
 

ỦY BAN DÂN TỘC 

 

Số:       /UBDT-CSDT 

V/v tổng kết, đánh giá việc thực 

hiện chính sách liên quan đến phân 

định miền núi, vùng cao 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày          tháng 4 năm 2022 

 

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

 

Thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 2 và ý 

kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 2092/PC-VPCP ngày 

01/11/2021. Trong đó giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa 

phương tổng kết, đánh giá toàn diện hiệu quả của việc phân định miền núi, vùng 

cao, cùng với việc xem xét các hình thức phân định khác; rà soát, sửa đổi các tiêu 

chí, chính sách, pháp luật có liên quan đến miền núi, vùng cao đảm bảo tính thống 

nhất, đồng bộ các quy định trong hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành. 

Để có đủ căn cứ thực tiễn báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh 

chỉ đạo tổ chức Tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan 

đến phân định miền núi, vùng cao trên địa bàn. Một số lưu ý cần được làm rõ trong 

quá trình tổng kết đánh giá, bao gồm: 

1. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh được công nhận là miền 

núi, vùng cao; sự phù hợp giữa tiêu chí và thực tế cả các đơn vị hành chính đã 

được công nhận là miền núi, vùng cao. 

2. Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với địa bàn miền núi, vùng 

cao: Nội dung đánh giá theo từng chính sách cụ thể áp dụng cho đơn vị hành chính 

được công nhận là miền núi, vùng cao; tính phù hợp, thống nhất của chính sách, 

pháp luật đối với địa bàn miền núi, vùng cao so với các hình thức phân định khác, 

như: Phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; quy định 

phân loại về đơn vị hành chính…Thời gian đánh giá tình hình thực hiện các chính 

sách pháp luật trên địa bàn miền núi, vùng cao tối thiểu từ năm 2016 đến nay.  

3. Kiến nghị, đề xuất: Đề nghị cho ý kiến về việc có tiếp tục phân định đơn 

vị hành chính là miền núi, vùng cao hay không? 

- Trường hợp kiến nghị không tiếp tục phân định đơn vị hành chính là miền 

núi, vùng cao: Cần phân tích rõ lý do hoặc sự không thống nhất, sự phù hợp với 

điều kiện thực tế hiện nay. 
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- Trường hợp kiến nghị tiếp tục phân định đơn vị hành chính là miền núi, 

vùng cao: Cần phân tích rõ tính cấp thiết tiếp tục phải thực hiện; đề xuất các yếu tố 

làm căn cứ xác định đơn vị hành chính là miền núi, vùng cao theo đặc thù địa 

phương; đề xuất cơ quan chủ trì thực hiện để đảm bảo phù hợp giữa chức năng, 

nhiệm vụ được giao với các yếu tố đưa vào xác định là miền núi và các vấn đề có 

liên quan khác. 

4. Báo cáo Tổng kết xin gửi về Ủy ban Dân tộc, 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà 

Nội, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: vianhtung@cema.gov.vn (thông 

tin liên lạc: đ/c Tùng - 0988.594.969) trước ngày 06 tháng 5 năm 2022. 

Ủy ban Dân tộc trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng để tổng hợp trình Chính phủ báo cáo 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ban Dân tộc hoặc cơ quan làm công tác dân 

tộc của tỉnh; 

- BTCN (để b/c); 

- Lưu: VT, CSDT (03b). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM 
 

 

 

 

 

 
Lê Sơn Hải 
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