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                Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện 

 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 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 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719); 

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về 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. 

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện khẩn trương chỉ đạo: 

1. Rà soát, tổng hợp danh mục công trình theo thứ tự ưu tiên từng năm và cả 
giai đoạn 2021-2025 của Dự án 4 (Tiểu dự án 1), đồng thời khẩn trương hoàn 

chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, mặt bằng, các công trình dự kiến thực hiện trong 
năm 2022 để khi được trung ương, tỉnh thông báo vốn sẽ triển khai thi công ngay, 

đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.  

2. Rà soát nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển 

khai Chương trình các cấp theo Dự án 5 (Tiểu dự án 4) thuộc Chương trình 
MTQG 1719 căn cứ theo các xã khu vực I, II, III (Quyết định 861) và ấp đặc biệt 
khó khăn (Quyết định 612), báo cáo bằng văn bản gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước 
ngày 24/01/2022 và file mềm qua thư điện tử:csphin.bdt@travinh.gov.vn. 

Ban Dân tộc đề nghị UBND các huyện quan tâm phối hợp thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban lãnh đạo, các phòng; 
- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 
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