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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

V/v góp ý dự thảo Quyết định Quy
định nguyên tắc, tiêu chí, định mức
phân bổ vốn ngân sách trung ương và
tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa
phương thực hiện CTMTQG phát triển
KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Kính gửi:
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công
thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao
và Du lịch, Y tế, Giao thông Vận tải, Thông
tin và Truyền thông,
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
Thực hiện Công văn số 588/UBDT-CSDT ngày 20/5/2021 của Ủy ban Dân
tộc về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ.
Ban Dân tộc đề nghị các Sở, ngành tỉnh tham gia góp ý vào dự thảo Quyết
định Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và
tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai
đoạn 2021 - 2030
Ý kiến góp ý các Sở, ngành tỉnh gửi về Ban Dân tộc trước ngày 27/5/2021
để tổng hợp gửi Ủy ban Dân tộc.
(Kèm theo Công văn số 588/UBDT-CSDT ngày 20/5/2021 của Ủy ban Dân tộc và
dự thảo quyết định)
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- Như trên;
- Lưu VT, CSDT.

#ChuKyLanhDao

