
         UỶ BAN NHÂN DÂN 

          TỈNH THANH HOÁ 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:            /UBND-VX 

V/v triển khai thực hiện Quyết 

định số 1409/QĐ-TTg ngày 15 

tháng 9 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

             Thanh Hoá, ngày        tháng 10 năm 2020                                                           

 

 

 
 

 

                                  Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH 

ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 

Công văn số 6157/SKHĐT-KTNN ngày 15 tháng 10 năm 2020; Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư và các đơn vị có liên quan tập trung tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban 

Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; tham mưu 

cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch và các văn bản có liên quan đến điều hành, 

thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình theo quy định.  

- Giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã tổ chức 

triển khai thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ theo quy định; có trách nhiệm phối hợp với Ban Dân tộc trong quá 

trình tổ chức 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 giai đoạn 2021 - 2025./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX (ngocnd). 

 

                     
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

          Phạm Đăng Quyền 
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