
ƯBND TỈNH NINH THUẬN 
BAN DẰN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày Á-đ' tháng 6 năm 2018

- Các Sở: Ke hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và 
Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao 
động, Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công thương;

- ủy  ban nhân dân các huỵện, thành phố.

Căn cứ Công văn số 577/UBDT-HTQT ngày 31/5/2018 của ủy  ban Dân tộc 
về việc sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 2214/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 
của Thủ tướng Chính phủ.

Để chuẩn bị báo cáo UBND tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Đe án 2214//QĐ- 
TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duỵệt Đề án “Tăng 
cường họp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số Ban Dân tộc đề nghị các Sở, ngành và ủ y  ban nhân các huyện, thành 
phố báo cáo kết quả 5 năm (2014-2018) thực hiện Đe án “Tăng cường hợp tác 
quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” theo 
Quyết định số 2214//QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ 
sở đề cương hướng dẫn xây dựng báo cáo ban hành kèm theo Công văn số 
577/UBDT-HTQT ngày 31/5/2018 của ủy  ban Dân tộc và các nhiệm vụ, mục tiêu, 
chỉ tiêu, nội dung Ke hoạch số 3626/KH-ƯBND ngày 29/7/2014 của ƯBND tỉnh; 
báo cáo gửi về Ban Dân tộc tỉnh chậm nhất vào ngày 15/8/2018 (gửi tệp tin báo 
cáo theo địa chỉ: bandt@ninhthuan.gov. vn), để tổng họp, báo cáo úy  ban nhân dân 
tỉnh.

Đề nghị các Sở, ngành và địa nhương liên quan quan tâm phối họp thực
hiện./.

(Đề cương báo cáo gửi kèm Công văn số 577/ƯBDT-HTQT ngày 31/5/2018 
của ủy ban Dân tộc và Kế hoạch số 3626/KH-UBND ngày 29/7/2014 của UBND 
tỉnh được đăng tải tại địa chỉ: WWW, ninhthuan. gov. vn/chmhquven/bandantoc; Mục 
Văn bản chỉ đạo điều hcmh)TW('(

Nơi n h ậ n : ( KT. TRƯỞNG BAN
- Như trên;
- UBND tỉnh (để bảo cáo);
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, KHTH.

PHÓ TRƯỞNG BAN

Số: ¿ h s  /BDT- KHTH
V/v báo cáo kết quả 5 năm thực 
hiện Đề án 2214//QĐ-TTg ngày 
14 tháng 11 năm 2013 của Thủ 
tướng Chinh phủ.

Kính gửi:
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