
ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN ĐĂK HÀ              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-TH              Đăk Hà, ngày     tháng      năm 

V/v báo cáo kết quả hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số không có 

đất ở, không có đất sản xuất 

đến quý III năm 2022 

 

 

    Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

Căn cứ Công văn số 837/BDT-CSDT, ngày 23/8/2022 của Ban Dân tộc tỉnh 

Kon Tum về việc báo cáo kết quả hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở, 

không có đất sản xuất đến quý III năm 2022. 

Để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh về các hộ đồng 

bào DTTS không có đất ở, không có đất sản xuất quý III năm 2022 trên địa bàn huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung, 

như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương kiểm tra, rà soát tổng hợp 

báo cáo số hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở, không có đất sản xuất quý 

III năm 2022 trên địa bàn các xã, thị trấn; báo cáo gửi về UBND huyện (qua Phòng 

Dân tộc) trước ngày 31/8/2022 (có phụ lục gửi kèm). 

2. Giao Phòng Dân tộc tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum trước ngày 06/9/2022. 

Yêu cầu cơ quan,  đơn vị và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển 

khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
 - Như trên (th/h); 

 - TT Huyện ủy (b/c); 

 - TT HĐND huyện (b/c);  

 - LĐ UBND huyện;  

 - Lưu: VT, DT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Phạm Thị Thương 
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