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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ 
tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân 
tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015; 

Căn cứ Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã 
an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 
tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 
ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các đơn vị hành 
chính xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014 - 2015, làm căn 
cứ thực hiện chế độ, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội, giảm 
nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự 
chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng trong cả nước, bảo đảm quốc 
phòng an ninh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; thay 
thế Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và 
các Quyết định liên quan khác của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận các 
xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

THỦ TƯỚNG 
(Đã ký) 

 
Nguyễn Tấn Dũng 



- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- UB Giám sát tài chính QG; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các 
Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, V.III (3b). 

 


