
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHONG THỔ 

 
Số:       /UBND-DT 

V/v triển khai Thông tư số 

01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 

và Thông tư số 02/2022/TT-UBDT 

ngày 30/6/2022 của Uỷ ban Dân tộc 

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 đạo các Chương  

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025  

huyện Phong Thổ1; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2597/UBND-TH ngày 25/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 

của Uỷ ban Dân tộc. Để triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 

26/5/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Uỷ ban Dân tộc 

trên địa bàn. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Các Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021-2025 huyện Phong Thổ; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, triển khai đến cán bộ, công chức, 

viên chức biết, thực hiện theo các nội dung hướng dẫn của Thông tư 

01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 và Thông tư 02/2022/TT-UBDT ngày 

30/6/2022 của Uỷ ban Dân Tộc (Sao gửi kèm ). 

2. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

được giao chủ trì dự án, dự án thành phần của Chương trình chủ động nghiên 

cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai các nội dung theo hướng dẫn 

của Ủy ban Dân tộc tại các Thông tư nêu trên. 

3. Phòng Tư pháp, Văn hóa – Thông tin Trung tâm văn hoá thể thao và 

truyền thông, thực hiện tuyên truyền nội dung các Thông tư nêu trên bằng các 

hình thức phù hợp 

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

triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hồng Sim 

                                           
1 Quyết định 970/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện về việc thành lập BCĐ các Chương trình 

MTQG giai đoạn 2021-2025 



 

 


		2022-08-02T11:30:07+0700


		2022-08-02T15:55:13+0700


		2022-08-02T15:55:13+0700


		2022-08-02T15:55:13+0700


		2022-08-02T15:55:13+0700




