
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

BAN DÂN TỘC 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 687/BDT-NV            Bình Thuận, ngày 08 tháng 9 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 cơ chế huy 

động và sử dụng các nguồn vốn hợp 

pháp khác để thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi tỉnh Bình Thuận giai đoạn 

2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025. 

 

 

                                                   Kính gửi: 

                                                                    - Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; 

                                                                    - Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn  

                                                                    thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; 

                                                                    - Trung tâm Thông tin tỉnh; 

                                                                    - UBND các huyện.  

 

Căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 

4 năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại 

Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 về việc ban hành Kế 

hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và 

năm 2022 tỉnh Bình Thuận; theo đó, có giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp 

cùng các Sở, ban, ngành và địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định 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- 2025 trên địa bàn tỉnh. Ban Dân tộc tỉnh xây dựng dự thảo Tờ 

trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy 

định cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn hợp pháp khác để 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 theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia “Huy động và sử dụng các nguồn vốn 

hợp pháp khác thực hiện hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia”.  
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Ban Dân tộc đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Mặt trận và 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 trƣớc ngày 23/9/2022 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). 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

  Nguyễn Minh Tân 
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NƠI GỬI HỒ SƠ 

STT Tên cơ quan, đơn vị  Ghi chú 

1 Trung tâm Thông tin tỉnh  Đăng tải toàn văn dự thảo và các tài 

liệu có liên quan 

2 Sở Tư pháp  

3 Sở Kế hoạch & Đầu tư  

4 Sở Tài chính  

5 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

8 Sở Giáo dục và Đào tạo;  

9  Sở Y tế  

10 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh  

11 Hội Nông dân tỉnh  

12 Sở Nội vụ  

13 Công an tỉnh  

14 Kho bạc Nhà nước tỉnh  

15 NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bình Thuận  

16 Sở Tài nguyên & Môi trường;  

17 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

18 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh  

19 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  

20 Ban Dân vận Tỉnh ủy  

21 Sở Giao thông vận tải  

22 Sở Xây dựng  

23 Sở Công Thương  

24 Sở Khoa học và Công nghệ  

25 Sở Thông tin - Truyền thông  

26 Tỉnh Đoàn thanh niên  

27 Liên minh Hợp tác xã tỉnh  

28 Hội cựu Chiến binh tỉnh  

29 Văn phòng UBND tỉnh  

30 UBND các huyện (trừ huyện Phú Quý)  
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