
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  Số:         /UBND-LĐTBXHDT 

 

Đình Lập, ngày        tháng 4 năm 2020 
    V/v Phân định danh sách các xã,  

thôn vùng DTTS và MN theo trình độ 

    phát triển giai đoạn 2021-2025 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

 Thực hiện Công văn số 85/BDT-CSTT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban 

Dân tộc tỉnh Lạng Sơn về việc phân định danh sách các xã, thôn vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân 

huyện Đình Lập có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 Giao phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc chủ trì phối hợp với 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt nội dung sau: 

 1. Đối với cấp xã 

 Xác định danh sách xã, thôn thuộc vùng DTTS&MN theo Nghị quyết số 

28/NQ-CP ngày 10/3/2020 của Chính phủ quy định: Vùng đồng bào DTTS&MN 

là các xã, thôn có tỷ lệ DTTS từ 15% trở lên.  

 2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội  – Dân tộc 

 Trên cơ sở kết quả của các xã, tổng hợp xác định các xã thuộc khu vực III, 

khu vực II, khu vực I và các thôn đặc biệt khó khăn vùng DTTS và MN giai đoạn 

2021-2025 (Có phụ lục, biểu mẫu kèm theo công văn 342/UBDT-CSDT gửi kèm 

ioffice). 

 Đề nghị UBND các xã, thị trấn, phòng Lao động Thương binh, Xã hội –

Dân tộc triển khai thực hiện, hoàn thành báo cáo UBND huyện thông qua phòng 

Lao động, Thương binh, Xã hội-Dân tộc trước ngày 08/4/2020, gửi bản mềm theo 

địa chỉ gmail: phongdantocdinhlap@gmail.com. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị thông tin 

về phòng Lao động, Thương binh, Xã hôi- Dân tộc để phối hợp giải quyết (ĐT: 

3846272 hoặc 0966020105./. 

Nơi nhận:                                                                                KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH  
- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, TT; 

- Phòng LĐTBXH-DT; 

- Lưu VT.  

 

 

                                                                                       Vi Văn Đông 
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