
UBND TỈNH GIA LAI                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   BAN DÂN TỘC                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /BDT-CSKH                                  Gia Lai, ngày       tháng 9  năm 2022     

V/v lấy ý kiến Dự thảo Quyết định 

quy định cơ chế quay vòng một 

phần vốn hỗ trợ để luân chuyển 

trong cộng đồng thực hiện hoạt 

động hỗ trợ phát triển sản xuất 

cộng đồng thuộc các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

   Kính gửi:   

       - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

       - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

       - Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

       - Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

       - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật. 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 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 Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa 

sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy 

ban Dân tộc về việc 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 27/2021/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND 

tỉnh quy định một số nội dung thực hiện trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai; 
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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2739/VP-NL ngày 

29/8/2022 về việc tham mưu ban hành quy định thực hiện khoản 7 Điều 22 Nghị 

định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

Ban Dân tộc đã dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Quyết định quy định cơ 

chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện 

hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (sau đây viết tắt Dự thảo 

Quyết định). Đề nghị quý cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố phối hợp như sau: 

1. Căn cứ khoản 1, Điều 120, Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải toàn văn Dự thảo 

Quyết định Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển 

trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc 

các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai để các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

tham gia ý kiến góp ý.  

- Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai, số 07 Hai Bà 

Trưng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

- Thời hạn đăng tải: Ít nhất 30 ngày từ ngày 07/9/2022 đến ngày 

07/10/2022. 

2. Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; khoản 3 Điều 25 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, đề nghị Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, 

ngành thuộc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến góp ý đối với Dự thảo Tờ trình và Dự 

thảo Quyết định, văn bản góp ý gửi về Ban Dân tộc chậm nhất trong ngày 

16/9/2022 để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. 

(Gửi kèm hồ sơ: (1) Dự thảo Tờ trình của Ban Dân tộc; (2) Dự thảo 

Quyết định Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển 

trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc 

các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai). 

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 
- Các phòng thuộc Ban; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai; 

- Cổng thông tin điện tử Ban Dân tộc; 
- Lưu: VT, CSKH. 

               TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

              Kpă Đô 
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