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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Chƣơng trình mục tiêu quốc gia  

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  

giai đoạn 2021 – 2030 
_____________

 

 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật S    ổi,  ổ sung một s   i u củ  Luật Tổ chức Chính 

phủ và Luật Tổ chức chính quy n     ph  ng ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Ngh  quyết s  88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 củ  

Qu c hội v  phê duyệt Đ  án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng  ồng  ào 

dân tộc thiểu s  và mi n núi gi i  oạn 2021 – 2030; 

Căn cứ Ngh  quyết s  120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 củ  

Qu c hội v  Phê duyệt chủ tr  ng   u t  Ch  ng tr nh phát triển kinh tế - xã 

hội vùng  ồng  ào dân tộc thiểu s  và mi n núi gi i  oạn 2021 - 2030; 

 Căn cứ Ngh  quyết s  12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020 củ  Chính 

phủ Triển kh i thực hiện Ngh  quyết s  88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 củ  

Qu c hội v  phê duyệt Đ  án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng  ồng  ào 

dân tộc thiểu s  và mi n núi gi i  oạn 2021 – 2030; 

Căn cứ Quyết   nh s  34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 củ  

Thủ t ớng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt  ộng củ  tổ 

chức ph i hợp liên ngành; 

 Căn cứ Quyết   nh s  41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 củ  

Thủ t ớng Chính phủ v  Ban hành Quy chế quản lý,  i u hành thực hiện 

các ch  ng tr nh mục tiêu qu c gi ; 

 Xét    ngh  củ  Bộ tr ởng, Chủ nhiệm Ủy   n Dân tộc. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
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đoạn 2021 – 2030 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương), gồm các thành 

viên theo danh sách k m theo  

Điều 2. Ch c n ng, nhi m vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương 

1. Ban Chỉ đạo Trung ương có ch c n ng giúp Thủ tướng Chính phủ 

nghiên c u, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công vi c liên quan đến quản lý, 

điều hành và tổ ch c thực hi n các giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án 

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

giai đoạn 2021 – 2030 (Đề án) và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 

2030 (Chương trình). 

2. Nhi m vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương 

a) Nghiên c u, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính 

sách có liên quan để thực hi n hi u quả Chương trình và các nhi m vụ, giải pháp 

khác của Đề án. 

b) Giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối hoạt động giữa các Bộ, ban, 

ngành, cơ quan trung ương và các địa phương trong quá trình tổ ch c, triển khai 

thực hi n Chương trình và các nhi m vụ, giải pháp khác của Đề án. 

c) Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành cơ quan trung ương 

và các địa phương trong vi c xây dựng, hoàn thi n và hướng dẫn cơ chế, chính 

sách liên quan đến quản lý, điều hành Chương trình và triển khai thực hi n các 

nhi m vụ, giải pháp khác của Đề án; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng 

kết, khen thưởng trong quá trình thực hi n  

Điều 3. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương quy định Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo Trung ương và phân công nhi m vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo 

Trung ương. 

2  Các thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương làm vi c theo chế độ kiêm 

nhi m theo sự  phân công cụ thể bằng v n bản của Thủ trưởng các Bộ, cơ quan 

liên quan  Trong trường hợp có sự thay đổi Lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo 

Trung ương, cơ quan liên quan có v n bản báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung 

ương để bổ sung, điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương. 

3. Đơn vị giúp vi c Ban Chỉ đạo Trung ương và các thành viên Ban Chỉ 

đạo Trung ương 

a) V n phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 đ t tại 

Ủy ban Dân tộc, giúp vi c Ban Chỉ đạo Trung ương và trực tiếp giúp vi c Bộ 

trưởng, Chủ nhi m Ủy ban Dân tộc - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 

Trung ương để quản lý, tổ ch c thực hi n Chương trình và các nhi m vụ, giải 
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pháp khác của Đề án; sử dụng biên chế của Ủy ban Dân tộc và được bố trí kinh 

phí hoạt động trong kinh phí thường xuyên của Ủy ban Dân tộc  

b) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định đơn vị, cá nhân trực 

thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giúp vi c Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý 

nhà nước đối với Chương trình mục tiêu quốc gia và tổ ch c thực hi n các 

nhi m vụ được giao theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương và 

theo quy định của pháp luật. 

c) Thủ trưởng các Bộ, cơ quan liên quan khác quyết định đơn vị, cá nhân giúp 

vi c thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương trong lĩnh vực được phân công theo dõi  

4  Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương sử dụng con dấu của Thủ tướng 

Chính phủ; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương sử dụng con dấu của cơ 

quan công tác. 

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương do ngân sách 

nhà nước đảm bảo, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên hàng n m 

của Ủy ban Dân tộc, V n phòng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan liên quan và 

các nguồn kinh phí hợp pháp khác  

Điều 5. Quyết định này có hi u lực kể từ ngày ký ban hành  

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các 

thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương nêu tại Điều 1 chịu trách nhi m thi hành 

Quyết định này./. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 1; 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;  

- V n phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; 

- V n phòng Tổng Bí thư; 

- V n phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- V n phòng Quốc hội; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ủy ban Trung ương M t trận Tổ quốc Vi t Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  

  TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, cục, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, QHĐP (3b) S Tùng   

THỦ TƢỚNG 

 
 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

  



 

DANH S CH THÀNH VIÊN BAN CH  Đ O TRUNG ƢƠNG  

                                                 -       

V NG Đ NG B O D N TỘC THIỂU S  V  MIỀN N I  

GIAI ĐO N 2021 – 2030 

(Kèm theo Quyết   nh s           /QĐ-TTg 

ngày      tháng      năm 2020 củ  Thủ t ớng Chính phủ) 

 

1  Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - 

Trưởng ban; 

2. Ông Đỗ V n Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhi m Ủy ban dân tộc - Phó Trưởng 

ban thường trực; 

3. 01 Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phó Trưởng ban; 

4. 01 Lãnh đạo Bộ Tài chính - Phó Trưởng ban; 

5. 01 Lãnh đạo V n phòng Chính phủ - Thành viên; 

6. 01 Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên; 

7. 01 Lãnh đạo Bộ Nông nghi p và Phát triển nông thôn - Thành viên; 

8. 01 Lãnh đạo Bộ V n hóa-Thể thao và Du lịch - Thành viên; 

9. 01 Lãnh đạo Bộ Y tế - Thành viên; 

10  01 Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên; 

11. 01 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng - Thành viên; 

12. 01 Lãnh đạo Bộ Công an - Thành viên; 

13. 01 Lãnh đạo Bộ Nội vụ - Thành viên;  

14. 01 Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công ngh  - Thành viên; 

15. 01 Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Vi t Nam - Thành viên; 

16. 01 Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên; 

17. 01 Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải - Thành viên; 

18. 01 Lãnh đạo Bộ Xây dựng - Thành viên; 

19. 01 Lãnh đạo Bộ Công thương - Thành viên; 

20. 01 Lãnh đạo Bộ Tư pháp - Thành viên; 

21. 01 Lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông - Thành viên; 

Mời lãnh  ạo các c  qu n th m gi  B n Chỉ  ạo: 

22. 01 Lãnh đạo Ủy ban Trung ương M t trận Tổ quốc Vi t Nam - 

Thành viên; 

23. 01 Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Vi t Nam - Thành viên; 
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24. 01 Lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh - 

Thành viên; 

25. 01 Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Vi t Nam - Thành viên; 

26. 01 Lãnh đạo Hội liên hi p Phụ nữ Vi t Nam - Thành viên. 

27  01 Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Vi t Nam - Thành viên./. 
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