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V/v xin ý kiến về việc thực hiện
chính sách theo Quyết định số
2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của
Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc.
Thực hiện quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã
hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 và Thông tư số
02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban
hành Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 phê duyệt Đề án thực hiện
chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và
miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020, trong đó đã xác định
cụ thể các hộ được thụ hưởng chính sách (hỗ trợ đất ở 88 hộ, hỗ trợ đất sản xuất
1.470 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề 2.465 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 8.398
hộ, bố trí ổn định dân cư 54 hộ). Việc lập và phê duyệt Đề án đã được thực hiện
đúng theo quy trình quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Thông tư số
02/2017/TT-UBDT.
Do các năm 2018, 2019 không có kinh phí để thực hiện chính sách nên
thực tế các hộ trong danh sách đã được phê duyệt tại Quyết định số 1717/QĐUBND chưa được hưởng hỗ trợ theo quy định. Năm 2020 tỉnh Lạng Sơn được
Trung ương giao 43.965 triệu đồng để thực hiện Đề án trên, UBND tỉnh Lạng
Sơn đã quyết định phân bổ số kinh phí trên cho UBND các huyện để thực hiện.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách còn gặp phải
vướng mắc khi áp dụng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 (quy định đối tượng
áp dụng chính sách hỗ trợ là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có trong danh
sách hộ nghèo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) và điểm a khoản 2 Điều 7
Thông tư số 02/2017/TT-UBDT (quy định thời điểm xác định đối tượng hưởng
chính sách tính tại thời điểm rà soát, lập đề án của địa phương), cụ thể: Quyết
định số 1717/QĐ-UBND đã được ban hành từ năm 2017 nhưng do chưa có kinh
phí nên thực tế các hộ trong danh sách được phê duyệt đến thời điểm hiện tại
vẫn chưa được hưởng hỗ trợ theo quy định. Đến năm 2020 khi tỉnh Lạng Sơn
được cấp kinh phí để thực hiện chính sách thì một số hộ dân có tên trong danh
sách tại Quyết định số 1717/QĐ-UBND đến nay đã thoát nghèo, do đó không
thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1
Thông tư số 02/2017/TT-UBDT. Các hộ này tuy đã thoát nghèo nhưng còn rất
khó khăn, vẫn có nhu cầu được hỗ trợ để thực hiện thoát nghèo bền vững. Đồng
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thời, có một số hộ đến thời điểm hiện tại là hộ nghèo nhưng lại chưa có tên trong
danh sách được hưởng hỗ trợ tại Quyết định số 1717/QĐ-UBND.
Để có đầy đủ cơ sở triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh, bảo
đảm quyền lợi của người dân và phù hợp với quy định của pháp luật, UBND
tỉnh Lạng Sơn xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc đối với một số nội dung cụ
thể như sau:
1. Đề nghị hướng dẫn cụ thể về các đối tượng được hưởng chính sách
quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND
tỉnh Lạng Sơn đề xuất đối tượng hưởng chính sách trên địa bàn tỉnh năm 2020
bao gồm toàn bộ các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách đã được phê
duyệt tại Quyết định 1717/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Lạng
Sơn (bao gồm cả những hộ đến nay đã thoát nghèo nhưng vẫn có nhu cầu được
hỗ trợ) và rà soát, bổ sung thêm các hộ đang là hộ nghèo tại thời điểm hiện tại
đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số
02/2017/TT-UBDT nhưng chưa được phê duyệt danh sách tại Quyết định số
1717/QĐ-UBND. Tuy nhiên, khi thực hiện hỗ trợ sẽ xem xét ưu tiên cho
những hộ đang là hộ nghèo đã được phê duyệt danh sách tại Quyết định số
1717/QĐ-UBND, nếu như còn kinh phí sẽ tiếp tục hỗ trợ đến những hộ đã
thoát nghèo còn nhu cầu hỗ trợ để thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững và
những hộ nghèo mới được rà soát bổ sung.
2. Đối với nội dung hỗ trợ đất sản xuất, các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng
chính sách được phê duyệt tại Quyết định số 1717/QĐ-UBND đã vay vốn ngân
hàng Chính sách xã hội để thực hiện khai hoang lấy đất sản xuất, nhận chuyển
nhượng đất trong những năm trước nhưng chưa được hỗ trợ kinh phí theo quy
định của Đề án thì cho phép được thanh toán hỗ trợ trong năm 2020 (bao gồm cả
những hộ đến nay đã thoát nghèo).
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Ủy ban Dân tộc quan
tâm, sớm có ý kiến chỉ đạo về nội dung trên để tỉnh Lạng Sơn triển khai thực
hiện chính sách được kịp thời, hiệu quả, đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
các Phòng: KGVX, THNC, TH-CB;
- Lưu: VT, KGVX(HTHT).
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