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NGHỊ QUYẾT 

Về xây dựng, ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó 

khăn, có khó khăn đặc thù 
_________________

  
 

CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của 

Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 – 2030; 

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của 

Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; 

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại văn bản số 1107/UBDT-DTTS ngày 

31 tháng 8 năm 2020; 

Trên cơ sở kết quả Phiếu lấy ý kiến của các thành viên Chính phủ.  

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1.  

1. Phân công Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các tiêu chí để 

xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù, làm cơ sở để 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 có trọng tâm, trọng 

điểm, tập trung cho các xã, thôn, bản khó khăn nhất, giải quyết các vấn đề bức 

xúc, cấp bách nhất, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số khó khăn 

nhất theo quy định tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 

của Quốc hội. 

2. Giao Ủy ban Dân tộc khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong Quý IV/2020. 
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Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các đồng chí Thành viên Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; 

- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg, các PTTg;  

  các Vụ: KGVX, KTTH, NN, CN, PL, TCCV, NC; 

- Lưu: VT, QHĐP (2) S.Tùng. 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Xuân Phúc 
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