
UBND TỈNH PHÚ YÊN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      BAN DÂN TỘC                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

   Số:  227   /BDT-NV                                  Phú Yên, ngày  15 tháng  12  năm 2020 
 

 

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện 

Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ 

 
Kính gửi: UBND các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng  Xuân,         

                Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy An, TX Sông Cầu. 

  

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ 

phát triển giai đoạn 2021- 2025; Công văn số 1265/UBDT-CSDT ngày 23/11/2020 

của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg; 

 Thực hiện Kế hoạch số  206/KH-UBND ngày  15/12/2020 của UBND tỉnh Phú 

Yên về triển khai thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số                                    

và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021- 2025. 

Ban Dân tộc được UBND tỉnh giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực giúp 

UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 

11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1265/UBDT-CSDT ngày 

23/11/2020 của Ủy ban Dân tộc; chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có 

liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện theo đúng quy trình 

các bước triển khai theo nội dung tại Điều 7 Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg. 

Để triển khai thực hiện xác định xã khu vực III, II, I, thôn đặc biệt khó khăn 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi được đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ theo yêu 

cầu của Trung ương, Ban Dân tộc đề nghị UBND các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, 

Đồng Xuân, Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy An và thị xã Sông Cầu lưu ý một số nội dung cụ 

thể như sau: 

 1. Về công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

 UBND các huyện, thị xã tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện 

cho cán bộ cấp huyện, cấp xã về các tiêu chí xác định xã khu vực III, II, I và thôn đặc 

biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo đúng trình tự, 

thủ tục quy định tại Quyết định 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công 

văn số 1265/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc; Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày   

15/12/2020 của UBND tỉnh và các phụ lục, biểu mẫu kèm theo Công văn này đúng 

thời gian quy định. 

 2. Về phạm vi và đối tượng thực hiện 

Căn cứ Điều 1, 2 của Quyết định 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

thực hiện việc rà soát phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa 

bàn tỉnh theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025. 
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- Xác định xã, thị trấn (gọi chung là xã) thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

là xã có tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số từ 15% trở lên trong tổng số hộ dân của xã. 

- Xác định thôn, buôn, khu phố (sau đây gọi chung là thôn) thuộc vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi là thôn có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh 

sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên. 

3. Về tiêu chí xác định xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn thuộc 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

 Thực hiện theo Điều 3,4,5,6 của Quyết định 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Sau khi xác định là xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, căn cứ Điều 

3,4,5 Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phân định xã khu 

vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  

- Đối với các thôn (buôn) thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, căn cứ Điều 

6 Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xác định thôn (buôn) đó 

đạt hay không đạt thôn đặc biệt khó khăn. 

4. Về số liệu để xác định xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn 

thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  

Về số liệu để xác định các tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025: tính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 

2019. 

- Về tiêu chí hộ nghèo tính đến ngày 31/12/2019 (theo tiêu chí chuẩn nghèo 

tiếp cận đa chiều quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ) đã được điều tra công nhận cuối năm 2019. 

 - Về tiêu chí các điều kiện khác kèm theo (tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong độ 

tuổi từ 15 đến 60 chưa biết đọc, biết viết tiếng phổ thông; tỷ lệ lao động có việc làm 

nhưng chưa qua đào tạo 3 tháng trở lên tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi; số km 

đường chưa được rải nhựa hoặc đổ bê tông/tổng số km đường từ trung tâm huyện đến 

trung tâm xã) được tính đến thời điểm thống kê ngày 31/12/2019. 

 - Về xã đạt chuẩn nông thôn mới được tính đến ngày 31/12/2019. Đối với các 

xã đạt chuẩn từ sau ngày 31/12/2019 ghi chú vào biểu kèm theo. 

 5. Quy trình, thủ tục và thời gian rà soát xác định xã khu vực III, II, I và 

thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  

Quy định quy trình, thủ tục và thời gian xác định xã khu vực III, II, I và thôn 

đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thực hiện 

theo trình tự từ cấp thôn đến cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh với các bước cụ thể và nội 

dung thực hiện theo Điều 7 Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 11/12/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ và các biểu mẫu văn bản gửi kèm theo Công văn số 

1265/UBDT-CSDT ngày 23/11/2020 của Ủy ban Dân tộc. 
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a) Cấp xã: căn cứ các tiêu chí quy định tại Điều 6, Quyết định số 33/2020/QĐ-

TTg xã tiến hành hướng dẫn các thôn, buôn tổ chức rà soát các tiêu chí của thôn để 

xác định thôn đặc biệt khó khăn và đồng thời căn cứ các tiêu chí tại Điều 3,4,5 Quyết 

định số 33/2020/QĐ-TTg  rà soát các tiêu chí, điều kiện của xã để xác định xã khu 

vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Thời gian tổ chức triển khai thực hiện ở cấp xã và lập báo cáo kết quả xác 

định gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành trước ngày 25/12/2020. 

- Hồ sơ cấp thôn gửi cấp xã (02 bộ) bao gồm: 

+ Báo cáo kết quả xác định thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 (Mẫu số 02); 

+ Biên bản họp thôn, buôn (Mẫu số 01); 

+ Bảng xác định thôn thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Biểu số 01). 

- Hồ sơ xã gửi cấp huyện (02 bộ) bao gồm: 

+ Báo cáo kết quả xác định xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn thuộc 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-

2025 (Mẫu số 03); 

+ Bảng xác định thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Biểu số 02); 

+ Danh sách xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phân định 

theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 (Biểu số 03); 

+ Quyết định của UBND xã về việc công nhận kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2019; các văn bản có liên quan đến số liệu dân số, dân tộc thiểu số, số nghèo là 

hộ dân tộc thiểu số và số liệu, tài liệu của xã, thôn có liên quan đến các tiêu chí quy 

định tại Điều 2,3,4,5,6 Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg; 

+ Toàn bộ hồ sơ của thôn, buôn đã gửi lên xã. 

b) Cấp huyện: Sau khi nhận đủ hồ sơ của các xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

chỉ đạo tổng hợp, rà soát, kiểm tra và lập báo cáo gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (quan 

Ban Dân tộc) về kết quả xác định các xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn.  

- Thời gian tổ chức triển khai thực hiện ở cấp huyện và lập báo cáo kết quả xác 

định gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 05/01/2021. 

- Hồ sơ huyện gửi cấp tỉnh (02 bộ) bao gồm: 

+ Báo cáo kết quả xác định xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn thuộc 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-

2025 (Mẫu số 04); 

+ Danh sách xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phân định 

theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 (Biểu số 04); 
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+ Bảng xác định thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Biểu số 05); 

+ Biên bản kiểm tra rà soát về kết quả xác định xã khu vực III, II, I và thôn đặc 

biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát 

triển giai đoạn 2021-2025 của của cơ quan chuyên môn cấp huyện; 

+ Quyết định của UBND huyện về việc công nhận kết quả điều tra hộ nghèo, 

hộ cận nghèo năm 2019; các văn bản có liên quan đến số liệu dân số, dân tộc thiểu số, 

số nghèo là hộ dân tộc thiểu số và số liệu, tài liệu của xã, thôn có liên quan đến các 

tiêu chí quy định tại Điều 2,3,4,5,6 Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg; 

+ Toàn bộ hồ sơ của thôn, buôn, xã đã gửi lên huyện (1 bộ). 

 6. Tổ chức thực hiện 

- UBND các huyện, thị xã chỉ đạo, thực hiện xác định xã khu vực III, II, I và 

thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo đúng 

tiêu chí, quy trình thủ tục, thời gian và hồ sơ quy định; 

 - Chỉ đạo, phân công giao cho cơ quan làm công tác dân tộc của huyện, thị xã 

chủ trì, tham mưu là đầu mối phối hợp các cơ quan liên quan và các xã, thị trấn tổ 

chức triển khai thực hiện; 

 Đối với các huyện không có Phòng Dân tộc thì giao cho Văn phòng UBND 

huyện chủ trì tổ chức triển khai thực hiện. 

Hồ sơ báo cáo kết quả xác định xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn 

thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gửi về Ban Dân tộc tỉnh (76 Lê 

Duẩn, Phường 7, thành phố Tuy Hòa) để tổng hợp, thẩm định và trình UBND tỉnh 

báo cáo Ủy ban Dân tộc đúng thời gian quy định ( File mềm gửi qua địa chỉ email: 

phongscdtbdtphuyen@gmail.com).  

 Đề nghị UBND các huyện, thị xã khẩn trương triển khai đồng bộ và đảm bảo 

thời gian quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên 

hệ Phòng Nghiệp vụ: 057.3841717 (0984504332- đ/c Nguyễn Quốc Minh) để kịp 

thời hướng dẫn và báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh chỉ đạo./. 

(Có kèm các biểu mẫu và mẫu báo cáo). 

 
Nơi nhận:             
- Như trên;                 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Hồ Thị Nguyên Thảo  

  PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng Dân tộc huyện Đồng Xuân, 

  Sông Hinh và Sơn Hòa; 

- VP UBND huyện Tây Hòa, Phú Hòa,                                          

Tuy An, TX Sông Cầu; 

- Lưu: VT, NV (2).      

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thanh Bích 
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