
 

UBND TỈNH NINH BÌNH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số          /VPUBND-VP8  Ninh Bình, ngày      tháng  02  năm 2021 
V/v báo cáo kết quả xác định các 

dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, 

có khó khăn đặc thù giai đoạn 

2021-2025 

 

 
Kính gửi: Ủy ban Dân tộc 

 

 

Thực hiện Công văn số 37/UBDT-DTTS ngày 12/01/2021 của Ủy ban    

Dân tộc về việc triển khai 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 khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025; Văn phòng UBND 

tỉnh Ninh Bình báo cáo như sau: 

- Căn cứ kết quả phân định xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, hiện tại tỉnh Ninh Bình có 07 xã 

và 05 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, không có xã, thôn 

đặc biệt khó khăn. 

- Căn cứ khoản 1, điều 2 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 khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 thì đối tượng rà soát là các 

dân tộc thiểu số sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn xã và thôn đặc 

biệt khó khăn, vì vậy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không có 

các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có  khó khăn đặc thù. 

Trên đây là Báo cáo kết quả xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, 

có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình  

trân trọng báo cáo./.   

 

     Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

  - Lưu, VT, VP8; 

    HB_VP8_CV07_thanhphandantoc 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Riện 
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