
UBND TỈNH SƠN LA 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:    571   /BDT 
 

V/v đề nghị thẩm định kết quả rà soát, sửa 

đổi, bổ sung bản ĐBKK và xã khu vực 

III, II, I vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn 

tỉnh Sơn La năm 2019. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Sơn La, ngày  02  tháng 7 năm 2019 

 

Kính gửi: Các sở, ngành liên quan. 

 

Căn cứ Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực thuộc vùng 

dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát, sửa đổi, 

bổ sung các bản ĐBKK và xã khu vực III, II, II vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi đối với trường hợp chia tách, thành lập mới, sáp nhập, giải thể và bị ảnh 

hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ngày 04/6/2019 Ban 

Dân tộc ban hành Công văn số 468/BDT, gửi UBND các huyện, thành phố rà 

soát, sửa đổi, bổ sung bản ĐBKK và các xã khu vực I, II, III vùng DTTS đối với 

các trường hợp quy định tại Điều 6 của Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 

03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ.  

Căn cứ vào báo cáo và hồ sơ rà soát của UBND các huyện, thành phố, 

Ban Dân tộc đã tổng hợp và xây dựng Dự thảo báo cáo kết quả rà soát, sửa đổi, 

bổ sung đối với các trường hợp chia tách, thành lập mới, sát nhập, giải thể, bị 

ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh (có Dự thảo báo cáo 

UBND tỉnh kèm theo). 

Để hoàn chỉnh báo cáo của UBND tỉnh gửi Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc 

đề nghị các sở, ban, ngành cho ý kiến thẩm định bằng văn bản vào nội dung dự 

thảo nêu trên và gửi về Ban Dân tộc trước ngày 08/7/2019 để tổng hợp, trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành. Sau thời gian trên, nếu không nhận được ý 

kiến tham gia, góp ý, Ban Dân tộc xin phép được hiểu là các sở, ngành đã nhất 

trí với nội dung dự thảo. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;   (b/c) 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Website BDT; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

 
 

Trịnh Thị Oanh 
 



DANH SÁCH CÁC SỞ NGHÀNH ĐỂ NGHỊ THAM GIA DỰ THẢO 

 

1. Sở Kế hoạch & Đầu tư; 

2. Sở Tài Chính; 

3. Sở Nội vụ; 

4. Sở Nông nghiệp & PTNT; 

5. Sở Tài nguyên & Môi trường;  

6. Sở Giao thông Vận tải; 

7. Sở Lao động Thương binh & Xã hội;  

8. Sở Giáo dục & Đào tạo; 

9. Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch; 

10. Sở Y tế; 

11. Sở Công thương. 
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