
  UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 14/BDT-NV 

V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế 

hoạch thực hiện Chương trình 

MTQG phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào 

DTTS&MN tỉnh Bình Thuận 

giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 

I từ năm 2021 đến hết  

năm 2025 

 

Bình Thuận, ngày 07 tháng 01 năm 2022 

                                                      Kính gửi:  

 - Các sở, ban ngành của tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện. 
                                                   

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

3938/UBND-KT ngày 19/10/2021 và Công văn số 4516/UBDT-KT ngày 

25/11/2021 về việc khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai 

Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao Ban Dân tộc dự thảo Kế hoạch 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (như dự thảo kèm theo). 

Ban Dân tộc đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện 

tham gia góp ý bằng văn bản gửi về Ban Dân tộc trước ngày 17/01/2022 để tổng 

hợp trình UBND tỉnh theo quy định; đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện lưu ý 

một số vấn đề sau: 

1. Đối với huyện Tuy Phong:  

- Dự án 1: Về đối tượng hộ dân tộc thiểu số nghèo …. không có hoặc 

thiếu trên 50% đất sản xuất theo định mức quy định của địa phương … theo báo 

cáo đề xuất của huyện cao hơn so với số hộ nghèo hiện có là không phù hợp. 

- Theo báo cáo đề xuất của UBND huyện về nguồn vốn đầu tư cho Dự án 

3.2; Dự án 4; Dự án 5.4 là không phù hợp vì theo quy định tại Quyết định số 
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861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025 xã Phan Dũng là 

xã khu vực I.  

- Đối với tỉnh Bình Thuận không có đối tượng thuộc phạm vi thụ hưởng 

chính sách theo Dự án 9 (Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và 

nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn); UBND huyện đề xuất nhu cầu vốn đầu tư 

trên địa bàn huyện là không phù hợp 

2. Đối với huyện Hàm Thuận Nam:  

- Theo báo cáo đề xuất của UBND huyện 09 công trình thuộc Dự án 04 

trong đó có đầu tư trên địa bàn các xã Hàm Cần, Tân Lập, Tân Thuận là không 

phù hợp vì theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ giai đoạn 2021-2025 các xã trên không thuộc xã khu vực III; đối với các Dự 

án còn lại địa phương không có đề xuất nhu cầu đầu tư. 

3. Đối với huyện Hàm Tân:  

- Dự án 1: Về đối tượng hộ dân tộc thiểu số nghèo …. không có hoặc 

thiếu trên 50% đất sản xuất theo định mức quy định của địa phương … đề nghị 

địa phương rà soát kỹ lưỡng đối tượng, khả năng quỹ đất, hạn mức đất để bố trí. 

- Theo báo cáo đề xuất của UBND huyện về nguồn vốn đầu tư cho Dự án 

3.2; Dự án 4 là không phù hợp vì không thuộc địa bàn thụ hưởng theo quy định 

tại Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Đối với huyện Tánh Linh:  

- Dự án 1: Về đối tượng hộ dân tộc thiểu số nghèo …. không có hoặc 

thiếu trên 50% đất sản xuất theo định mức quy định của địa phương … đề nghị 

địa phương rà soát kỹ lưỡng đối tượng, khả năng quỹ đất, hạn mức đất để bố trí. 

5. Đối với huyện Đức Linh:  

- Dự án 1: Về đối tượng hộ dân tộc thiểu số nghèo …. không có hoặc 

thiếu trên 50% đất sản xuất theo định mức quy định của địa phương … đề nghị 

địa phương rà soát kỹ lưỡng đối tượng, khả năng quỹ đất, hạn mức đất để bố trí. 

- Theo báo cáo đề xuất của UBND huyện về nguồn vốn đầu tư cho Dự án 

3.2; Dự án 4 là không phù hợp vì không thuộc địa bàn thụ hưởng theo quy định 

tại Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện quan tâm rà soát, nghiên cứu sâu, kỹ 

phạm vi, đối tượng và định mức quy định của các Dự án thành phần của Chương 
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trình để đề xuất nhu cầu cần đầu tư cho giai đoạn 2021-2025; tránh tình trạng 

một số địa phương không nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của Trung ương 

nên báo cáo đề xuất không đúng yêu cầu như: huyện Tuy Phong, huyện Hàm 

Thuận Nam,  huyện Hàm Tân và huyện Đức Linh; mặt dù Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã có rất nhiều văn bản đôn đốc nhắc nhở nhưng các huyện vẫn không chấp 

hành; do đó gây mất rất nhiều thời gian và khó khăn, trở ngại cho công tác tổng 

hợp chung của Ban Dân tộc; đề nghị các địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm 

về vấn đề nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Ban;  Các phòng,  

TTDVMN (để góp ý); 

- Lưu: VT, NV (Lệ).   
 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Nguyễn Minh Tân 
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