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Kính gửi: Ủy ban Dân tộc 

 

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 617/TTr-UBDT ngày 25 

tháng 5 năm 2021 về việc thực hiện các chế độ, chính sách tại các xã, thôn đặc 

biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 

nay không còn nằm trong danh sách các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, Phó Thủ tướng 

Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau: 

Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Lao động – 

Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và các cơ quan, địa phương liên 

quan nghiên cứu, rà soát, đánh giá tác động, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách tại các xã, thôn nêu trên, báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2021 theo đúng quy định của pháp 

luật hiện hành. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan biết, 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c); 

- Các Bộ: TC, LĐTBXH, GDĐT, Y tế; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy; 

  các Vụ: PL, KTTH, KGVX, NC; 

- Lưu: VT, QHĐP(3b) S.Tùng. 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
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