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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 41/2022/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 01 tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 84/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013  

của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc dạy và học tiếng Chăm  

trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
________________________________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

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

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 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 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của 

Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong 

các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 

số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy 

và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiếu số trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

1695/TTr-SGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2022 và ý kiến thẩm định của Sở Tư 

pháp tại Báo cáo số 1606/BC-STP ngày 21 tháng 7 năm 2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 84/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 

12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc dạy và học tiếng Chăm 

trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  

Thời gian chấm dứt thực hiện Quyết định số 84/2013/QĐ-UBND được tính 

kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2022. 

 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2022. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các 

ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Long Biên 
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