
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN NHƯ XUÂN 

Số:         /UBND-DT 

V/v triển khai Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021  

của Thủ tướng Chính phủ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Như Xuân, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

                          Kính gửi:   

- Trưởng các phòng chuyên môn UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Ngày 04 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số: 

861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.  

 Chủ tịch UBND huyện Như Xuân giao Thủ trưởng các phòng chuyên môn 

UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện căn 

cứ nội dung Quyết định số: 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

để tổ chức triển khai thực hiện các chính sách Dân tộc. 

(Gửi kèm theo Quyết định số: 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ) 

     Yêu cầu các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận:                                                                                                  KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên (thực hiện);             PHÓ CHỦ TỊCH                                                                                                 

- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo);                     

- Thường trực HĐND huyện (để báo cáo); 

- Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo); 

- Các Phó CT UBND huyện (để chỉ đạo); 

- MTTQ và các đoàn thể (để phối hợp); 

- Công an; quân sự huyện ; 

- BHXH huyện (thực hiện); 

- Trung tâm VH-TDTT (để tuyên tuyền);                                                     
- Ngân hàng CSXH huyện; Lê Anh Tuấn 

- Các trường học thuộc huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (thực hiện);                                                                              

- Phòng Dân tộc; 

- Trang TTĐT huyện ; 

- Lưu: VT, DT.                                                                                                    
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