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Kính gửi:  

     - Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

     - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

     - Bộ Tài chính; 

     - Ủy ban Dân tộc. 

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (văn bản số 1072/BGDĐT-KHTC 

ngày 18 tháng 3 năm 2021, văn bản số 2080/BGDĐT-KHTC ngày 21 tháng 5 năm 

2021) và ý kiến của các bộ, cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 

2458/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2021), Bộ Tài chính (văn bản số 

22/BTC-HCSN ngày 04 tháng 01 năm 2020), Bộ Tư pháp (văn bản số 17/BTP-

PLHSHC ngày 05 tháng 01 năm 2021), Ủy ban Dân tộc (văn bản số 1840/UBDT-

CSDT ngày 25 tháng 12 năm 2020) về báo cáo tình hình thực hiện Chương trình 

mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn         

2016 -2020 (Chương trình) đến năm 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến 

như sau: 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư,        

Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Chương trình: 

a) Điều chỉnh nhiệm vụ của Chương trình (với các tỉnh có nhu cầu) theo hướng 

tăng số trường được thụ hưởng để phù hợp hơn với nhu cầu thực tế tại địa phương 

và các hướng dẫn có liên quan; bảo đảm đúng đối tượng, mục tiêu của Chương trình 

nhưng không làm tăng kinh phí; 

 b) Tổ chức tổng kết việc thực hiện Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27 tháng 

6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo 

dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020          

(Quyết định số 775/QĐ-TTg) trước ngày 25 tháng 12 năm 2021; báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ. 



2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Chương trình để xem xét bố trí các 

nguồn vốn thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của Chương trình. 

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Chương trình cân đối bố trí đủ nguồn lực 

để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình theo đúng Quyết định số 775/QĐ-TTg 

ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc và các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan biết, 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Bộ Tư pháp; 

- UBND các tỉnh (danh sách kèm theo); 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  

  Trợ lý PTTg Vũ Đức Đam, 

  Các Vụ: KTTH, PL, QHĐP,  

- Lưu: VT, KGVX(2b), Sơn. 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 
 

 

 

 

 

 Nguyễn Sỹ Hiệp 
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