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15/01/2019  của Thủ tướng 
Chính phủ 

 

    

 

 

Kính gửi: 
 

- Ban Dân tộc; 
- UBND các huyện, thành phố. 

    

 Thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự 
án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2016-2020; Công văn số 146/UBDT-VP135 ngày 28/02/2019 
của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai 
thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 1. Ban Dân tộc: 

 - Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố tổ chức thực 
hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu dự án 2 (Chương 
trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2016-2020. 

 - Chủ trì phối hợp các sở, ngành tỉnh thẩm định kết quả rà soát xã, thôn 
hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 trên địa bàn; tổng hợp kết quả, tham mưu 
UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc theo đúng yêu cầu.  

 - Phối hợp Sở Tài chính báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về kinh phí thực 
hiện việc rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 trên địa bàn. 

 2. UBND các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo UBND các xã đăng ký thôn, xã hoàn thành mục tiêu Chương 
trình 135; tổ chức thực hiện rà soát đánh giá thôn, xã hoàn thành mục tiêu 
Chương trình 135 theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg 
ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát 
xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 cấp xã gửi UBND huyện. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương 
trình 135 trên địa bàn huyện gửi Ban Dân tộc tỉnh theo thời gian quy định. 

3. Về thời gian thực hiện xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương 
trình 135: 

a) Đăng ký xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135: 
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- Cấp xã gửi đăng ký đến cấp huyện trước 31/3/2019.  

- Cấp huyện gửi đăng ký đến cấp tỉnh (Ban Dân tộc) trước 10/4/2019. 

b) Thời gian gửi báo cáo kết quả rà soát: 

- Cấp xã gửi báo cáo đến cấp huyện trước 31/3/2019.  

- Cấp huyện gửi báo cáo đến cấp tỉnh (Ban Dân tộc) trước 10/4/2019. 

- Ban Dân tộc tổng hợp kết quả, trước ngày 25/4/2019 hoàn thành dự thảo 
báo cáo chung, gửi UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ủy ban Dân tộc theo yêu cầu. 

 Yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện; báo cáo kịp 
thời các khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Ban Dân tộc để tổng hợp, báo cáo 
UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: NN&PTNT, TC, YT, GD&ĐT,  
  GTVT, VHTT&DL, LĐTB&XH, TT&TT; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Dương Xuân Huyên 
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