
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ NỘI VỤ 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1727/SNV-TCCC Bình Thuận, ngày 05 tháng 8 năm 2022 
V/v lấy ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng 

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

                                      

                                 Kính gửi: 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

  và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 

- Các Hội cấp tỉnh được Nhà nước giao biên chế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 213/QĐ-

UBND ngày 24/01/2022
1
, theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách 

khuyến khích phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và sử dụng có hiệu quả nhân tài 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo hồ sơ lập đề nghị 

xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định 

chính sách khuyến khích phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và sử dụng có hiệu 

quả nhân tài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Thực hiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ gửi 

dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị quyết đặc thù của Hội đồng nhân dân 

tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để lấy ý kiến tham gia. 

Ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đề nghị gửi về Sở Nội vụ 

trước ngày 05/9/2022 để tổng hợp, tiếp thu, giải trình và thực hiện các bước 

tiếp theo trong quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đề nghị UBND 

các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lấy ý kiến góp ý của các xã, phường, thị 

trấn và các đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách). 

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp, chỉ đạo Trung tâm Thông tin 

đăng tải hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh đến ngày 05/9/2022 (30 ngày) để các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân tham gia góp ý kiến. 

                                           
1
 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 
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* Hồ sơ gửi kèm gồm: 

- Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết.  

- Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách.  

- Dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính 

sách.  

- Dự thảo Đề cương chi tiết Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Trung tâm Thông tin, VP UBND tỉnh; 
- Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức - Nội vụ  
cấp huyện; 
- Lưu: VT, TCCC (Thắng). 

 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

Đỗ Thái Dương 

 


		Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - STTTT - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - Email: stttt@binhthuan.gov.vn - Phone: 0252.3833505
	2022-08-05T16:22:31+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Đỗ Thái Dương<duongdt@snv.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-08T08:56:43+0700
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận<snv@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




