
  

UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:          /BDT-CSDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày          tháng 12 năm 2021 

            V/v báo cáo tác động, ảnh hưởng của  

Quyết định số 861/QĐ-TTg đến việc  

triển khai thực hiện chính sách dân tộc 
    

                       

      Kính gửi:  
- Các Sở: Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Căn cứ Công văn số 193/HĐDT15 ngày 07/12/2021 của Hội đồng Dân tộc  

Quốc hội Khóa XV về việc báo cáo tác động ảnh hưởng của Quyết định số 
861/QĐ-TTg đến việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc (đính kèm). 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đề 
nghị quý Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo nhanh một số 

nội dung sau: 

- Những khó khăn, thuận lợi và tác động, ảnh hưởng của Quyết định số 

861/QĐ-TTg đến việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc và miền núi đang 
thực hiện trên địa bàn (y tế, giáo dục, cán bộ…). 

- Những khó khăn, thuận lợi và tác động, ảnh hưởng của việc thực hiện 
Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban 

hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 
sách Nhà nước năm 2022 (khi thay đổi tiêu chí địa bàn từ miền núi, vùng cao sang 
tiêu chí vùng đặc biệt khó khăn, vùng còn lại, áp dụng theo Quyết định 861). 

- Các kiến nghị, đề xuất cụ thể. 

Báo cáo (bản file) và bản giấy xin gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 

15/12/2021 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh (email: 

chausocphin@gmail.com, điện thoại: 0294.3865196). 

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị quý Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành 
phố quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                                     
- Như trên; 
- BLĐ và Phòng CSDT; 
- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
Hà Thanh Sơn 
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