
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
              

 

Số:         /UBND-VXNV 
 

        Ninh Thuận, ngày       tháng 8 năm 2022 

V/v triển khai Thông tư số 

02/2022/TT-UBDT ngày 

30/6/2022 của Bộ trưởng,  

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 

 

  

Kính gửi:  

                - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

                - UBND các huyện, thành phố. 

 

Ngày 30/6/2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Thông 

tư số 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc 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 đến năm 2025 (Thông 

tư này đã đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc), 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố theo chức 

năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, lĩnh vực được giao khẩn trương tổ chức phổ biến 

quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-UBDT 

ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đảm bảo kịp thời, 

chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và đúng quy định. Trong tiến trình triển 

khai thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua 

Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp tham mưu) để xem xét, giải quyết. 

2. Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội 

dung quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-UBDT đảm bảo hiệu quả, đúng quy 

định; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc triển khai thực 

hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; định kỳ hàng tháng báo cáo 

kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh và tham mưu báo cáo Ủy ban Dân tộc theo 

quy định./. 

   
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB, LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV. NVT. 

 KT. CHỦ TỊCH  

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Long Biên 
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