
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

BAN DÂN TỘC 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 17/BDT-NV            Bình Thuận, ngày 07 tháng 01 năm 2022 

V/v lấy ý kiến góp ý về dự thảo 

hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết 

của HĐND tỉnh.  

 

                                                            Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã 
                                            

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;  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

4132/UBND-TH ngày 02/11/2021 về việc đăng ký các báo cáo và dự thảo Nghị 

quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2022; Ban Dân tộc tỉnh dự thảo 

các văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết 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 đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách 

theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bộ hồ sơ gồm có:  

- Báo cáo số 246/BC-UBND ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

kết quả 10 năm (2011-2021) thực hiện Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh; 

- Dự thảo 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 tỉnh; 

- Dự thảo Nghị quyết 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 có cơ sở tiếp tục hoàn thiện các bước theo quy trình soạn thảo văn bản 

quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị 

UBND các xã nghiên cứu, tham gia góp ý bằng văn bản và gửi về Ban Dân tộc 

tỉnh trước ngày 18/01/2022 (Trường hợp thống nhất cũng đề nghị UBND các xã 

có văn bản để Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, NV (Giảng). 

    KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

  Hồ Thị Kim Lệ 

 



DANH SÁCH UBND CÁC XÃ NƠI GỬI LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO 

 

1. UBND các xã: Phan Dũng, Phong Phú và Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong; 

2. UBND các xã:  Phan Sơn, Phan Lâm, Phan Điền và Phan Tiến, huyện Bắc 

Bình; 

3. UBND các xã: La Dạ, Đông Giang, Đông Tiến, Thuận Hòa và Thuận Minh, 

huyện Hàm Thuận Bắc; 

4. UBND các xã: Mỹ Thạnh, Hàm Cần và Tân  Lập, huyện Hàm Thuận Nam; 

5. UBND các xã: Sông Phan, Tân Hà, Tân Xuân và Tân Đức, huyên Hàm Tân; 

6. UBND các xã: La Ngâu, Măng Tố, Đức Thuận, Đức Bình, Đức Phú, Suối 

Kiết, Gia Huynh và thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh; 

7. UBND các xã: Đức Tín, Trà Tân và Mê Pu, huyện Đức Linh. 
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