
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CIIJ NGHIA VIT NAM 
TINH HA GIANG Bc 1p - Tt do - Hinh phüc 

S&q4/NQ-HDND Ha Giang, ngày 09 tháng 12 nám 2020 

NGH QUYET 
A p . A A A Ye vlçc to chtrc 1u Ban Dan t9c - Ton giao 

thành Ban Dan tc tinh Ha Giang 

HOI BONG NIIAN DAN T!NH HA GIANG 
KHOA XVII- KY HQP TIIU 16 

C'án th Lut T chc chInh quyn dja phwong ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can cz Lut s'ra di, bd sung m5t so' diu cia Lut To2  chtc chInh phi và 
Luçt To chic chInh quyên djaphwong ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can c& Nghj djnh sO' 158/2018/ND-CP ngày 22 tháng 11 nám 2018 cza 
ChInh pith quy djnh ye thành lap, tO chic igi, giái the tO chjc hành chInh; 

Can cii" Nghj djnh so' 24/2014/ND-CP ngày 04 tháng 4 nám 2014 cza ChInh 
phi quy djnh to chjc các cci quan chuyên mOn thu5c Uj ban nhán dan tinh, thành 
phô trtc thu5c Trung iro'ng; 

Can ci Nghj djnh so' 107/2020/ND-CP ngày 14 tháng 9 nám 2020 ca CiiInh 
phi tha dOi, ho sung m5t sO diêu cia Nghj djnh so 24/2014/ND-C'P ngày 04 tháng 4 
nám 2014 cza ChInh phi quy djnh tO ch&c các cc' quan chuyên mOn thu5c Uy ban 
nhán dan tinh, thành pM try'c thuç3c Trung wong, 

Can ci Thông tu Lien tjch so' 07/2014/FILT-UBDT-BNV ngày 22 tháng 12 
nàm 2014 cia L5' ban Dan tc và Bó N5i vy hiiOng dan chic náng, nhim vy, quyên 
hgn và cc' câu tO chzc cia cc' quan chuyên mOn ye cOng tác Dan tç3c thu5c UBND 
cap tinh, cap huyn; 

Xét T&trinh so' 88/T/Tr-UBND ngày 04 tháng 12 nám 2020 cza Uy ban nhán 
dan tinh ye dê nghj tO chic igi Ban Dan tQc - Ton giáo thành Ban Dan tc tinh Ha 
Giang; Báo cáo thám tra sO 36/B-BPC ngày 06 tháng 12 nám 2020 cüa Ban pháp 
chê Hç5i dOng nhán dan tinh và kiên tháo lugn cña các dgi biêu H5i dOng nhán dan 
tinh tgi Kj' hQp, 

QIJYET NGH!: 

Biu 1. T chüc lai Ban Dan tc - Ton giáo thành Ban Dan tc tinh Ha Giang. 

1. Ban Dan tc tinh là ca quan chuyên mon thuc U' ban nhân dan tinh 
Ha Giang (cc' quan ngang s&), có chüc näng tham muu, giüp UST ban nhan dan tinh 
thrc hin chüc nng quãn 1 nhà nithc v cong tác dan tc trên dja ban tinh. 
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2. Ban Dan tc tinh có ti.r each pháp nhân, có con d.0 và tài khoãn riêng; chip 
hành s1r chi do, quãn 1 ye t churc, biên chê và cong tác cüa Uy ban nhan dan 
tinh, dông thôi chap hành sr chi d.o, hem tra, hithng dn v chuyên môn, nghip 
viicüaU5'banDãntôc. 

Diu 2. Hi dng nhãn dan tinh giao cho UST ban nhãn dan tinh quy djnh cii th 
ehüc nng, nhim vii, quyn hn, ca cu to chrc b may cüa Ban Dan tc tinh theo 
quy djnh cüa pháp 1ut, vn ban hiiàng dk cüa Uy ban Dan tc và to chüc thirc hiên 
theo quy djnh. 

Din 3. Nghj quyt nay dã dirge Hi dng nhân dan tinh khoá XVII, K' hçp 
thi'i 16 thông qua, có hiu 1%rc thi hành kê t1r ngày 01 tháng 01 nàm 2021 và thay 
th Nghj quy& s 33/NQ-HDND ngày 07 tháng 12 nàm 2018 cüa Hi dng nhân 
dan tinh v viêc th chüc lai và dôi ten Ban Dan tc tinh thành Ban Dan tc - Ton 
giáo tinh Ha Giang.!. 

NcinJin: 
- U ban Thu&ng vi Quôc hii; 
- Thu tuàng ChInh phü; 
- Van phông Quôc hi; Van phông ChInh phü; 
- Ban cong tác dai  biêu - Uy ban Thirng vi Quôc hi; 
-BNtivii; 
- Uy ban Dan tc; 
- TFr Tinh ui'; HDND; UBND tinh; UBMTTQ tinh; 
- Doàn DBQH khoá XIV tinh Ha Giang; 
- Dai biéu HDND tinh khoá XVII; 
- Các Ban Dãng Tinh üy; 
- Dàng Uy Khôi ca quan - Doanh nghip tinh; 
- Van phOng Tinh üy; Doàn DBQH và HDND tinh, 
UBND tinh; 
- Các sr, ban, nganh, các t chtrc - chInh frj cAp tinh; 
- Kho bc Nhà nuâc tinh; 
- TTr HDND, UBND các huyn, thãnh pho; 
- Báo Ha Giang, Dài PTTH tinh; Cong thông tin din tCr, 
Cong báo tinh; 
- Luu: VT, HDND (Ib). 
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