
   

UỶ BAN DÂN TỘC 

   TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Số:  85/TTTT-CTTĐT 

V/v rà soát thông tin liên hệ của cơ quan 

làm công tác dân tộc tại địa phương 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Hà Nội, ngày  25  tháng 4 năm 2019 

Kính gửi: Cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố 

 Hiện nay, Cơ quan làm công tác dân tộc một số tỉnh, thành phố có nhiều 

thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự. Để đảm bảo thuận tiện cho việc liên hệ 

công tác và làm việc, Trung tâm Thông tin (Ủy ban Dân tộc) đề nghị Cơ quan 

làm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố rà soát, cung cấp thông tin mới nhất để 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc với một số nội dung 

như sau: 

 1. Rà soát thông tin liên hệ của Cơ quan hiện đang được cung cấp trên 

Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc tại địa chỉ: 
http://ubdt.gov.vn/gioi-thieu/co-quan-quan-ly-ve-

cong-tac-dan-toc-tai-dia-phuong.htm 

Theo cấu trúc: Tên cơ quan; Trụ sở; Điện thoại; Email (đề nghị cung cấp 

email công vụ của Cơ quan được UBND tỉnh, thành phố cung cấp); Danh bạ của 

các đồng chí lãnh đạo và các phòng, ban… gồm: Họ và tên; Chức vụ; Liên hệ 

(cơ quan, di động, email). 

2. Nếu Cơ quan đã xây dựng website, cổng thông tin thì đề nghị cung cấp 

thông tin: 

- Địa chỉ website, cổng thông tin: 

- Thời gian chính thức hoạt động: (nếu đang xây dựng và thử nghiệm thì 

ghi là đang thử nghiệm) 

(Danh sách website, cổng thông tin của các Cơ quan làm công tác dân tộc 

tại địa phương đang được cung cấp tại địa chỉ:  
http://ubdt.gov.vn/gioi-thieu/danh-sach-website-

cong-thong-tin-co-quan-lam-cong-tac-dan-toc-tai-dia-

phuong.htm) 

 3. Khi Cơ quan có sự thay đổi về cơ cấu, tổ chức thì đề nghị cung cấp 

ngay cho Trung tâm Thông tin để kịp thời cập nhật trên Cổng thông tin điện tử 

của Ủy ban Dân tộc theo địa chỉ email: banbientap@cema.gov.vn. 

Trung tâm Thông tin trân trọng đề nghị Cơ quan làm công tác dân tộc các 

tỉnh, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT, PCN Phan Văn Hùng (để b/c); 

- Lưu TTTT. 
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Nguyễn Ngọc Hà 

http://ubdt.gov.vn/gioi-thieu/co-quan-quan-ly-ve-cong-tac-dan-toc-tai-dia-phuong.htm
http://ubdt.gov.vn/gioi-thieu/co-quan-quan-ly-ve-cong-tac-dan-toc-tai-dia-phuong.htm
http://ubdt.gov.vn/gioi-thieu/danh-sach-website-cong-thong-tin-co-quan-lam-cong-tac-dan-toc-tai-dia-phuong.htm
http://ubdt.gov.vn/gioi-thieu/danh-sach-website-cong-thong-tin-co-quan-lam-cong-tac-dan-toc-tai-dia-phuong.htm
http://ubdt.gov.vn/gioi-thieu/danh-sach-website-cong-thong-tin-co-quan-lam-cong-tac-dan-toc-tai-dia-phuong.htm
mailto:banbientap@cema.gov.vn


   

(Thông tin xin liên hệ: Đ/c Cao Cường, Trưởng phòng, 0913368077, cuongc@cema.gov.vn) 
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