UBND TỈNH ĐẮK LẮK
BAN DÂN TỘC
Số: 332 /BDT-CSDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 11

tháng 6 năm 2020

V/v Báo cáo kết quả thực hiện công tác
dân tộc 6 tháng đầu năm 2020.

Kính gửi:
- Các sở, ngành: Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội;
Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và
truyền thông; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du
lịch; Khoa học và Công nghệ;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh;
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Công An tỉnh.
Thực hiện Công văn số 60/ĐPII-HCTH ngày 09/6/2020 của Vụ Địa phương
II, Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo tình hình và công tác dân tộc khu vực miền
Trung - Tây nguyên (photo gửi kèm),
Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-UBDT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Ủy ban Dân tộc về Công tác dân tộc;
Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân tộc kịp thời,
chính xác, đúng nội dung; Ban Dân tộc đề nghị các Sở, ngành báo cáo kết quả thực
hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2020 (theo Đề cương báo cáo và các Biểu
tổng hợp gửi kèm, hoặc Quý cơ quan tải đề cương báo cáo và các Biểu tổng hợp
số liệu tại mục Thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Ban Dân tộc theo địa
chỉ:http://bandantoc.daklak.gov.vn/).
Đề nghị các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Ban Dân
tộc trước ngày 17/6/2020 để kịp tổng hợp, báo cáo Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân
tộc (báo cáo bằng văn bản và gửi qua hộp thư điện tử email: quybdt@gmail.com./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- LĐ Ban, các phòng;
- Lưu VT, CSDT.
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