
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 2022 
V/v tham mưu xây dựng 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 hàng năm 

thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào DTTS và miền núi 

giai đoạn 2021-2030     

  

                         

 
Kính gửi:  Ban Dân tộc tỉnh 

  
 

 

Tiếp nhận Công văn số 102/HĐND-VP ngày 20/4/2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết ban 

hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước 

trung hạn và hàng năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Văn bản này 

đã gửi quý Ban), 

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

Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị 

quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030  

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại kỳ họp gần nhất Hội đồng nhân dân tỉnh năm 

2022 đảm bảo theo đúng quy trình quy định./. 

 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT, PCT UBND tỉnh N.L. Biên; 

- Sở Tư pháp; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT), KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV.  NVT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
  Nguyễn Long Biên 
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