UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN DÂN TỘC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 143/BDT-VP

Đắk Nông, ngày 06 tháng 3 năm 2020

V/v xin chủ trương tiếp nhận tài
trợ từ Quỹ Hoà Bình Mỹ Lai.

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.
Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông nhận được Văn bản số 11-2020/HBML ngày
04/3/2020 của Quỹ Hoà Bình Mỹ Lai về việc trao tặng cho tỉnh Đắk Nông gồm:
05 căn nhà, trị giá 250 triệu động; 30 xe đạp, trị giá 69 triệu đồng và 10 con bò
giống, trị khoảng từ 100 đến 120 triệu đồng. Tổng kinh phí Quỹ Hoà Bình Mỹ Lai
trao tặng khoảng từ 419 đến 439 triệu đồng. (Có văn bản của đơn vị trao tặng kèm
theo).
Để kịp thời lựa chọn đối tượng, thực hiện các thủ tục (lựa chọn, xét duyệt
của địa phương) theo yêu cầu của đơn vị trao tặng, Ban Dân tộc tỉnh kính đề nghị
UBND tỉnh quan tâm, xem xét cho chủ trương đồng ý tiếp nhận. Đồng thời, đề xuất
Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Đắk Song, tiếp hành khảo sát, lựa
chọn xét duyệt đối tượng thụ hưởng là đồng bào dân tộc thiểu số có đời sống khó
khăn về: nhà ở, sinh kế, học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Trường Xuân.
Ban Dân tộc tỉnh kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét cho chủ
trương để có cơ sở tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện Đắk Song (p/h);
- TB và các PTB BDT;
- Các phòng thuộc BDT;
- Lưu: VT.
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