
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 thực hiện chế độ 

báo cáo nhanh tiến độ 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 

 

                                 

                                Kính gửi:  

                                                 - Các cơ quan, đơn vị có liên quan(1); 

                                                 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1452/BDT-CSDT ngày 19/12/2022 của Ban Dân tộc 

tỉnh về việc phối hợp thực hiện chế độ báo cáo nhanh tiến độ 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. 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo tiến độ 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 đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; UBND huyện 

yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn 

- Báo cáo tiến độ, kết quả khối lượng thực hiện và kinh phí thực hiện, giải 

ngân các nguồn vốn thực hiện các nội dung thành phần, tiểu dự án, dự án tại thời 

điểm báo cáo. 

- Kế hoạch thực hiện, dự kiến khối lượng thực hiện và giải ngân các nguồn 

vốn thực hiện các nội dung thành phần, tiểu dự án, dự án đến thời điểm tháng sau 

báo cáo.  

- Nội dung thành phần, tiểu dự án, dự án có khối lượng thực hiện và giải 

ngân còn hạn chế và nguyên nhên của những hạn chế, khó khăn. 

- Khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Chương 

trình. 

- Kiến nghị, đề xuất và đưa ra giải pháp cụ thể. 

(Có phụ lục báo cáo nhanh chi tiết kèm theo). 

2. Thời điểm và chu kỳ báo cáo Chương trình 

a) Thời điểm báo cáo: Ngày 15 hàng tháng. 

b) Chu kỳ báo cáo: Số lượng, nội dung báo cáo được tính từ thời điểm ngày 

15 tháng trước đến ngày 14 tháng báo cáo. 

                                           
(1) Các Phòng: Dân tộc, NN&PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - TB&XH, Tư 

pháp; Trumg tâm VH-TT-DL và TT huyện, Ban QLDA ĐTXH huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. 
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3. Giao Phòng Dân tộc huyện: Chủ trì, theo dõi và đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện và tổng hợp, hoàn chỉnh nội dung, tham 

mưu UBND huyện báo cáo về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 18 hàng tháng. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, PDT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Đinh Thị Hồng Thu 
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