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NGHỊ QUYẾT 
Về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ NHẤT 

 
Căn cứ Điều 54 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 

tháng 11 tháng 2003; 
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội; 

Xét Tờ trình số 01/TTr-HĐND của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 
Quang về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu 
Hội đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang.  
Điều 2. Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Quy 
chế hoạt động của Hội đồng nhân dân và các quy định khác của pháp luật. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, kỳ họp 
thứ nhất thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2011./. 

 
 CHỦ TỊCH  

 
(Đã ký) 

 
Nguyễn Sáng Vang 
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