
UBND TỈNH SƠN LA 

BAN DÂN TỘC 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                
 

Số:  3 5  /BDT 
V/v xin ý kiến vào dự thảo 

Quyết định quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Ban Dân tộc 

Sơn La, ngày  09  tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Ủy Ban dân tộc   

- Bộ Nội vụ 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy  

- Các Sở, Ban ngành 

- UBND các huyện, Thành phố 

- Trung tâm thông tin, Văn Phòng UBND tỉnh 
 

 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 
ngày 22 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

  Căn cứ Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày  09/6/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh ban hành Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND 

tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ban Dân tộc tỉnh. 

 Ban Dân tộc tỉnh xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc 
Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc, 

thay thế Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh.   

(Có dự thảo Quyết định kèm theo và đăng tải trên Website Ban Dân tộc 
theo địa chỉ:  http://www.bandantoc.sonla.gov.vn) 

Để tiếp tục hoàn thiện văn bản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban 
Dân tộc tỉnh trân trọng gửi dự thảo xin ý kiến Ủy Ban dân tộc, Bộ Nội vụ; các 

sở, ban ngành, UBND các huyện, Thành phố. Các ý kiến tham gia đề nghị gửi 
về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 16/7/2021.   

(Quá thời gian trên Quý đơn vị không có văn bản tham gia, Ban Dân tộc 
xin được hiểu đã nhất trí với dự thảo) ./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Các phòng c/môn; 
- Trang TTĐT của Ban; 
- Lưu VT, CVP; 

 

                    TRƯỞNG BAN 

  

 
 

 
Đinh Trung Dũng  
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DANH SÁCH 
 Các sở ngành gửi xin ý kiến vào dự thảo Quyết định   

(kèm theo Công văn số      /BDT ngày 09/7/2021 của Ban Dân tộc)  
 

TT Đơn vị Ghi chú 

1 Sở Nội vụ  

2 Sở Tư pháp  

3 Sở Kế hoạch & Đầu tư  

4 Sở Tài chính  

5 Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn  

6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

8 Sở Giáo dục và Đào tạo  

9 Sở Y tế  

10 Sở Công thương  

11 Sở Tài nguyên và Môi trường  

12 Sở Thông tin và Truyền thông  

13 Sở Giao thông vận tải  

14 Sở Xây dựng  

15 Sở Khoa học và Công nghệ  

16 Sở Ngoại vụ  

17 Thanh tra tỉnh  

18 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh  

19 Công an tỉnh  

20 Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Sơn La  

21- 32 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  
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