UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 12868 /UBND-VX

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đề xuất triển khai hạng mục
"Đầu tư vùng trồng dược liệu quý"
thuộc Chương trình Mục tiêu
Quốc gia Phát triển kinh tế - xã
hội vùng Dân tộc thiểu số và miền
núi giai đoạn 2021 - 2030.

Kính gửi:
- Ban Dân tộc;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính.
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1770/UBDT-HTQT ngày
14 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Dân tộc về việc đề xuất triển khai hạng mục
"Đầu tư vùng trồng dược liệu quý" thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát
triển kinh tế - xã hội vùng Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
(gửi văn bản kèm theo).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và
các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan; khẩn trương nghiên cứu đề nghị
của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 1770/UBDT-HTQT ngày 14 tháng 9 năm
2020; căn cứ tình hình thực tế và quy định hiện hành, báo cáo Ủy ban Dân tộc
và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 9 năm 2020./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VX (ngocnd).
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