
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC 

Số:  2815  /UBND-KT 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Hàm Thuận Bắc, ngày  04  tháng  12  năm 2019     

     
 
 
 

    Kính gửi:  

-  Phòng Dân tộc huyện; 

  - UBND các xã: Đông Tiến, Đông Giang,  

La Dạ, Thuận Minh và Thuận Hòa. 

       

Theo đề nghị của Ban Dân tộc Bình Thuận tại Công văn số 843/BDT-NV ngày 

26/11/2019, về việc hướng dẫn đăng ký nhu cầu đầu tư ứng trước giống, vật tư phục 

vụ sản xuất năm 2020;  

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Ban Dân tộc Bình Thuận, Chủ tịch UBND 

huyện có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu UBND các xã: Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ, Thuận Minh và 

Thuận Hòa tổ chức triển khai thực hiện việc đăng ký đầu tư ứng trước năm 2020 theo 

hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh tại Công văn số 843/BDT-NV ngày 26/11/2019 

(Ban Dân tộc tỉnh đã gửi Công văn cho các xã). Tổng hợp, báo cáo danh sách hộ 
đăng ký nhận đầu tư ứng trước theo biểu mẫu đính kèm Công văn số 843/BDT-NV 

củ Ban Dân tộc tỉnh gửi về UBND huyện (Thông qua phòng Dân tộc huyện), kèm 

theo báo cáo bằng thư điện tử theo địa chỉ Email: 

dantoc@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn, trước ngày 12/02/2020. Nếu quá thời hạn 

trên các xã không có báo cáo danh sách hộ đăng ký nhận đầu tư ứng trước năm 2020 

xem như không có nhu cầu.    

2. Giao trách nhiệm cho phòng Dân tộc huyện theo dõi, đôn đốc UBND các xã 

thực hiện tốt nội dung tại điểm 01 Công văn này. Đồng thời, tổng hợp, tham mưu 

UBND huyện báo cáo danh sách hộ đăng ký nhận đầu tư ứng trước năm 2020 gửi 

Ban Dân tộc tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/02/2020. 

Yêu cầu Trưởng phòng Dân tộc huyện, Chủ tịch UBND các xã nói trên triển 

khai thực hiện tốt nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Thạch); 

- Chánh, Phó VP (đ/c Đức); 

- Lưu: VT. 

 

 

V/v triển khai đăng ký nhu cầu 

đầu tư ứng trước giống, vật tư 

phục vụ sản xuất năm 2020. 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 Nguyễn Ngọc Thạch 
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