
UBND TỈNH BẮC KẠN 

      BAN DÂN TỘC 

 

Số:        /BDT-TTr&VP     

                   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

             Bắc Kạn, ngày   09    tháng  11 năm 2020 

Về việc góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo 

của UBND tỉnh thực hiện kiến nghị tại 

báo cáo kiểm tra chuyên đề số 582/BC-BDT 

ngày 21/9/2020 của Ban Dân tộc tỉnh 

 

                Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

                                         

Năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các sở, ngành tổ chức đợt kiểm tra 

chuyên đề về việc tổ chức triển khai, thực hiện 02 dự án thuộc Chương trình 135. 

Kết thúc đợt kiểm tra, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 582/BC-BDT ngày 

21/9/2020 về kết quả kiểm tra chuyên đề thực hiện các tiểu dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo và duy tu bảo dưỡng 

các công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2019, 2020. 

Để thực hiện tốt 02 tiểu dự án trong thời gian tới, Ban Dân tộc xây dựng dự 

thảo văn bản tham mưu cho Ủy ban nhân nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các kiến 

nghị tại Báo cáo kiểm tra (có dự thảo kèm theo). 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia góp ý kiến và gửi 

Ban Dân tộc trước ngày 13 tháng 11 năm 2020 để tổng hợp và trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo./.   
 

Nơi nhận:                                                                   KT.TRƯỞNG BAN 

Gửi bản điện tử:                                                                           PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban (3); 

- TTr&VP, Phòng CSTT&KHTH; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, TTr&VP.                                                          
                                                                                     Bế Ngọc Thuấn   
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    ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TỈNH BẮC KẠN                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                                  

Số:            /UBND-KTTCKT               Bắc Kạn,  ngày       tháng      năm 2020 

V/v thực hiện kiến nghị tại 

Báo cáo kiểm tra  

(Dự thảo)                                                                                                                                                                                                       

                     Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Ban Dân tộc tỉnh 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn 

Sau khi xem xét nội dung kiến nghị đối với UBND tỉnh tại Báo cáo số 

582/BC-BDT ngày 21/9/2020 về kết quả kiểm tra chuyên đề thực hiện các tiểu dự 

án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo 

và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2019, 

2020 (phô tô gửi kèm), UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động, phối hợp với các Sở, Ban, 

ngành liên quan trong việc ban hành các văn bản hướng thực hiện dự án nêu trên 

theo chức năng nhiệm vụ được giao, để các đơn vị, địa phương triển khai thực 

hiện dự án đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét sửa đổi Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh nội 

dung các hộ tham gia  dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được hỗ trợ một phần con 

giống trâu, bò nuôi vỗ béo theo đúng quy định. 

- Giao Ban Dân tộc tỉnh đôn đốc các ngành, địa phương chỉ đạo các  ã, các 

chủ đầu tư kh n trương triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc 

đảm bảo đúng tiến độ và quy định của Chương trình.  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phân công đầu mối chủ trì thực hiện 

các chương trình, chính sách dân tộc đảm bảo hiệu quả. Chỉ đạo ban hành quy chế 

phối hợp giữa các phòng, ban, ngành chức năng của huyện trong quản lý thực hiện 

các Chương trình, chính sách dân tộc. 

Với nội dung trên, UBND tỉnh thông báo để đơn vị tổ chức thực hiện./. 

 
 Nơi nhận:                                                  
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (t/h);  
- CT, PCT UBND tỉnh (Ô. Hưng); 

- Ban Dân tộc; 
- CVP, PVP (Ô. Thất); 
Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, …... 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

             KT. CHỦ TỊCH 

             PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

               

             Phạm Duy Hưng 
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