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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định nội dung rà soát, điều chỉnh, bổ sung 

danh sách xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

 trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 

 
 

Kính gửi: Ủy Ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 4095/UBND-TH ngày 25/10/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sơn La về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách xã, thôn 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 

1773/UBDT-CSDT ngày 24/10/2022 của Ủy ban Dân tộc. Căn cứ kết quả rà 

soát của các huyện, thành phố. Ban Dân tộc đã tổng hợp và chủ trì tổ chức 

thẩm định về kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách xã, thôn vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025. Sau khi xem xét, tổng 

hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các sở có liên quan, Ban Dân tộc báo cáo 

kết quả thẩm định như sau: 

I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU CĂN CỨ PHÁP LÝ THẨM ĐỊNH 

1. Hồ sơ thẩm định 

Hồ sơ rà soát và báo cáo kết quả rà soát của các huyện, thành phố (Có 

Báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kèm theo). Dự thảo báo cáo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh và các biểu số liệu kèm báo cáo. 

2. Căn cứ pháp lý thẩm định 

- Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình 

độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, 

khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; 

- Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc về phê 

duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 – 2025; 

- Báo cáo số 13/BC-UBND ngày 12/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Sơn La về kết quả phân định khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo 

trình độ phát triển trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; 
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- Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Sơn La về việc sáp nhập và đặt tên bản, thôn, tiểu khu, tổ dân phố trên địa 

bàn tỉnh Sơn La (đợt 5). 

II. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1. Đơn vị chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh Sơn La. 

2. Hình thức thẩm định: Họp thẩm định các sở, ngành liên quan. 

3. Đơn vị phối hợp thẩm định: Gồm các sở, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, 

Công thương. 

III. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

Dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát, điều chỉnh, 

bổ sung danh sách xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa 

bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025. Các biểu tổng hợp số liệu kèm theo báo 

cáo theo mẫu tại Công văn số 1773/UBDT-CSDT 

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

1. Danh sách xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2025 

- Xã không đủ tiêu chí thuộc vùng dân tộc thiểu số: Có 07 bản có tỷ lệ hộ 

dân tộc thiểu số trên 15% đủ tiêu chí thuộc thôn, bản thuộc vùng dân tộc thiểu số 

(Đã tổng hợp tại Báo cáo số 13/BC-UBND đến nay chưa được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt) 

- Xã, bản thuộc vùng dân tộc thiểu số 

+ Rà soát tại thời điểm trước khi ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg và 

Quyết định 612/QĐ-UBDT: Có 2.476 bản thuộc 202 xã thuộc vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi. Trong đó bản thuộc xã khu vực I có 836 bản; bản thuộc xã 

khu vực II có 106 bản; bản thuộc xã khu vực III có 1.534 bản. 

+ Rà soát thời điểm hiện tại toàn tỉnh có 2.270 bản thuộc 202 xã vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi. Trong đó bản thuộc xã khu vực I có 781 bản; bản thuộc 

xã khu vực II có 99 bản; bản thuộc xã khu vực III có 1.390 bản. 

2. Biểu theo phụ lục 02: Về danh sách xã khu vực III, khu vực II đạt 

chuẩn nông thôn mới tỉnh sơn la: Có 01 xã (xã Tô Múa, huyện Vân Hồ) thuộc 

khu vực III và 04 xã (gồm xã Chiềng Ơn, xã Mường Giôn huyện Quỳnh Nhai. 
Xã Huy Thượng, xã Huy Tân huyện Phù Yên) thuộc xã khu vực II  đã được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

3. Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số sau sáp nhập: Không có thay đổi 

4. Danh sách thôn, bản vùng dân tộc thiểu số sau sáp nhập: Sáp nhập 392 

bản thành 186 bản 
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5. Danh sách đề nghị điều chỉnh, đổi tên thôn, bản đối với 186 bản do sáp 

nhập, thành lập mới 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung 

danh sách xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh 

Sơn La giai đoạn 2021-2025. Ban Dân tộc tỉnh trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng CM; 

- Website BDT; 

- Lưu: VT, CS. 

 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Lường Văn Toán 
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