
 

 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

BAN DÂN TỘC  

Số:          /BDT-TT&ĐB 
V/v đề nghị ký ban hành báo cáo công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

về thực hiện chính sách cử tuyển 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày        tháng 10 năm 2022 
 

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh  

 

Thực hiện   ng v n số 1447/UBDT-PC ngày 05/9/2022 của Ủy   n D n 

t c về việc báo cáo công theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chính sách cử 

tuyển;   ng v n số 7582/UBND-NC ngày 08/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc th m mưu báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thực hiện 

chính sách cử tuyển. 

Ban Dân t c đã x y dựng dự thảo Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật về thực hiện chính sách cử tuyển trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (có dự 

thảo báo cáo và phụ lục báo cáo kèm theo). 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- LĐ B n, các phòng;  

- Lưu: VT, TT&ĐB. 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

Lê Ngọc Vinh 
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