
UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN DÂN TỘC 
 

Số:        /BDT-KHCS 

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch đào 

tạo nâng cao năng lực cho cộng 

đồng và cán bộ triển khai 

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. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Ninh Thuận, ngày      tháng 7  năm 2022 

 

 

 

Kính gửi:    

                                 - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

                  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

                              - Các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;     
                                 - Uỷ ban nhân dân các huyện.    

 

 

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

phủ 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; Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban 

Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc 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 34/2022/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh 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 dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, 

giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  

 Nhằm đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình (bao 

gồm: Quy trình triển khai dự án, tiểu dự án của Chương trình; kỹ năng làm chủ 

đầu tư, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý tài chính và thanh quyết toán; quy trình lập kế 

hoạch; kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện), các kỹ năng về phát triển 

cộng đồng và các nội dung liên quan khác cho cán bộ cơ sở thực hiện Chương 

trình cấp xã và cấp thôn. 

Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc dự thảo Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực 

cho cộng đồng và cán bộ triển khai 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 Ninh Thuận.  

Để đảm bảo cơ sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban 

hành; Ban Dân tộc đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia góp ý đối 
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với dự thảo Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển 

khai 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 Ninh Thuận 

(được gửi qua Hệ thống quản lý văn bản của quý cơ quan, đơn vị và đăng tải trên 

Trang tin điện tử Ban Dân tộc); gửi về Ban Dân tộc trước ngày 23/7/2022 (gửi 

kèm file điện tử qua địa chỉ email bandt@ninhthuan.gov.vn). Nếu sau thời hạn 

nêu trên, Ban Dân tộc không nhận được ý kiến góp ý thì xin được hiểu là quý cơ 

quan, đơn vị, địa phương thống nhất theo dự thảo.  

Ban Dân tộc đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp 

nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, KHCS. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

  

 

 

Bá Bình Yên 
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