
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

BAN DÂN TỘC 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 505/BDT-NV Bình Thuận, ngày 13 tháng 7 năm 2022 

V/v đề nghị đăng tải, góp ý dự thảo 

Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị 

quyết của HĐND tỉnh “Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách trung ương 

và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách 

địa phương thực hiện Chương trình 

MTQG phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào DTTS&MN giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025 trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận. 

 

 

                                          Kính gửi: 

                                              - Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; 

 - Các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; 

 - Trung tâm Thông tin tỉnh;                                               

 - UBND các huyện.  

 

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 7 Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 

30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện 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, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025;  

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 654/UBND-

KT ngày 08/3/2022 về việc khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 

39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; theo đó, Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành 

được phân công chủ trì, quản lý các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của 

Chương trình, tổng hợp tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh quyết định “Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

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, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản theo 

quy định.  



2 
 

Trên cơ sở đề xuất của các sở, ban, ngành có liên quan. Ban Dân tộc tham 

mưu dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh “Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Ban Dân tộc đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, các đoàn thể chính 

trị - xã hội cấp tỉnh và UBND các huyện tham gia góp ý bằng văn bản gửi về Ban 

Dân tộc trước ngày 27/7/2022 để tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo theo quy định. 

Đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình của 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên Cổng 

Thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn 30 ngày để các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức và cá nhân đóng góp ý kiến. 

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

quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng DT và Bộ phận phụ trách CTDT 

thuộc UBND các huyện; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, NV (Giảng). 

    KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

  Hồ Thị Kim Lệ 
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