
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

             BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /BDT-CSDT Tuyên Quang, ngày       tháng 01 năm 2022  

V/v đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật. 
 

 
Kính gửi: 

 

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;  

- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị -  xã hội cấp tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt 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;  

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ 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; 

Căn cứ Văn bản số 54/UBND-NC ngày 07/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc thực hiện Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 

của Thủ tướng Chính phủ;  

Ban Dân tộc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và 

hằng năm 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.   

Ban Dân tộc đề nghị các cơ quan, đơn vị (như mục kính gửi): 

1. Tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản vào dự thảo Tờ trình và dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh và gửi Ban Dân tộc trước ngày 29/01/2022 để hoàn 

thiện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông: Đăng tải dự thảo Tờ trình và dự 

thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm 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 để lấy ý 
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kiến rộng rãi đối với các tổ chức và nhân dân trong 30 ngày; tổng hợp ý kiến đóng 

góp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh gửi về Ban Dân tộc để hoàn thiện trình Uỷ 

ban nhân dân tỉnh. 

(Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết được đăng tải trên trang Website 

của Ban Dân tộc tại địa chỉ http://bandantoc.tuyenquang.gov.vn và được gửi qua 

hòm thư điện tử hoặc hệ thống quản lý văn bản điều hành của các cơ quan, đơn 

vị). 

Ban Dân tộc trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- Như kính gửi (Để tham gia); 
- Website Ban Dân tộc; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Các phòng CSDT; 
- Lưu: VT, CSDT.(v 40b). 

              TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

               Ma Quang Hiếu 

 

http://bandantoc.tuyenquang.gov.vn/
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