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Thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của 

Quốc hội về việc 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; ngày 15 tháng 02 năm 

2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP về việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14, trong đó giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối 

hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng 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 (sau đây gọi tắt là Chương trình mục tiêu quốc gia). Thừa ủy 

quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ký 

Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Chương 

trình mục tiêu quốc gia theo quy định của pháp luật (Tờ trình số 247/TTr-CP 

ngày 21 tháng 5 năm 2020). 

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ có các phiên làm việc 

liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia như sau: 

1. Sáng thứ năm, ngày 28-5-2020: 

- Đ/c Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, thành 

viên Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, thừa ủy quyền của 

Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình trước Quốc hội về Chương trình mục 

tiêu quốc gia. 

 - Đ/c Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy 

viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội 

trình bày Báo cáo thẩm tra Chương trình mục tiêu quốc gia. 

 2. Chiều thứ hai, ngày 08-6-2020  

Quốc hội thảo luận ở tổ, trong đó có nội dung về Chương trình mục tiêu 

quốc gia. 

3. Chiều thứ sáu, ngày 12-6-2020 (Truyền hình trực tiếp, phát thanh 

trực tiếp) 

- Quốc hội thảo luận tại hội trường về Chương trình mục tiêu quốc gia. 
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- Đ/c Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, thành 

viên Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giải trình ý kiến của 

đại biểu Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia. 

4. Chiều thứ năm, ngày 18-6-2020 

  Phiên bế mạc (Truyền hình trực tiếp, phát thanh trực tiếp): Quốc hội 

biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia. 

(Thời gian làm việc của Quốc hội: Buổi sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30; 

Buổi chiều từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00). 

          Ủy ban Dân tộc trân trọng thông báo Chương trình làm việc của Quốc 

hội liên quan tới Chương trình mục tiêu quốc gia để Ban Dân tộc; Ban Dân tộc – 

Tôn giáo; Cơ quan công tác Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông 

báo tới hệ thống cán bộ làm công tác dân tộc các cấp và đồng bào dân tộc thiểu 

số biết, bố trí thời gian theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là 

các phiên làm việc liên quan tới Chương trình mục tiêu quốc gia được truyền 

hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp 

trên sóng VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c); 

- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm (để b/c); 

- Các vụ, đơn vị Ủy ban Dân tộc; 
- Cổng Thông tin điện tử của UBDT; 

- Lưu: VT, HCTK. 

 TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 
 

Lò Quang Tú 
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