
STT Ký hiệu Ngày tháng năm Trích yếu

1 88/2019/QH14 18/11/2019
Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

2 120/2020/QH14 19/6/2020
Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai
đoạn 2021-2030

3 12/NQ-CP 15/02/2022
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày
18/11/2024 Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

4
64/QĐ-

BCĐCTMTQG
07/08/2021

Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương
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

5
65/QĐ-

BCĐCTMTQG
07/08/2021

Ban hành chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo
Trung ương 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

6 645/QĐ-UBDT 28/9/2021
Ban hành Chươờng trình hành động thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
5 năm 2021-2025

7 1719/QĐ-TTg 14/10/2021
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

8 39/2021/QĐ-TTg 30/12/2021

Quy định về  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 2021-2025,  giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025

9 227/QĐ-TTg 25/2/2022
về việc ban hành khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách
hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng
đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

10 15/2022/TT-BTC 03/04/2022

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 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

11 1945/QĐ-TTg 18/11/2021
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục
tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

12 1409/QĐ-TTg 15-09-2020

Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14
ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phê duyệt 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

13
35/QĐ-

BCĐCTMTQG
25/03/2022

Ban hành chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo
Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-
2035

VB Trung ương
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14 27/2022/NĐ-CP 19/4/2022
Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình
mục tiêu quốc gia

15 28/2022/NĐ-CP 26/4/2022

Về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn
từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm
2025.

16
01/2022/TT-

UBDT
26/5/2022

Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN
giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025

17 652/QĐ-TTg 28/5/2022
Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương
giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương
trình MTQG

18 653/QĐ-TTg 28/5/2022
Giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03
Chương trình mục tiêu quốc gia

19 1064/QĐ-BTC 06/10/2022

Giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân
sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực
hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào
DTTS&MN 

20
4096/BKHĐT-

KTĐN
20/06/2022

Khoản hỗ trợ ngân sách trung ương CTMTQG dân tộc thiểu số
và miền núi giai đoạn 2021-2030

21
02/2022/TT-

UBDT
30/6/2022

TT Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS &
MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm
2025

22
2651/BVHTTDL-

KHTC
19/7/20222

Hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Dự án 6 thuộc
Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và
MN năm 2022

23 495/QĐ-UBDT 28/7/2022
Phê duyệt kế hoạch truyền thông về Chương trình MTQG phát
triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025

24
3948/BKHĐT-

TCTT
14/6/2022 Thực hiện một số quy định của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP

25
677/HD-

BVHTTDL
03/03/2022

Hướng dẫn thực hiện Dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển
du lịch” thuộc 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

26
517/NQ-

UBTVQH15
22/5/2022

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 MTQG

27
2184/BGDĐT-

GDDT
26/5/2022

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 5 thuộc
Quyết định 1719/QĐ-TTg.

28 3578/BNN-KTHT 06/06/2022
V/v phân bổ kinh phí sự nghiệp NSTW thực hiện Tiểu dự án 1,
Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG DTTS&MN năm 2022

29 6083/BTC-NSNN 27/6/2022
Thông báo số bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư thực hiện 03
chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022

30 43/KH-ĐCT 06/03/2022
Triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết
những vẫn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc
CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 



31
1096/UBDT-
VPCTMTQG

13/7/2022
Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình MTQG
DTTS&MN

32
33/BCĐTƯ-

UBDT
26/7/2022

đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2022, dự kiến kế hoạch năm
2023 chương trình MTQG DTTS&MN

33
1182/UBDT-

KHTC
26/7/2022

Báo cáo tình hình KT-XH, tình hình thực hiện Kế hoạch phát
triển KTXH vùng DTTS&MN năm 2022 và Kế hoạch phát triển
KT-XH vùng DTTS&MN năm 2023

34
35/QĐ-

TCTCTMTQGDT
TS

08/05/2022
Ban hành kế hoạch giám sát, đánh giá công tác của Tổ công tác
Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào
DTTS&MN giai đoạn 2021-2025

35 1756/TTR-UBDT 13/11/2021

 Tờ trình V/v phê duyệt Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu
chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước 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 đén năm 2025

36 698/CĐ-TTg 08/04/2022
Về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các
chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025

37
5139/VPCP-

KTTH
08/12/2022

V/v vướng mắc trong phân bổ kinh phí sự nghiệp cho các địa
phương thực hiện CTMTQG NTM

38 4912/HD-NHCS 30/6/2022
Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất,
chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo
Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ

39
1314/UBDT-

CSDT
16/8/2022

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ
-CP và Thông tư số 02/2022/TT-UBDT

40 04/HD-ĐCT 28/07/2022 Hướng dẫn triển khai Dự án 8 

41
35/QĐ-

BCĐCTMTQG
05/08/2022

Quyết định Ban hành kế hoạch giám sát, đánh giá của tổ công
tác chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS
và MN giai đoạn 2021-2025

42
37/BCĐTƯ-

UBDT
05/08/2022

Đôn đốc gủi báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2022, dự
kiến kế hoạch năm 2023 và 3 năm 2023-2025 chương trình
MTQG DTTS&MN

43
5863/BKHĐT-

TCTT
19/08/2022

 về việc báo cáo kết quả phân bổ giao kế hoạch và giải ngân vốn
NSNN năm 2022 của 3 CTMTQG

44 02/2022/UBDT 30/06/2022

hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc 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

45 2415/QĐ-BYT 05/09/2022

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn thực hiện dự án 7 chăm
sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người
DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc 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

46
1500/UBDT-

CSDT
12/09/2022

Về việc triển khai thực hiện dự án 1, dự án 2 thuộc chương trình
MTQG DTTS&MN



Đơn vị ban hành Người ký

Quốc hội
Nguyễn Thị
Kim Ngân

Quốc hội
Nguyễn Thị
Kim Ngân

Chính phủ
Nguyễn Xuân

Phúc

 Ban Chỉ đạo Trung ương
Chương trình mục tiêu quốc

gia

Trương Hòa
Bình

 Ban Chỉ đạo Trung ương
Chương trình mục tiêu quốc

gia

Trương Hòa
Bình

Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Thủ tướng Chính phủ
Phạm Bình

Minh

Thủ tướng Chính phủ
Phạm Bình

Minh

Thủ tướng Chính phủ
Phạm Bình

Minh

Bộ Tài Chính
Võ Thành

Hưng

Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh

Chính

Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân

Phúc

 Ban Chỉ đạo Trung ương
Chương trình mục tiêu quốc

gia

Phạm Bình
Minh

VB Trung ương
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Chính phủ
Phạm Bình

Minh

Chính phủ Lê Minh Khái

Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Trần Quốc

Phương

Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch

Trịnh Thị Thủy

Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Trần Quốc

Phương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch

Trịnh Thị Thủy

Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Vương Đình

Huệ

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phạm Ngọc

Thưởng

Bộ Nông nghiệp và PTNT
Trần Thành

Nam

Bộ Tài chính
Võ Thành

Hưng

Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt
Nam

Hà Thị Nga



Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải

Ban Chỉ đạo TW các chương
tình MTQG giai đoạn 2021-

2025
Hầu A Lềnh

Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Thủ tướng Chính phủ
Phạm Bình

Minh

Văn phòng Chính phủ
Mai Thị Thu

Vân

Ngân hàng chính sách xã hội
Huỳnh Văn

Thuận

Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr

Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt
Nam

Hà Thị Nga

 Ban Chỉ đạo Trung ương
Chương trình mục tiêu quốc

gia
Hầu A Lềnh

Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Trần Quốc

Phương

Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Bộ Y tế
Đỗ Xuân
Tuyên 

Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr



STT Ký hiệu Ngày tháng năm Trích yếu

1 4288/QĐ-UBND 12/09/2021
Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh
Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025

2 04/UBND-TH 04/01/2022

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày
30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về nguyên tắc,
tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện CTMTQG phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

3 593/UBND-TH 17/02/2022
V/v thống nhất giao danh mục chuẩn bị đầu tư các công trình hạ
tầng thiết yếu cho cơ sở giai đoạn 2022-2025

4 437/QĐ-UBND 21/02/2022
Quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ
trương đầu tư giai đoạn 2022 -2025

5 98/KH-UBND 16/3/2022
Tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
KTXH vùng đồng bào DTTS và Miền núi giai đoạn 2021 - 2025
trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022.

6 89/BC-UBND 23/03/2022
Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm
2021; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025 và năm
2022 tỉnh Lào Cai

7 938/UBND-VX 14/03/2022
Triển khai hướng dẫn dự án 06 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch

8 775/QĐ-UBND 18/04/2022
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình
mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025

9 03/2022/NQ-HĐND 19/4/2022

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách
nhà nước 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 Lào Cai

10 427/VPUBND-NLN 20/04/2022
V/v triển khai thực hiện văn bản số 1881/BYT-YDCT ngày
14/4/2022 của Bộ Y tế dự án Đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng
dược liệu quý

11 1772/UBND-TH 27/04/2022
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày
19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực
hiện các chương trình MTQG

12 107/TB-VPUBND 12/05/2022

Thông báo kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp về
nội dung, nhiệm vụ và dự kiến phương án sử dụng nguồn kinh
phí sự nghiệp ngân sách trung ương phân bổ để thực hiện các
Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025

13  2265/UBND-TH 26/05/2022
V/v xây dựng phương án phân bổ vốn các chương trình MTQG
giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 theo Nghị quyết số 517/NQ-
UBTVQH15 trên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

14 2317/UBND-TH 27/05/2022
V/v đôn đốc rà soát, tổng hợp danh mục dự án, nội dung, nhiệm
vụ và xây dựng phương án phân bổ nguồn ngân sách trung ương
hỗ trợ để thực hiện các Chương trình MTQG

15 590/VPUBND-NLN 27/05/2022

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện
một số dự án thuộc CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ
năm 2021-2025

16 127/TB-VPUBND 30/05/2022
Thông báo kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp về
danh mục dự án chuẩn bị đầu tư 03 Chương trình MTQG (vốn
đầu tư)

DANH SÁCH VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ BAN HÀNH



17 2389/UBND-NLN 01/06/2022
 V/v tham gia ý kiến Dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một
số dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng
ĐBDTTS&MN giai đoạn 2021-2025.

18 2396/UBND-TH 02/06/2022
V/v tham mưu các nội dung thực hiện 3 chương trình MTQG
theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

19 2570/UBND-VX 10/06/2022
V/v triển khai Dự án 8 thuộc Chương trình MTQG phát triển
KTXH vùng ĐBDTTS và MN giai đoạn I: 2021-2025

20 89/TTr-UBND 14/06/2022
Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung về cơ chế
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
Lào Cai

21 90/TTr-UBND 14/06/2022
Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân
sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025

22 91/TTr-UBND 15/06/2022
Về việc giao dự toán nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung
cho ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình mục
tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022

23 151/TB-VPUBND 16/06/2022

Thông báo kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp
ngày 13-14/6/2022 về phương án sử dụng nguồn kinh phí sự
nghiệp ngân sách trung ương phân bổ để thực hiện các Chương
trình MTQG giai đoạn 2021-2025

24 2690/UBND-TH 14/06/2022
V/v xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch thực hiện các chương trình
MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022

25 1392/QĐ-UBND 20/06/2022
Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương
thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai
đoạn 2021 - 2025

26 1395/QĐ-UBND 20/06/2022
giao dự toán năm 2022, nguồn vốn ngân sách trung ương thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng
đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh Lào Cai

27 05/2022/NQ-HĐND 19/06/2022
Nghị quyết ban hành Quy định một số nội dung về cơ chế thực
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào
Cai

28 08/2022/NQ-HĐND 20/06/2022
Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân
sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025

29 09/2022/NQ-HĐND 20/06/2022
Nghị quyết về dự toán năm 2022 nguồn vốn ngân sách trung
ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn
tỉnh Lào Cai

30 2660/UBND-TH 16/6/2022
Triển khai thực hiện rà soát đối tượng vay vốn theo Nghị định số
28/2022/NĐ-CP của Chính phủ

31 1376/QĐ-UBND 17/06/2022
Ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ
chế đặc thù thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh
Lào Cai

32 155/TB-VPUBND 21/6/2022
TB Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao
ban Thường trực UBND tỉnh ngày 20/6/2022

33 2797/UBND-TH 23/6/2022
Tham mưu thực hiện một số quy định về Nghị định số
27/2022/NĐ-CP theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

34 2771/UBND-TH 20/6/2022
Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch
vốn thực hiện CT MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022

35 2924/UBND-TH 30/6/2022 Triển khai xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2023

36 2992/UBND-TH 07/04/2022
đôn đốc khẩn trương hoàn thiện và gửi Kế hoạch thực hiện các
chương trình MTQG giai đoạn 5 năm và năm 2022

37 126/TTr-UBND 07/06/2022
đề nghị thông qua kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG
trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 và năm 2022

38 234/BC-UBND 07/07/2022
Báo cáo thuyết minh về kế hoạch thực hiện các chương trình
MTQG trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

39 842/VPUBND-NLN 18/7/2022
Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình MTQG
DTTS&MN



40 19/NQ-HĐND 15/7/2022
Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai năm
2022

41 18/NQ-HĐND 15/07/2022
kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh
Lào Cai giai đoạn 2021-2025

42 26/NQ-HĐND 15/7/2022
Về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác triển khai
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
Lào Cai, giai đoạn 2021-2025

43 1615/QĐ-UBND 21/7/2022
Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai năm
2022

44 3354/UBND-TH 26/7/2022
Xây dựng dự toán ngân sách năm 2023, kế hoạch tài chính ngân
sách 3 năm 2023-2025

45 3460/UBND-NLN 29/7/2022
V/v báo cáo tình  hình  KT-XH, tìnhhình thực hiện Kế hoạch
phát  triểnKT-XH vùng  DTTS&MN  năm 2022và Kế hoạch
phát  triển KTXH vùngDTTS&MN  năm 2023

46 3505/UBND-TH 08/02/2022
tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Dự án 6 năm 2022
thuộc Chương trình MTQG DTTS&MN

47 3566/UBND-NLN 08/04/2022
tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-UBDT
ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc

48 1264/QĐ-UBND 25/7/2022
điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh Lào Cai

49 286/BC-UBND 08/08/2022
Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-
XH vùng DTTS&MN 7 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm
2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023-2025

50 271/BC-UBND 29/7/2022

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG 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, năm 2022 trên địa
bàn tỉnh Lào Cai

51 1734/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định các dự án, kế hoạch hỗ trợ
phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, thuộc các Chương
trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh
Lào Cai

52 3693/UBND-NLN 10/08/2022
mẫu hồ sơ thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các
Chương trình mục tiêu quốc gia

53 3762/UBND-TH 15/8/2022
thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Dự án 6 thuộc CTMTQG phát
triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022 trên địa bàn
tỉnh Lào Cai

54 284/KH-UBND 15/8/2022
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 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

55 285/KH-UBND 15/8/2022
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 năm
2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

56 1456/SNN-KL 16/8/2022

Đề nghị điều chỉnh tiêu chí, hệ số phân bổ vốn cho cấp huyện
đối với vốn sự nghiệp của Tiểu dự án 1, Dự án 3, Chương trình
MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn
2021-2025

57 4054/UBND-TH 31/08/2022
Đôn đốc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn
2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh

58 4057/UBND-NLN 31/08/2022
Tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-UBDT
ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc

59 312/BC-UBND 31/08/2022
Báo cáo Kết quả phân bổ, giao kế hoạch và giải ngân vốn NSNN
năm 2022 của 3 Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lào Cai



Đơn vị ban hành Ghi chú

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

UBND tỉnh Lào Cai Phan Quốc Nghĩa

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường  

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường  

UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào
Cai

Vũ Xuân Cường

UBND tỉnh Lào Cai Bùi Công Khanh

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

UBND tỉnh Lào Cai Phan Quốc Nghĩa

UBND tỉnh Lào Cai Phan Quốc Nghĩa

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Ngọc Bích

UBND tỉnh Lào Cai Phan Quốc Nghĩa
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UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung

UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

UBND tỉnh Lào Cai Phan Quốc Nghĩa

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào
Cai

Vũ Xuân Cường

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào
Cai

Vũ Xuân Cường

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào
Cai

Vũ Xuân Cường

UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

UBND tỉnh Lào Cai Phan Quốc Nghĩa

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Ngọc Bích



Hội đồng nhân dân tỉnh Lào
Cai

Vũ Xuân Cường

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào
Cai

Vũ Xuân Cường

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào
Cai

Vũ Xuân Cường

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung

UBND tỉnh Lào Cai Phan Quốc Nghĩa

UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung

UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh

UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung

UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung

UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung

Sở Nông nghiệp và PTNT Tô Mạnh Tiến

UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung

UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh



STT Ký hiệu
Ngày tháng

năm

1

2

3
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Trích yếu
Đơn vị ban hành

Tiểu dự án 2 thuộc dự án DA 3: Nội dung hỗ trợ phát triển
vùng trồng dược liệu quý Bộ Y tế

Tiểu dự án 3 – Dự án 5 Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp
và giải quyết việc làm cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số và
miền núi Bộ Lao động – TBXH

Tiểu dự án 2 – Dự án 10: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ
trợ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tư vùng
đồng bào DTTS và MN Bộ Thông tin và Truyền thông 
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Ghi chú
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