
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VX         Kon Rẫy, ngày       tháng       năm 

V/v phối hợp cụ thể hóa các chỉ tiêu Đề 

án Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp 

nghỉ, cách làm của đồng bào DTTS, 

làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát 

nghèo bền vững” trên địa bàn huyện 

 

   

Kính gửi: Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 570/MTTQ-BTT ngày 28/10/2022 của Ban Thường 

trực UBMTTQVN huyện Kon Rẫy về việc đề nghị rà soát, cụ thể hóa chỉ tiêu Đề 

án thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghỉ, cách làm của đồng bào 

DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. UBND huyện 

yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phối hợp cụ thể hóa các chỉ tiêu Đề án 

thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của  đồng bào dân tộc 

thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên 

địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 theo từng xã, thị trấn và có lộ trình thực hiện 

hàng năm (theo biểu kèm theo); đồng thời, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi những chỉ 

tiêu không phù hợp (nếu có). Hoàn thành nội dung gửi về UBND huyện (qua 

Phòng Dân tộc huyện) trước ngày 17/11/2022. 

2. Giao Phòng Dân tộc huyện: Chủ trì, theo dõi và đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị thực hiện và tổng hợp, hoàn chỉnh nội dung, tham mưu UBND huyện báo 

cáo về Ban Thường trực UBMTTQVN huyện trong ngày 18/11/2022. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (th/h);  

- CT, các PCT UBND huyện;                                                                  

- Lưu: VT, PDT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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