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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình 

 mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 

 

  TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC  

TIÊU QUỐC GIA TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/NQ-QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội 

về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình 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 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về 

phê duyệt Đề án tổng thể 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 28/7/2021 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 28/7/2021 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 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về 

Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

Căn cứ Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

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

Chính phủ về 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 - 2025;  
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Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 25/3/2022 của Ban Chỉ 

đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về 

ban hành Chương trình công tác năm 2022 của  Ban Chỉ đạo Trung ương  các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2021-2025, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Tài chính; 
- Các Bộ quản lý CTMTQG; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như Điều 2 (thực hiện); 
- CVP và các PCVP UBND tỉnh; 
- Phòng THVX, Phòng Kinh tế; 
- Lưu: VT, TH. 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
 

 
CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Văn Sơn 
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