
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

Số:        /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2021 

V/v chuẩn bị triển khai thực 

hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào DTTS và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2025 

 

 

 

Kính gửi:  

                  - Ban Dân tộc tỉnh; 

                  - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 118/UBDT-CSDT ngày 01/02/2021 của Ủy ban 

Dân tộc về việc chuẩn bị triển khai 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 - 2025, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

1. Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan chủ động 

rà soát, tổng hợp đối tượng, địa bàn thụ hưởng làm cơ sở triển khai thực hiện khi 

được cấp có thẩm quyền thông báo vốn. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan rà soát, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư cơ sở hạ tầng 

dự kiến thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ở địa bàn đặc biệt khó khăn để 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện khi được giao vốn; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 15/3/2021. 

(Công văn số 118/UBDT-CSDT gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, CT, TC, NN&PTNT; 

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, CPVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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