
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHONG THỔ 

 
Số:       /UBND-DT 

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo 

Kế hoạch truyền thông về 

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 2021-2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phong Thổ, ngày     tháng     năm 2022 

  

Kính gửi:  

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo1; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2453/UBND-TH ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch truyền thông về 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 2021-2025. 

Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ yêu cầu các thành 

viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

huyện Phong Thổ;  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ 

được giao tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch truyền thông về 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 2021-2025 (Có dự thảo Kế 

hoạch kèm theo) gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Dân tộc tổng hợp) 

trước ngày 19/7/2022 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

triển khai, thực hiện đúng tiến độ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hồng Sim 

 

                                           
1 Quyết định  số  970/QĐ-UBND  ngày  08/4/2022  của  UBND  huyện Phong Thổ về việc thành lập Ban chỉ đạo 

thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 huyện Phong Thổ; 
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