
 
 

PHỤ LỤC I 

DANH MỤC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của 

Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) 

CÁC VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH DANH MỤC VÙNG, ĐỊA 

BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ-XÃ HỘI KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

1. Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 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; 

 

2. Quyết định 204/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ 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 2016; 

 

3. Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt 

khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020; 

 

4. Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-

2020; Quyết định 15/QĐ-UBDT ngày 10/01/2019 của Ủy ban dân tộc về việc hiệu chỉnh tên thôn đặc biệt 

khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã phê duyệt kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg 

ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

http://csdl.ubdt.gov.vn/noidung/vanban/Pages/chi-tiet-vbpq.aspx?ItemId=16044 

 

5. Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh Mục các đơn vị 

hành chính thuộc vùng khó khăn; 

 

6. Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt 

khó khăn vùng bãi ngang ven biển; Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 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 2016-2020; 

 

7. Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt 

khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016; 

 

8. Quyết định số 1010/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp 

xã thuộc vùng khó khăn; 

 

http://csdl.ubdt.gov.vn/noidung/vanbandt/Lists/UBDTVanBanDen/Attachments/19328/82-TB-UBDT.signed.pdf 

 

9. Các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về 

Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 1791/QĐ-

TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu, huyện 

Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vào danh Mục các huyện nghèo được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo 

Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo 

nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo. 

 

10. Các địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn được quy định tại Phụ lục II ban hành theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=539/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-204-QD-TTg-danh-sach-xa-dac-biet-kho-khan-xa-bien-gioi-dien-dau-tu-Chuong-trinh-135-2016-302101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-900-QD-TTg-2017-phe-duyet-danh-sach-xa-vao-dien-dau-tu-cua-Chuong-trinh-135-352515.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-582-QD-TTg-duyet-danh-sach-thon-dac-biet-kho-khan-mien-nui-2016-2020-2017-348296.aspx
http://csdl.ubdt.gov.vn/noidung/vanbandt/Lists/UBDTVanBanDen/Attachments/18390/15-Q%C4%90-UBDT.pdf
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-582-QD-TTg-duyet-danh-sach-thon-dac-biet-kho-khan-mien-nui-2016-2020-2017-348296.aspx
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1049/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-131-QD-TTg-Danh-sach-xa-dac-biet-kho-khan-vung-bai-ngang-ven-bien-hai-dao-2016-2020-2017-338433.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-596-QD-TTg-2018-sua-doi-Quyet-dinh-131-QD-TTg-xa-dac-biet-kho-khan-vung-ven-bien-382794.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-131-qd-ttg-danh-sach-xa-dac-biet-kho-khan-vung-bai-ngang-ven-bien-hai-dao-2016-2020-2017-338433.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-414-QD-UBDT-2017-danh-sach-thon-dac-biet-kho-khan-dau-tu-Chuong-trinh-135-2017-2020-355300.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1010-QD-TTg-2018-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-thuoc-vung-kho-khan-390613.aspx
http://csdl.ubdt.gov.vn/noidung/vanbandt/Lists/UBDTVanBanDen/Attachments/19328/82-TB-UBDT.signed.pdf
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&mode=detail&document_id=83020
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-118-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-dau-tu-281054.aspx


 
 

Các quyết định khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới về danh 

sách các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn (nếu có). 

  


