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Kính gửi:  Bộ Tài chính 

 

Để tiếp tục chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 

II, theo chỉ đạo của Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc, cơ quan thường trực Ban Chỉ 

đạo Đại hội đề nghị Bộ Tài chính cử lãnh đạo và công chức tiếp tục tham gia 

thành viên các tổ chức chuẩn bị đại hội. Cụ thể như sau: 

 Tại Quyết định số 1894/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 về việc thành lập Ban 

Chỉ đạo Đại hội và Quyết định 05/QĐ-BCĐ ngày 9/01/2020 thành lập các Tiểu 

ban giúp Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 

2020 đồng chí Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính là Thành viên Ban Chỉ 

đạo Đại hội, Phó Trưởng Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân. 

 Tại Quyết định 1895/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 về việc thành lập Ban Tổ 

chức Đại hội và Quyết định 05/QĐ-BCĐ ngày 9/01/2020 thành lập các Tiểu ban 

giúp Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 

đồng chí Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp của 

Bộ Tài chính là Thành viên Ban Tổ chức Đại hội, thành viên Tiểu ban Hậu cần - 

Lễ tân 

Ủy ban Dân tộc được biết hiện nay đồng chí Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ 

Tài chính đã có quyết định nghỉ chế độ theo quy định, đồng chí Phạm Văn 

Trường đã chuyển công tác.  

Ủy ban Dân tộc đề nghị Bộ Tài chính bố trí nhân sự thay thế đồng chí Trần 

Văn Hiếu và đồng chí Phạm Văn Trường để thực hiện các nhiệm vụ của Bộ đã 

được Trưởng ban Chỉ đạo phân công (Quyết định số 44/QĐ-BCĐDTTS phân 

công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Quyết định số 06/QĐ-BCĐ phân 

công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức kèm theo). Văn bản thay thế nhân sự 

tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội và Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân của 

Bộ đề nghị gửi về Ủy ban Dân tộc trước ngày 4/09/2020 với đầy đủ thông tin 

(Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại liên hệ, địa chỉ hòm thư 

Email). Ủy ban Dân tộc rất mong nhận được thông tin sớm của Bộ để tổng hợp 

báo cáo Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, 

Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II.  
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Vì thời gian chuẩn bị cho Đại hội đang vào thời kỳ trọng điểm, các hoạt 

động chuẩn bị đại hội của các thành viên đang triển khai theo Kế hoạch; Ủy ban 

Dân tộc rất mong sự hợp tác phối hợp thực hiện của Bộ Tài Chính.  

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng ban BCĐ Đại hội (để b/c); 

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c); 

- Website UBDT; 

- Lưu VT; Vụ DTTS (03b). 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hạnh 
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