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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu  

quốc gia giai đoạn 2021 - 2025  
_____________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 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 Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của 

Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của  

Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của  

Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của 

tổ chức phối hợp liên ngành; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương) 

bao gồm các thành viên như sau: 

1. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ -  

Trưởng ban; 
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2. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phó  

Trưởng ban; 

3. Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Phó  

Trưởng ban; 

4. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Phó Trưởng ban; 

5. Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phó Trưởng ban; 

6. Ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Phó 

Trưởng ban; 

7. Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên 

Thường trực; 

8. Ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ủy viên Thường trực; 

9. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an - Ủy viên 

Thường trực; 

10. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ủy viên 

Thường trực; 

11. Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy 

viên Thường trực; 

12. Ông Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Ủy viên 

Thường trực; 

13. Mời bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy viên Thường trực; 

14. Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội - Ủy viên; 

15. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển  

nông thôn - Ủy viên; 

16. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế - Ủy viên; 

17. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 

Ủy viên; 
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18. Ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Ủy viên; 

19. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Ủy viên; 

20. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương -   Ủy viên; 

21. Ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã 

hội - Ủy viên; 

22. Mời bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội 

Nông dân Việt Nam - Ủy viên. 

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương gồm: Trưởng ban Ban Chỉ đạo 

Trung ương, các Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương và các Ủy viên 

Thường trực. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Ban Chỉ 

đạo Trung ương 

1. Ban Chỉ đạo Trung ương có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ 

nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý 

và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. 

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

a) Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế,          

chính sách để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021 - 2025. 

b) Giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, cơ 

quan trung ương và địa phương trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. 

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

và địa phương xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; theo dõi, đôn đốc, 

đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương 

a) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Quy chế hoạt động của 

Ban Chỉ đạo Trung ương và phân công nhiệm vụ của Trưởng ban Ban Chỉ đạo 

Trung ương, các Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương, các thành viên Ban 

Chỉ đạo Trung ương theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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b) Các thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm. Trường hợp thay đổi đại diện lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo Trung 

ương, bộ, cơ quan có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương để bổ sung, điều chỉnh.  

c) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương sử dụng con dấu của Thủ tướng 

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

bộ, cơ quan nơi công tác. 

Điều 3. Thành lập Tổ công tác của các chương trình mục tiêu quốc gia  

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quyết định thành lập Tổ công 

tác về 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. Tổ trưởng Tổ công tác là 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập 

Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 - 2025. Tổ trưởng Tổ công tác là Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành 

lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025. Tổ trưởng Tổ công tác là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

4. Thành viên Tổ công tác do Tổ trưởng Tổ công tác quyết định và làm 

việc theo chế độ kiêm nhiệm.  

Điều 4. Chức năng của Tổ công tác  

1. Tổ công tác về 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 có chức 

năng giúp Tổ trưởng Tổ công tác nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các 

công việc để triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

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

2. Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025 có chức năng giúp Tổ trưởng Tổ công tác nghiên cứu, 

chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc để triển khai có hiệu quả Chương 

trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. 

3. Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025 có chức năng giúp Tổ trưởng Tổ công tác nghiên 
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cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc để triển khai có hiệu quả 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

4. Tổ trưởng Tổ công tác sử dụng con dấu của bộ, cơ quan nơi công tác. 

5. Quy chế hoạt động của Tổ công tác do Tổ trưởng Tổ công tác ban hành. 

Điều 5. Cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ công tác 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung 

ương, sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ 

đạo Trung ương về quản lý, tổng hợp chung các chương trình mục tiêu         

quốc gia. 

2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kiện toàn Văn 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 đảm bảo không phát sinh biên 

chế hiện có của Ủy ban Dân tộc. Văn 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 thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương 

và trực tiếp giúp việc Tổ trưởng Tổ công tác về quản lý, điều phối, tổ chức thực 

hiện 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.  

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiện toàn Văn phòng 

Quốc gia về giảm nghèo đảm bảo không phát sinh biên chế hiện có của Bộ. 

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban Chỉ đạo 

Trung ương và trực tiếp giúp việc Tổ trưởng Tổ công tác về quản lý, điều phối, 

tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 - 2025.  

4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiện toàn Văn phòng 

điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo 

không phát sinh biên chế hiện có của Bộ. Văn phòng Điều phối Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban 

Chỉ đạo Trung ương và trực tiếp giúp việc Tổ trưởng Tổ công tác về quản lý, 

điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.  

5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan quyết định đơn vị, cá nhân 

trong biên chế hiện có để giúp việc thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương theo 

nhiệm vụ được phân công. 



6 

 

  

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương được bố trí từ 

nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định 

của pháp luật.  

Điều 7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành 

lập Ban Chỉ đạo chung cho các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 

- 2025 ở địa phương theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 

24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ 

trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 - 2025 và Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc 

hội về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

2. Các Quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có 

hiệu lực:  

a) Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. 

b) Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. 

c) Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. 

d) Quyết định số 955/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 

đ) Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc 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 đoạn 2021 - 2030. 

e) Quyết định số 605/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc kiện toàn thành viên 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 đoạn 2021 - 2030. 
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3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm 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, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

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

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;  

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCCV (2b). 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

 

Phạm Minh Chính 
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