
 

Kính gửi: Hội đồng bầu cử quốc gia. 

 

Tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 

11/01/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ 

cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã giao: “Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp 

với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan có liên quan rà soát, tập hợp các văn bản, quyết 

định còn hiệu lực pháp luật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để 

xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo và công bố trên Trang thông 

tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia (http://hoidongbaucu.quochoi.vn) chậm 

nhất là ngày 01/02/2021”.  

Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao, Bộ Nội vụ đã 

có văn bản số 214/BNV-CQĐP ngày 14/01/2021 và văn bản số 215/BNV-CQĐP 

ngày 17/01/2021 đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và Ủy ban Dân tộc rà soát, tập hợp các văn bản, quyết định còn hiệu lực pháp 

luật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định đơn vị hành 

chính (ĐVHC) miền núi, vùng cao và hải đảo của các địa phương.  

Trên cơ sở báo cáo thống kê của các địa phương và văn bản số 221/UBDT-

CSDT ngày 03/03/2021 của Ủy ban Dân tộc, sau khi rà soát các đơn vị hành 

chính miền núi, vùng cao, hải đảo theo các quyết định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền (đang còn có hiệu lực thi hành), Bộ Nội vụ báo cáo thống kê các 

ĐVHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã miền núi, vùng cao, hải đảo (kèm theo các phụ 

lục chi tiết 1, 2, 3). 

Kính trình Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Văn phòng HĐBCQG; 

- Bộ trưởng (để b/c); 
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn; 

- Lưu: VT, CQĐP. 
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Trần Anh Tuấn 
 

BỘ NỘI VỤ 

–––– 

Số:         /BNV-CQĐP 

V/v  xác định đơn vị hành chính 

 miền núi, vùng cao, hải đảo 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 
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