
UBND TỈNH CAO BẰNG 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /BDT-KHTH Cao Bằng, ngày       tháng 01 năm 2021 
V/v phối hợp thẩm tra số liệu rà 

soát, phân định các xã, thôn vùng 

đồng bào DTTS & MN theo trình 

độ phát triển giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 

 
Kính gửi: - Sở Kế hoạch - Đầu tư; 

    - Sở Nội vụ; 

    - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng. 

 

 

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về Quyết định tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025. 

Căn cứ công văn số 1642/UBDT-CSDT ngày 23 tháng 11 năm 2020 của 

Ủy ban Dân tộc ,V/v triển khai thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg. 

Thực hiện công văn số 942/VP-KT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, V/v tham mưu triển khai thực hiện phân định vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 

2025. 

 Ban Dân tộc đã yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cao Bằng 

khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai rà soát, xác định các xã thuộc khu vực III, 

khu vực II, khu vực I và các thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi theo quy định tại Quyết định 33/2020/QĐ-TTg. Hiện nay đã tổng 

hợp bản dự thảo kết quả rà soát, phân định toàn tỉnh. Để có số liệu chính xác trình 

UBND tỉnh phê duyệt gửi Ủy ban Dân tộc trình Thủ tướng công nhận kết quả, đề 

nghị quý Sở phối hợp thẩm tra số liệu, dự kiến phân định vùng Địa bàn đặc biệt 

khó khăn (Xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn), Địa bàn còn khó khăn (Xã 

khu vực II), Địa bàn bước đầu phát triển (Xã khu vực I), (có biểu tổng hợp kèm 

theo). Riêng đối với các sở: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị các đồng chí thẩm định làm rõ thêm: 



- Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thẩm tra số liệu hộ nghèo 

các xã (phường, thị trấn), xóm (tổ, đội) tại thời điểm 31/12/2019; đối với đơn vị 

hành chính sáp nhập thì tính cộng dồn số liệu. 

- Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT: Thẩm tra số liệu hoàn thành Chương 

trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM đối với xã, xóm tính đến thời điểm 

31/12/2019. 

Thời gian gửi kết quả thẩm tra bằng văn bản đề nghị trước ngày 

09/01/2021 về Ban Dân tộc tỉnh - Số 062- Bế Văn Đàn- Phường Hợp Giang – TP. 

Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng; Bản mềm gửi về địa chỉ hộp thư: 

quynhtrangcb@gmail.com; Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ 

đồng chí Trang - Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tổng hợp, số điện thoại 

0988.929.881. 

Kính mong Quý Sở quan tâm phối hợp thực hiện bảo đảm chất lượng, 

đúng thời gian quy định./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Phòng KHTH; 

- Lưu: VT, QT( 03). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Bế Văn Hùng 

mailto:quynhtrangcb@gmail.com


CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

XÁC ĐỊNH XÃ, THÔN THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

VÀ PHÂN ĐỊNH XÃ, THÔN THEO TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN 

 

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG 

1. Đối tượng xác định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là các xã, 

thôn có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số từ 15% trở lên. 

2. Trên cơ sở danh sách các xã, thôn thuộc đối tượng vùng DTTS&MN tổ 

chức phân định thành xã khu vực III, khu vực II, khu vực I và các thôn ĐBKK 

theo quy định. 

3. Tỷ lệ nghèo: Lấy số liệu công bố 31 tháng 12 năm 2019  

4. Số liệu, tài liệu rà soát các tiêu chí liên quan lấy tại thời điểm 

31/12/2019. 

5. Khái niệm cơ bản 

- Địa bàn đặc biệt khó khăn (Xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn): 

Là các xã, thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao; kinh tế - xã hội chậm phát triển; chất 

lượng nguồn nhân lực thấp; hạ tầng cơ sở yếu kém, nhất là về giao thông; 

điều kiện khám chữa bệnh, học tập của người dân còn nhiều khó khăn…  

Các xã, thôn nêu trên sẽ được nhà nước ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng; tạo 

sinh kế; phát triển nguồn nhân lực và các chính sách đảm bảo an sinh xã 

hội cho con người tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, từng bước thu hẹp 

khoảng cách so với vùng phát triển.  

- Địa bàn còn khó khăn (Xã khu vực II): Là các xã có đông đồng bào dân 

tộc thiểu số sinh sống thành cộng đồng, còn thiếu hụt một hoặc một số điều kiện 

về cơ sở hạ tầng và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đối với các xã khu vực 

II, nhà nước hỗ trợ tạo sinh kế, đầu tư bổ sung một phần hạ tầng còn thiếu hụt, 

chủ yếu là thực hiện các chính sách đối với con người 

- Địa bàn bước đầu phát triển (Xã khu vực I): Là các xã đã đạt chuẩn nông thôn 

mới; các xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%. Đối với những xã này, cơ bản để thực hiện 

chính sách đối với con người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. 

II. TRÌNH TỰ XÁC ĐỊNH XÃ KHU VỰC III, II, I: 

Căn cứ danh sách xã đã được xác định biểu 1, tổ chức phân định các xã 

thành 3 khu vực, cụ thể: 

1. Xác định xã khu vực III: Là xã thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 , 

không thực hiện đối với phường, thị trấn và xã đạt chuẩn nông thôn mới: 

Bước 1: Lựa chọn các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên ghi ký hiệu III 

vào cột 16.1 của biểu 1 kèm theo. 

Bước 2: Xác định các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20% , nếu có 

một trong các tiêu chí dưới đây (đánh dấu X vào cột tương ứng) thì ghi tên xã 

vào cột 2 và ghi ký hiệu III vào cột 16.1 của biểu 1 kèm theo. 

- Điều kiện 1 (ĐK1): Có trên 60% tỷ lệ hộ nghèo là hộ DTTS trong tổng số hộ 

nghèo của xã. 



- Điều kiện 2 (ĐK2): Có từ 20% trở lên số người dân tộc thiểu số trong 

độ tuổi từ 15 đến 60 chưa biết đọc, biết viết tiếng phổ thông (theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Điều kiện 3 (ĐK3): Trên 80% lao động có việc làm chưa qua đào tạo từ 3 

tháng trở lên. 

- Điều kiện 4 (ĐK4): Đường giao thông từ trung tâm huyện, lỵ đến trung 

tâm xã trên 20km, trong đó có trên 50% số km chưa được rải nhựa hóa hoặc đổ 

bê tông. 

2. Xác định xã khu vực I: 

Bước 1: Xác định các xã đạt chuẩn nông thôn mới, ghi ký hiệu I vào cột 

16.3 và ký hiệu NTM vào cột 17 biểu 1 kèm theo. 

Bước 2: Xác định các xã, phường, trị trấn có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%, ghi 

ký hiệu I vào cột 16.3 biểu 1 kèm theo. 

3. Xác định xã khu vực II: 

Ghi ký hiệu II vào cột 16.2 biểu 1 đối với các xã, phường, thị trấn còn lại 

sau khi đã xác định xã khu vực III và khu vực I. 

III. TRÌNH TỰ XÁC ĐỊNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN: 

Thôn ĐBKK là thôn được quy định tại điều 2 Quyết định 33/QĐ-TTg và 

có 01 trong 2 tiêu chí sau 

Bước 1: Xác định các thôn có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên ghi tên thôn 

vào cột 2 của biểu 2 kèm theo. 

Bước 2: Xác định các thôn có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20% và có 

một trong các điều kiện dưới đây (đánh dấu X vào cột tương ứng) thì ghi tên 

thôn vào cột 2 của biểu 3 kèm theo. 

- Điều kiện 1 (ĐK1): Có trên 60% hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số trong 

tổng số hộ nghèo của thôn. 

- Điều kiện 2 (ĐK2): Chưa có đường từ thôn đến trung tâm xã hoặc có 

đường nhưng đi lại rất khó khăn, nhất là mùa mưa. 

- Điều kiện 3 (ĐK3): Chưa có điện lưới quốc gia hoặc đã có nhưng trên 

30% số hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. 
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