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THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường trực 
UBMTTQVN tỉnh về giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi trên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2022 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 313/KH-MTTQ-BTT ngày 17/8/2022 của Ban Thường 
trực UBMTTQVN tỉnh về giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi tỉnh Kon Tum năm 2022; 

Thực hiện Thông báo số 2013/MTTQ-BTT ngày 23/11/2022 của Ban 
Thường trực UBMTTQVN tỉnh về việc thông báo lịch giám sát việc triển khai 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Kon Tum.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đinh Thị Hồng Thu - Phó Chủ tịch 

UBND huyện về việc lựa chọn địa điểm để Đoàn giám sát đến làm việc tại xã. 
UBND huyện thông báo thời gian, địa điểm làm việc với Đoàn giám sát Ban 

Thường trực UBMTTQVN tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm, thành phần làm việc với Đoàn giám sát 

* Đối với nội dung làm việc tại UBND thị trấn Đăk Rve: 

- Thời gian: Một buổi, bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 02/12/2022. 

- Thành phần:  

+ Đại diện: Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo Phòng Dân tộc & cán bộ 

chuyên môn.  

+ Đại diện: TT Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, TT UBMTTQVN thị 
trấn Đăk Rve và các thành phần có liên quan (do UBND thị trấn mời). 

* Đối với nội dung làm việc tại UBND huyện:  

 - Thời gian: Một buổi, bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 02/12/2022. 

- Thành phần:  

+ Đại diện: Lãnh đạo UBND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Kon Rẫy giai đoạn 2021-2025 (theo 
Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND huyện Kon Rẫy) , lãnh 

đạo UBND các xã, thị trấn.  

+ Mời đại diện TT UBMTTQVN huyện tham gia buổi làm việc. 
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 2. Nội dung: Làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường trực 

UBMTTQVN tỉnh về giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

trên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2022.  

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Giao Phòng Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 
quan, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung báo cáo (theo đề cương báo cáo tại 

Kế hoạch số 313/KH-MTTQ-BTT ngày 18/7/2022 của Đoàn giám sát Ban Thường 
trực UBMTTQVN tỉnh), tài liệu có liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 

huyện năm 2022 để phục vụ Đoàn giám sát khi đến làm việc tại huyện; cử đại diện 
lãnh đạo đơn vị và cán bộ chuyên môn tham gia với Đoàn giám sát khi làm việc tại 

xã, thị trấn. 

3.2. Đối với UBND thị trấn Đăk Rve(1): Chuẩn bị nội dung báo cáo (theo đề 

cương báo cáo tại Kế hoạch số 313/KH-MTTQ-BTT ngày 18/7/2022 của Đoàn 
giám sát Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh), các tài liệu có liên quan, bố trí 

phòng làm việc, mời (TT Đảng ủy, TT HĐND, UBMTTQVN) và các thành phần có 
liên quan để làm việc với Đoàn giám sát khi làm việc trực tiếp tại địa phương; đồng 

thời lựa chọn 01 khu dân cư để Đoàn tổ chức giám sát trực tiếp. 

Căn cứ nội dung của Thông báo này, UBND huyện đề nghị các địa 

phương, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 
huyện Kon Rẫy giai đoạn 2021-2025 tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nội 

dung giám sát. Thông báo này thay cho giấy mời./. 

Nơi nhận:                                                 
- Đoàn giám sát (b/c); 
- TT HĐND huyện (thay b/c);                                                                  
- Đ/c CT, các PCT UBND huyện;                                                           
- Các phòng, ban có liên quan (t/h); 
- UBND các xã, thị trấn (t/h); 
- Lưu: VT, PDT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Chiến 

  

                   
(1) Địa phương được chọn để Đoàn giám sát của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đến làm việc. 
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