
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN DÂN TỘC  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /BDT-CSDT 

V/v đăng tải kết quả Điều tra  

kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số 

 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

Tuyên Quang, ngày   tháng  năm 2020 
 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Căn cứ văn bản số 878/UBDT-KHTC ngày 20/7/2020 của Ủy ban Dân tộc về 

việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và công bố kết quả điều tra 

53 dân tộc thiểu số năm 2019;  

Thực hiện văn bản số 2970/UBND-KGVX ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh; 

Ngày 25/9/2020, Ban Dân tộc tỉnh đã công bố kết quả Điều tra, thu thập 

thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 9 năm 2020 do Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. 

Để đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời về kết quả cuộc điều tra cho các 

cơ quan, đơn vị, cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

được biết, Ban Dân tộc tỉnh trân trọng đề nghị Cục Thống kê tỉnh, Sở Thông tin và 

Truyền thông phối hợp đăng tải kết quả Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 

53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trên Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh theo quy định. 

(Có Báo cáo kết quả Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc 

thiểu số năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kèm theo văn bản này) 

Trân trọng đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện ./. 

 
Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Lãnh đạo Ban DT; 

- Lưu: VT, CSDT (Lê Thanh 9b). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thắm 
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