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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch 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, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
__________________________ 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 của 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 15 về việc phân bổ ngân sách trung ương giai 

đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương 

thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia; 

Căn cứ Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ về chính sách tín dụng ưu đãi 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 từ năm 

2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt 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, giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương 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, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Ban Chấp 

hành tỉnh đảng bộ khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;  
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Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm 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, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận;  

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Văn bản số 776/BDT-KHCS 

ngày 06/9/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch 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, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Điều 2. Giao Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các 

Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc 

các Sở, ban, ngành tỉnh, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3;     
- Ủy ban Dân tộc (b/c); 

- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV. NVT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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