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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 

năm 2020 của Chính phủ về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 

88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội phê duyệt            

Đề án tổng thể  phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và      

miền núi giai đoạn 2021 - 2030  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, 

cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ  Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Chính 

phủ Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 

2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về Triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội 

phê duyệt Đề án tổng thể  phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Giáo dục dân tộc, Thủ trưởng các 

đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo; các sở giáo dục và đào tạo chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Văn phòng Quốc hội (để b/c); 

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ: KH&ĐT, Tài chính, 

LĐ-TB&XH, Tư pháp, UBDT, MTTQVN, Hội 

LHPNVN (để p/h); 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các sở GD&ĐT; 

- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Các đơn vị thuộc Bộ; 

- Đăng Cổng TTĐT Bộ; 

- Lưu: VT, Vụ GDDT. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ 
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