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Ha N.5i, ngày 46 tháng 01 nàm 2021

QUYET D4NH
Ye vice cac xa, thon tren da ban vung dan tçc thieu so va mien nui dirçrc
NGAN HANG CHI(II' u'&ng các chInh sách an sinh xä hi dã ban hành
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THU TIJNG CHINH PHU

chü'c ChIn/i p/in ngày 19 tháng 6 nám 2015,

CänithLut T chic chin/i quyn djaphwong ngày 19 tháng 6 nám 2015,
can ct Lut tha ddi, bó sung m5t s diu cia Lut Td chtc ChInh phii và
Luát To àh&c chIn/i quyên djáphu'ong ngày 22 tháng 11 nám 2019,
Theo d nghj cza 85 trwOng, C/in nhiçm Uy ban Dan tç5c tgi TO' trinh
sc 48/TTr-UBDTngày 14 tháng 01 nám 2021,
QUYET D!NH:
Diu 1. Các xâ, thôn thicic phé duytt.i Quyt djnh s 582/QD-TTg
ngây 28 tháng 4 näm 2017 và Quyêt djnh so 103/QD-TTg ngày 22 tháng 01
näm 2019 cüa Thu tiàng ChInh phU ye phé duyt Danh sách thôn d.c bit
khó khn, xA khu v1rc III, khu virc II, khu vrc I thuc vüng dan tc thiêu so và
mien nüi giai doan 2016-2020 duqc tiêp t1ic thi hithng cac chInh sách an sinh
xä hi dã ban hành ké tü ngày 01 tháng 01 näm 2021 den khi Quyêt djnh phê
duyt Danh sách thôn ctc bit khó khän, xã khu vrc III, khu virc II, khu vçrc I
thuc vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nái giai doan 2021-2025 cüa
cap có thâm quyên &rçic ban hành và có hiu hrc.
Diu 2. Giao Uy ban nhân dan các tinh, thành ph trirc thuc Trung
iiclng khân truxing rà soát, xác djnh danh sách cac thôn d.c bit khó khãn, xã
khu vrc III, khu virc II, khu vrc I thuc vüng dông bào dan tc thiêu so và
mien nüi giai don 2021-2025 theo quy djnh tai Quyêt djnh so 3312020/QDTTg ngày 12 tháng 11 nàm 2020 cüa Thu tix&ng ChInh phü ye Tiêu chI phân
djnh yang dOng bào dan tc thiéu so và mien nüi theo trInh d phát triên giai
doan 2021-2025, hoân thin ho so gui Uy ban dan tc truâc ngày 20 tháng 01
nam 2021.
Diu 3. Trên cci sâ d xut cüa I.iJy ban nhân dan các tinh, thành ph trirc
thuc Trung iicing, giao Uy ban Dan tc chü tn, phôi hçip vol các Co quan lien
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quan tng hçip, thm djnh, quyt djnh danh sách các thôn dc bit khó khàn và
trmnh Thu tuàng ChInh phü xem xét, quyêt djnh danh sách cac xã khu virc III,
khu virc II, khu vrc I thuc yang dông bao dan tc thiêu so và mien nüi giai
don 2021-2025 theo quy djnh ti Quyet djnh so 3 312020/QD-TTg ngày 12
tháng 11 nãm 2020 cüa Thu trnrng ChInh phu; hoàn thành truâc ngày 31 tháng 3
näm 2021.
Diu 4. Quyt djIIh nay có hiu 1%TC thi hành k tir ngày k3 ban hành.
Diu 5. Các BO trix&ng, Thu truâng Ca quan ngang b, Thu truâng Ca quan
thuc Chfnh phü, Chu tjch Uy ban nhãn dan các tinh, thành phô trirc thuc trung
uang và dan vi có lien quan chju trách nhim thi hãnh Quyêt djnh nay.!
Noinh2n:
-NhuDiu5;
- Thu tixàng, các Phó Thu tuàng ChInh phü;
- Van phông Trung ucing và các Ban cüa Bang;
- Van phông TMg BI thix;
- VAn phông Chü tjch nuâc;
- HOi dông Dan tc và các Uy ban cüa Qu& hi;
- VAn phông Qu& hOi;
- Kim toán Nhà nirâc;
- Uy ban Giám sat tài chmnh Quoc gia;
- Ngan hang ChInh sách xA hi;
- Ngân hang Phát triM Vit Nam;
- Uy ban Trung uang Mat trn T qu6c Vit Nam;
- Ca quan trung uang cüa các doàn th&
- VPCP: BTCN, các PCN, Trçi 1 1Tg, TGD C6ng IThT,
cac Vii, Cc, dan vj trrc thuc;
- Ltru VT, QHDP (2b) S.Tüng. 45

