
 

 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số:           /UBND-VP 
V/v tổ chức triển khai thực hiện các 

văn bản hướng dẫn thực hiện Dự án 1 
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Cú, ngày          tháng 3 năm 2023 

                

Kính gửi: 

- Trưởng phòng Dân tộc; 
- Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Chi Cục trưởng Chi Cục thuế khu vực Cầu Ngang - Trà Cú; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 164/BDT-CSDT ngày 23/3/2023 của Ban Dân tộc tỉnh 
về việc triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS (đính kèm). 

Để tổ chức triển khai Chương trình có hiệu quả và đạt các chỉ tiêu đã đề ra, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng các phòng: Dân tộc, Tài chính – Kế 

hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội; Chi Cục 

trưởng Chi Cục thuế khu vực Cầu Ngang – Trà Cú, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 
liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ các văn bản hướng dẫn 

đính kèm tại Công văn số 164/BDT-CSDT ngày 23/3/2023 của Ban Dân tộc tỉnh khẩn 

trương tổ chức triển khai thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 

huyện.  

Đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong 

trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện phối hợp thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản 

ánh về Phòng Dân tộc huyện để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện nắm, xử lý 

và đề xuất, kiến nghị về Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT HU; TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- BCĐ TDĐKXDĐSVH huyện 
(theo QĐ 2683/QĐ-UBND ngày 16/8/2022); 
- LĐVP; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Huỳnh Văn Nghị 
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