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THÔNG BÁO
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ
về Báo cáo đề xuất 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
_______________

Ngày 24 tháng 4 năm 2020, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về Báo cáo đề xuất
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 (Chương trình).
Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh,
Trịnh Đình Dũng, Vũ Đức Đam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch
Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch
và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương
binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Đỗ Văn Chiến,
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc báo cáo, Báo cáo thẩm định của Hội
đồng thẩm định nhà nước, ý kiến của Văn phòng Chính phủ và phát biểu của các
đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:
1. Thống nhất về tên Chương trình là: “Chương trình mục tiêu quốc gia
Phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn
2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”; thời gian thực hiện theo 02 giai đoạn:
2021 – 2025 và 2026 - 2030.
2. Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan rà
soát mục tiêu, đối tượng điều chỉnh, phạm vi, quy mô của Chương trình bám sát
quy định của Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của
Quốc hội và ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 65-KL/TW ngày 30
tháng 10 năm 2019; bảo đảm không trùng lặp giữa các Chương trình mục tiêu
quốc gia, phù hợp khả năng cân đối và huy động các nguồn vốn thực hiện
Chương trình.
3. Thống nhất về nhu cầu vốn tối thiểu của Chương trình (trong đó tối
thiểu 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương);
trong quá trình điều hành sẽ tiếp tục rà soát, cân đối, huy động các nguồn lực
khác, kể cả nguồn vốn ODA để thực hiện Chương trình, nhất là trong bối cảnh
tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã
hội của Việt Nam.
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