
             ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                HUYỆN TRÀ CÚ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

               Số: 2933/QĐ-UBND                     Trà Cú, ngày  15  tháng 9 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

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

miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 trên địa bàn huyện Trà Cú 

 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh “ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và  

miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh”; 

 Xét Tờ trình số 18/TTr-PDT ngày 15/9/2022 của Trưởng phòng 

Dân tộc. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên 

địa bàn huyện Trà Cú. 

Điều 2. Giao Trưởng phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các 

phòng, ban, ngành huyện có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Dân tộc, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ quyết định thi hành. 

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 1835/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú./. 

 
  Nơi nhận: 
- - Như Điều 3; 

- - TT HU, HĐND huyện; 

- - CT, các PCT UBND huyện; 

- - LĐVP, NC; 

- - Lưu: VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Nghị 
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