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BÁO CÁO 
Kết quả rà soát, xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn,  

có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  

 

 Kính gửi: Ủy ban Dân tộc. 

Căn cứ 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; Công văn số 37/UBDT-DTTS ngày 12/01/2021 của Ủy ban 

Dân tộc về việc triển khai thực hiện Quyết định 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 

của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 187/UBDT-DTTS ngày 27/02/2021 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện Quyết định 39/2020/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành rà soát, xác định 

các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Kết quả, trên địa bàn tỉnh không có dân tộc thiểu số 

gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù theo 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. 

(Đính kèm Quyết định số 3127/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Báo cáo số 18/BC-UBND ngày 19/01/2021 của UBND 

tỉnh về kết quả rà soát, xác định xã khu vực III, II, I và ấp đặc biệt khó khăn thuộc 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và 

Báo cáo số 208/BC-BDT ngày26/4/2021 của Ban Dân tộc tỉnh về báo cáo kết quả 

tổng hợp số liệu rà soát, xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn 

đặc thù giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long). 

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó 

khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Ủy 

ban nhân dân tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định./. 
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