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BÁO CÁO 

Đánh giá phân định các xã, thôn vùng Dân tộc thiểu số và Miền núi  

theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 

 

 Thực hiện văn bản số 85/BDT-CSTT ngày 27/3/2020 của Ban Dân tộc 

tỉnh Lạng Sơn về việc phân định danh sách các xã, thôn vùng DTTS&MN theo 

trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo 

cáo kết quả rà soát như sau: 

1. Xác định danh sách các xã, thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi. 

Đình Lập là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lạng 

Sơn, có tổng diện tích tự nhiên 118.956,5 ha, có đường biên giới Việt - Trung 

dài 40,729 km, có đường Quốc lộ 4b và Quốc lộ 31 chạy qua. Toàn huyện có 12 

đơn vị hành chính, gồm 02 thị trấn và 10 xã (Trong đó: có 05 xã khu vực III, 05 

xã Nông thôn mới (02 xã biên giới là xã Bính Xá và Bắc Xa)). Tổng số thôn bản, 

khu phố sau khi sáp nhập thôn là 117, trong đó có 07 thôn giáp biên và 84 thôn 

đặc biệt khó khăn.  

Dân số trên 29.000 người, tỷ lệ người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 

89,26%. Toàn huyện có 17 dân tộc cùng sinh sống, trong đó tỷ lệ dân tộc Tày 

chiếm 60,05%, dân tộc Dao 17,46%, dân tộc Kinh 10,74%; dân tộc Nùng 

10,72%,  các dân tộc khác 1,04%. Những vấn đề về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn 

cơ bản ổn định. 

Căn cứ các tiêu chuẩn xã định các xã, thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi, là các xã, thôn có tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 15% trở lên. 

Huyện Đình Lập có 12/12 xã thị trấn (117 thôn, khu phố) thuộc vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi. (Có biểu kèm theo). 

 2. Xác định các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I và các 

thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi  giai đoạn 2021-

2025. 

 Theo các số liệu thống kê đến 31/12/2019 trên địa bàn huyện xác định các 

xã vùng I,II, III  chụ thể như sau: 

 - Các xã  khu vực III có: 05 xã (Lâm ca, Đồng Thắng, Thái Bình, Châu 

Sơn, Kiên Mộc) 

 - Các  xã khu vực II:  không có  
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- Các  xã khu vực I  có: 07 xã, thị trấn (02 thị trấn: thị trấn Đình Lập, Thị 

trấn Nông trường Thái Bình và 05 xã đã đạt xã Nông thôn mới: Đình Lập, 

Cường lợi, Bắc Lãng, Bắc Xa, Bính Xá) 

(Biểu chi tiết kèm theo) 

Trên đây là báo cáo đánh giá phân định các xã, thôn vùng Dân tộc thiểu 

số và Miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban nhân 

dân huyện Đình Lập./. 

 

Nơi nhận:        
- Ban Dân tộc tỉnh (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT;  

- Lưu: VT. 

                                                                    

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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