

của Thủ tướng Chính phủ. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông 

tỉnh Cao Bằng. 

 

 

Căn cứ Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 

2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “ 

Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số” đến năm 2025; 

Căn cứ công văn số 103/UBDT-HTQT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Ủy ban Dân tộc, V/v thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

Thực hiện công văn số 18/VP-KT ngày 06 tháng  01 năm 2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh, về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg 

ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ban Dân tộc kính đề nghị quý cơ quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao và tình hình thực tế tại địa phương đề xuất danh mục dự án kêu gọi 

đầu tư, hợp tác quốc tế trong vùng đồng bào DTTS hoặc lồng ghép các dự án 

theo lĩnh vực ngành quản lý đã có để tích hợp vào kế hoạch triển khai thực hiện 

Quyết định số 2152/QĐ-TTg giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

(Có mẫu biểu kèm theo công văn này). 



Thời gian gửi đề xuất về Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng trước ngày 

24/3/2021. Địa chỉ: số 01, phố Hoàng Như, phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng; 

đồng thời gửi bản mềm theo email: khthbdt@gmail.com;  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ phòng Kế hoạch - 

Tổng hợp, Ban Dân tộc. Điện thoại: 0206.3950.422 hoặc 0917.236.116 (đ/c 

Nông Thị Giang, chuyên viên phòng Kế hoạch - Tổng hợp). 

(Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ , 

Công văn số 103/UBDT-HTQT ngày 26/01/2021 của Ủy ban Dân tộc, Kê hoạch 

số 1207/KH-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng được đăng tải 

trên trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc) 

Đề nghị lãnh đạo quý đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện đảm 

bảo chất lượng, đúng thời gian./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, KH-TH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Bế Văn Hùng 
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