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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

Ủy ban Dân tộc nhận được Công văn số 3059/UBND-KGVX ngày 

24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc xác định các dân tộc 

còn gặp nhiều khó khăn. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau: 

Thực hiện Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 

kho khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Công văn 

số 37/UBDT-DTTS ngày 12/01/2021 và Công văn số 187/UBDT-DTTS ngày 

27/02/2021 hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Trên cơ sở hồ sơ đề 

nghị của các tỉnh (trong đó có Báo cáo số 41/BC-UBND ngày 23/4/2021 của 

UBND tỉnh Tuyên Quang), Ủy ban Dân tộc đã tổng hợp, phối hợp với các Bộ, 

ngành liên quan thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 

số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp 

nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025. 

Đối với tỉnh Tuyên Quang, căn cứ tiêu chí quy định tại Quyết định số 

39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Báo cáo số 

41/BC-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh và kết quả thẩm định trình Thủ 

tướng Chính phủ: 02 dân tộc (Mông và Dao) đạt tiêu chí dân tộc còn gặp nhiều 

khó khăn; 03 dân tộc (Tày, Nùng, Sán Chay)1 không đạt tiêu chí dân tộc còn gặp 

nhiều khó khăn theo quy định tại Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, kính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang để triển khai thực hiện theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/cáo); 

- Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang; 

- Vụ ĐP I; VPCTMTQG; 

- Lưu: VT, Vụ DTTS. 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 
Hoàng Thị Hạnh 

 
                                                 
1 Ba dân tộc Tày, Nùng, Sán Chay đạt tiêu chí dân tộc còn gặp nhiều khó khăn ở một số tỉnh khác nên có trong 

danh sách tại Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.  
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