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Dr tlzão
NGH! QUYET 

Quy djnh ni dung, mlrc h tr d khuyn khIch ngu'ôi dn tham gia 
h9c xóa mu chfr trên dla  bàn tinh Quãng Trj 

HO! BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR 
KHOA XIII, KY HQP TH!1' 13 

Can c& LuçIt Tó chic chInh quyn dja phirong ngày 19 tháng 6 närn 2015, Luçt 
Sia dói, bó sung inç5t so diéu cüa Lut Td chik Chinh phü và Luat  To chik chInh 
quyên djaphiwng ngày 22 tháng 11 nà;n 2019, 

Can th Lut Ban hành van bàn quy phgm pháp luçt ngày 22 tháng 6 nám 
2015; Lut Sita dôi, bO sung m5t sO diéu cza Luat  Ban hành van bàn quy phczm phthp 
lu2t ngày 18 tháng 6 näm 2020; 

Can ct' Lu2t Ngdn sách nhà nithc ngày 25 tháng 6 näm 2015; 

Thtc hin Quylt df n/i sd 1 719/QD-TTg ngày 14/10/2021 cia Thz twóng C'hInh 
phñ phê duyt chztong tnInh myc tiêu quóc gia phát triên kinh té - xä h3i vI!ng dông 
bào dan t5c thiéu so và mien nii giai dogn 2021 — 2030, giai dogn I tir nám 2021 den 
nám 2025, (sau day gi tat là Chutrng trinh,); 

C'án c& Quyt djnh s 39/2021/QD-TTg ngày 30/12/2021 cia T/th tiràng C'hInh 
phi quy djnh nguyen tác, tiêu chi djnh m&c phán bô vOn ngán sách trung zoiigvà 
l vOn doi thig ca ngân sách dja phircing thrc hin Chircing trInh myc tiêu quôc gia 
phát triên kinh tê xä h5i viing dOng bào dan tç5c thiêu sO giai dogn 2021-2025; 

Can cii- Khoán 5 Diu 20 Thông tw sO' 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 cza Bó 
Tai chinh quy dinh quan ly va su' dung kinh phi su nghiêp thuc hiên Chwct'ng trinh 
myc tiêu quOc gia phát triên kinh té - xâ h5i viing dOng bào dan tç5c thiêu sO Va mien 
nzfl giai dogn 202 1-2030, giai dogn I: tir nám 2021 den nám 2025. 

Xét T& trInh sd /TTr-UBND ngày tháng 11 nám 2022 cüa Uy ban nhán 
dan tinh ye dr tháo Nghj quyêt quy djnh ni dung, m&c hO trçf dé khuyên khIch ngu'ài 
dan tham gia hQc xóa ,n chi trên dja bàn tinh Quáng Trj, Báo cáo thárn tra cza Ban 
Dan t5c H5i dOng nhán dan tinh, k/en tháo luan  cia dgi biêu Hç5i dOng nhán dan 
tinh tgi /9) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phim vi diu chinh, di tuqng áp diing 

1. Pham vi diu chinh 

Nghj quyt nay quy djnh nOi  dung, rnlrc h trçl d khuyn khIch ngtr&i dan 
tham gia hçc xóa mu chU thuOc Chi.rang trInh MTQG phát triên kinh tê - x hi vüng 
dông bào dan tc thiêu so và mien nüi giai don 202 1-2030, giai doan I: tir närn 2021 
den närn 2025 áp dung trên dja bàn tinh Quàng Trj. 
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2. Di tuQ'ng áp ding 

Ngu&i dan vüng dng bào dan tc thiu s tham gia hçc xóa mu chü dam bão 
phü hçp vi quy djnh tai  Quyêt djnh so 1719/QD-TTg ngày 14/10/202 1 cüa Thu 
tuàng ChInh phü. 

Dieu 2. NQI dung, mtrc chi 

Chi h trq d khuyn khich nguâi dan vüng dng bào dan tc thiu s tham gia 
h9c xóa mu chit: 500.000 dông/ngui/chuang trInh hçc. 

Diu 3. Ngun kinh phi thtic hin 

Kinh phi Trung i..rong thirc hin Chi.rccng trmnh MTQG phát trin kinh t - xã hi 
vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi giai doan 202 1-2030, giai doan  1: tr näm 
202 1-2025, von dôi Crng ngân sách dja phixong thirc hin Chuo'ng trInh và nguôn von 
hçip pháp khác theo quy djnh. 

.A Dieu 4. To chu'c thtrc hiçn 

1. Giao tJy ban nhân dan tinh t chüc trin khai thiic hiên. 

2. Giao Thi.thng tr1rc Hii dng nhân dan tinh, các Ban cUa Hi dng nhân dan 
tinh, các To dai  biêu Hi dông nhân dan tinh và di biêu Hi dông nhân dan tinh 
giám sat vic thirc hin. 

3. Trueing hcip các van ban quy phm pháp 1ut dn chiu áp di1ng tai  Nghj 
quyêt nay dirgc sira dôi, bô sung, thay the b&i van ban mi thI áp diing theo van bàn 
rnâi do. 

Nghj quy& nay dã thrcic Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj Khóa XII, K' hp 
thu 13 thông qua ngày ...../12/2022 và có hiu hrc tr ngày ...../12/2022./. 

Noi n/san: 
'S. 

- UBTV Quoc hQl, Chinh phu; 
- Hi ding dan tOe  va eac Uy ban cüa Quôc hOi; 
- Ban Cong tác di biêu QuOc hOi; 
- BO Tix pháp (Cyc Kiê,n Ira VBQPPL,); 
- Vi,i Pháp ch - BO Giáo diic vâ Dào to; 
- Viii Pháp ch - BO Tài chInh; 
- Thtr&ng trrc Tinli üy; 
- ThtrO'ng trVc HDND tinh; 
- Uy ban nhãn dan tinh; 
- Doàn Di biêu Quoc hOi tinh; 
- Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh; 
- Di biu HDND tinh; 
- Các Ban HDND tinh; 
- VAn phông Tinh üy; 
- VAn phOng Doàn DBQH và HDND tinh; 
- Van phOng UBND tinh; 
- Các Si, ban, ngành, doàn the cüa tinh; 
- ThLrng trrc HDND, UBND các huyn, thành pho; 
- Cng thông tin din tr tinh; 
- Cong báo tinh; 
- Luu: VT, CTI-ID. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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