
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN    Độc lập   -  Tự do  -  Hạnh phúc 
   

 
 

Số:         /UBND -VXNV  Ninh Thuận, ngày         tháng 02 năm 2021 

V/v nội dung phản biện xã hội 

của Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

 năm 2021 

  

                       Kính gửi:   

- Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Tiếp nhận Công văn số 661/MTTQ-BTT ngày 04/02/2021 của Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc đăng ký nội dung phản biện xã 

hội năm 2021,   

Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc 

ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể chính trị - xã hội, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi 

trường, Lao động – Thương binh và Xã hội và Ban Dân tộc tỉnh căn cứ nội dung đề 

nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại văn bản nêu 

trên; khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án thuộc lĩnh vực theo dõi, 

phụ trách gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để tổ chức 

phản biện, góp ý theo quy định. 

2. Các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố khi tham 

mưu triển khai các dự án, nhất là những dự án có quy mô lớn, công trình trọng điểm, 

cấp bách có liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất cần tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh mời Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã 

hội cùng tham gia vận động, để tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển 

khai dự án./. 

(Gửi kèm Công văn số 661/MTTQ-BTT ngày 04/02/2021) 

 

  

 

Nơi nhận: 

     CHỦ TỊCH 

     
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT), KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV. NVT 

  

 

 
 

 

       Trần Quốc Nam  
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