
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   /BDT-NV Phú Yên, ngày       tháng  6 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện Quyết định 

số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ 

 

      

   Kính gửi: 

    - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

   - UBND các huyện: Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, 

   Tây  Hòa, Phú Hòa, Tuy An và thị xã Sông Cầu. 

 

 Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại Công văn số 

2479/UBND-KGVX ngày 09/6/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I 

thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. 

Ban Dân tộc đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực 

hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025.  

Kính đề nghị các sở, ngành, địa phương  quan tâm, triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Đào Mỹ-PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, NV. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 Lê Thị Thanh Bích 
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