
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 988/BDT-NV           Bình Thuận, ngày 15 tháng 12 năm 2021 

V/v lấy ý kiến góp ý về dự thảo hồ 

sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết 

của HĐND tỉnh.  

 

 

                               Kính gửi:  

                                                - Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; 

                                                - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 

                                                  các đoàn thể cấp tỉnh; 

                                                - Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

                                                - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

                                                - Trung tâm Thông tin-Văn phòng  UBND tỉnh.  

 

Thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh tại có Công văn số 4132/UBND-TH ngày 

02/11/2021 về việc đăng ký các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh 

trong năm 2022. 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18/6/2020; Ban Dân tộc dự thảo các văn bản đề nghị xây dựng nghị 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030” để lấy ý kiến tham gia góp ý 

của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương có liên quan theo quy định của 

Luật; hồ sơ gồm có: 

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết 

về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021-2030”; 

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh;  

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030” 

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương tham gia góp ý 

kiến bằng văn bản gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 24/12/2021. Trường hợp 

thống nhất cũng đề nghị báo cáo bằng văn bản để Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh. 
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Đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo bộ hồ sơ đề 

nghị xây dựng Nghị quyết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh (thời gian đến 

hết ngày 12/01/2022) để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân góp ý kiến.  

Ban Dân tộc tỉnh rất mong các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương 

quan tâm chỉ đạo phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Phòng DT và Bộ phận CTDT các huyện; 

- Lưu: VT, NV (Giảng). 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tân 
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