
UBND TỈNH BÌNH THUẬN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       BAN DÂN TỘC                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Số: 618/BDT-NV                         Bình Thuận, ngày 16  tháng  8  năm 2021 

V/v đề nghị góp ý dự thảo 

Quy chế hoạt động của Ban 

chỉ đạo Chương trình MTQG 

phát triển kinh tế- xã hội 

vùng đồng bào DTTS&MN 

giai đoạn 2021-2030 tỉnh 

Bình Thuận 

 

                            Kính gửi: Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG 

                                      phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh. 

                                                                                                                         

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 08 tháng 7 năm 2021 

của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 

về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030 tỉnh Bình Thuận; 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 2924/VP-KT ngày 12 

tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Dân tộc dự thảo Quy chế hoạt 

động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tỉnh (Đính 

kèm) và xin gửi đến các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia góp ý.  

Ý kiến tham gia (bằng văn bản hoặc tham gia trực tiếp vào dự thảo) xin 

gửi về Ban Dân tộc trước ngày 19/8/2021 để tổng hợp, hoàn chỉnh trình Trưởng 

Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu VT; NV (Lệ). 

             TRƯỞNG BAN 

 

 

 

             Nguyễn Minh Tân 

 


		2021-08-16T08:51:31+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Minh Tân<tannm@bdt.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-08-16T08:51:50+0700
	Việt Nam
	Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận<bdt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




