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Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.................................................... 

 

Căn cứ Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31 ngày 12 tháng 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, 

có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Công văn số 37/UBDT-DTTS ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Ủy 

ban Dân tộc, V/v triển khai thực hiện Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 

31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

Thực hiện Công văn số 19/VP-KT ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh Cao Bằng, V/v triển khai thực hiện Quyết định số 

39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ban Dân tộc yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện khẩn trương chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan, UBND các xã tổ chức 

triển khai rà soát, tổng hợp số liệu các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó 

khăn đặc thù sinh sống trên địa bàn huyện, cụ thể: 

Đối tượng, địa bàn áp dụng: Các dân tộc thiểu số sinh sống ổn định trên địa 

bàn các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 

12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ (theo Phụ lục 01 đính kèm công văn này). 

- Tiêu chí xác định, quy trình, thủ tục, hồ sơ và thời gian quy định tại Điều 

3, Điều 4, Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ (có phụ lục hướng dẫn sô 02 kèm theo công văn này). 

- Lập hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 39/2020/QĐ-

TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của các tài liệu, số liệu có liên quan đối với kết quả rà soát các dân tộc 

còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù sinh sống trên địa bàn (có phụ lục 

hướng dẫn số 03 kèm theo công văn này). 

2. Đề nghị UBND huyện giao Phòng Dân tộc huyện là cơ quan thường trực 

tham mưu để thuận tiện trao đổi thông tin ngành dọc. 
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3. Thời gian gửi báo cáo và hồ sơ về Ban Dân tộc tỉnh đề nghị trước ngày 

10/3/2021; Bản mềm hồ sơ (bắt buộc) gửi về theo địa chỉ hộp thư: 

khthbdtcb@gmail.com để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc theo 

quy định. Điện thoại liên hệ: 02063 950 422 hoặc 0825 068 418 (đ/c Hầu Văn 

Khánh- Chuyên viên phòng KHTH) 

Ban Dân tộc không chấp nhận các báo cáo, hồ sơ gửi sau ngày 10/3/2021 

do yêu cầu nghiêm về mặt thời gian theo qui định của Trung ương.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm phối hợp và chỉ đạo thực hiện 

bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Phòng Dân tộc các huyện; 

- Lưu: VT, KHTH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Bế Văn Hùng 
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