UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4052 /UBND-NLN

Lào Cai, ngày 25 tháng 8 năm 2021

V/v rà soát thôn ĐBKK vùng
DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc
Thực hiện Văn bản số 1154/UBDT-CSDT ngày 20/8/2021 của Ủy ban
Dân tộc về việc kiểm tra, rà soát, đối chiếu thôn ĐBKK vùng DTTS & MN giai
đoạn 2021-2025. Sau khi rà soát, UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Ủy ban Dân tộc
phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai
đoạn 2021 - 2025 như sau:
1. Thống nhất tổng số thôn ĐBKK (605 thôn) theo danh sách của Ủy ban
Dân tộc. Tuy nhiên, đề nghị điều chỉnh tăng, giảm số thôn ĐBKK thuộc các xã
khu vực I và xã khu vực III, cụ thể:
- Xã có thôn vùng DTTS & MN: 3 thôn (không thay đổi)
- Xã khu vực I: 124 thôn (tăng 21 thôn so với danh sách của Uỷ ban Dân
tộc, do tăng 04 xã từ khu vực III chuyển thành khu vực I, 04 xã được công nhận
hoàn thành nông thôn mới năm 2020). UBND tỉnh Lào Cai đã có Tờ trình số
156/TTr-UBND ngày 04/8/2021 về đề nghị bổ sung thôn đặc biệt khó khăn gửi
Ủy ban Dân tộc.
- Xã khu vực II: 24 thôn (không thay đổi)
- Xã khu vực III: 454 thôn (giảm 21 thôn so với danh sách của Uỷ ban
Dân tộc, do giảm 04 xã khu vực III)
2. Đề nghị sửa như sau: Thôn Na Đẩy, thị trấn Mường Khương, huyện
Mường Khương thành tổ dân phố Na Đẩy, thị trấn Mường Khương, huyện
Mường Khương; tổ Bản Mạ và Tổ Bản Coóc, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn
Bàn thành tổ dân phố Bản Mạ và tổ dân phố Bản Coóc, thị trấn Khánh Yên,
huyện Văn Bàn.
(Gửi kèm danh sách thôn ĐBKK)
UBND tỉnh Lào Cai trân trọng đề nghị Ủy ban Dân tộc xem xét, phê duyệt./.
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