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Lạng Sơn, ngày 05 tháng  11  năm 2019 
ơ 

V/v hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê 
duyệt điều chỉnh Đề án thực hiện 

chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển 
kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn, giai đoạn 2017 - 2020  

 
Kính gửi: Ban Dân tộc 

 

Thực hiện Công văn số 1233/UBDT-CSDT ngày 24/10/2019 của Ủy ban 
Dân tộc về việc thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 
đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bắc Sơn, các cơ quan 
liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh 
Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017 - 2020 (tại Quyết 
định số 1717/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh) bảo đảm phù hợp với 
tình hình thực tế theo ý kiến của Ủy ban Dân tộc tại Công văn trên; hoàn thành, 
báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2019. 

(Công văn số 1233/UBNDT-CSDT được gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Dân tộc, các cơ quan liên quan 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KHĐT, XD, TN&MT, NN&PTNT; 
- UBND huyện Bắc Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
Phạm Hùng Trường  
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