
   ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH THUẬN                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  28  /2022/QĐ-UBND                          Bình Thuận, ngày  20    tháng 9 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh  

vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường phổ thông dân tộc nội trú; 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2080/TTr-

SGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định vùng tạo nguồn cán bộ 

cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Đối tượng áp dụng: Các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan. 

Điều 2. Vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh 

vào các trường phổ thông dân tộc nội trú 

1. Các xã, phường, thị trấn khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt. 

2. Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số, có giấy chứng nhận hộ 

nghèo, sinh sống ở các xã, phường, thị trấn còn lại trong tỉnh, có nguyện vọng 

học tập tại trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn. 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-01-2016-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-102589-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-01-2016-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-102589-d1.html


2 

 

 

 
2 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Dân 

tộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực 

hiện quy định về vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện được tuyển 

sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Bình Thuận, đảm bảo 

tuyển sinh đúng quy định. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9 năm 2022. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Ủy ban Dân tộc; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;  

- Như Điều 4;  

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;  

- Báo Bình Thuận, Đài PT-TH Bình Thuận; 

- Trung tâm Thông tin;  

- Lưu: VT, TH, KGVXNV. Bích. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 
 

 

 

Lê Tuấn Phong 

 


		Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - STTTT - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - Email: stttt@binhthuan.gov.vn - Phone: 0252.3833505
	2022-09-23T09:25:48+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận<ubnd@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - STTTT - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - Email: stttt@binhthuan.gov.vn - Phone: 0252.3833505
	2022-09-23T09:26:13+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận<ubnd@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




