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Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh. 

 

 

 Thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 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 (có gửi kèm theo Công văn này trên iOffice 4.0), đồng chí Nguyễn 

Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

quán triệt các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định nêu trên; 

trên cơ sở đó, rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Đề án 

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

tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện theo 

đúng quy định. 

 Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh để Ban Dân tộc tỉnh biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, Ngoại vụ; 

- UBND các huyện, Thành phố; 

- VP: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, KT (Kh). 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Hoàn 
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