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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày     tháng 9 năm 2022 

Ban Dân tộc nhận được Công văn số 1739/UBND-TCKH ngày 12/9/2022 

của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên về việc đề nghị hướng dẫn một số nội 

dung thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, Ban Dân tộc có ý 

kiến như sau:  

1. Nội dung hỏi tại điểm 1.1. Đối với Dự án 1: Đề nghị hướng dẫn quy 

trình và định mức đối với nội dung hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, hỗ trợ 

chuyển đổi nghề; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán. 

Về quy trình rà soát xác định đối tượng; quy định đối tượng ưu tiên thực 

hiện Dự án 1: Thực hiện theo khoản 1, mục I, phần B, Hướng dẫn số 718/HD-

BDT ngày 7/9/2022 của Ban Dân tộc.  

Về Nội dung hỗ trợ và cách thức thực hiện: Thực hiện theo Điều 5, Điều 

7, Điều 9, Điều 11 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Uỷ ban 

Dân tộc. 

Về định mức đối với nội dung hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, hỗ trợ 

chuyển đổi nghề; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán: Thực hiện theo quy định của 

Chính phủ và cấp có thẩm quyền quy định cho Chương trình (hiện nay đang chờ 

Chính phủ quy định cụ thể nội dung này). 

2. Nội dung hỏi tại điểm 1.2. Đối với Tiểu dự án 1 - Dự án 3: Phát triển 

kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập 

cho người dân. 

Hiện nay, chưa có hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT; UBND tỉnh 

sẽ Chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết sau khi có HD của Bộ (Sở Nông nghiệp và PTNT 

tham mưu). Về định mức hỗ trợ thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính 

phủ (hiện nay đang chờ Chính phủ quy định cụ thể nội dung này). 

3. Nội dung hỏi tại điểm 1.3.Tiểu dự án 2, Dự án 3: Đối với dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị: Đề nghị hướng dẫn, quy định mức chi cụ 

thể, kinh phí tối đa/dự án, mức hỗ trợ/hộ, tổ chức và chi phí quản lý dự án; Đối 

với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế: đề nghị quy định mức 

chi cụ thể đối với các nội dung (Do văn bản hướng dẫn của Trung ương, Bộ, 

ngành chưa quy định mức chi cụ thể); Đề nghị hướng dẫn định mức kinh phí thu 
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hồi quay vòng dự án, đối với hộ dân được hỗ trợ dự án không thực hiện cam kết 

nộp thu hồi kinh phíquay vòng hoặc không thu hồi được thì phương án xử lý 

như thế nào (xử lý hộ dân hay đơn vị chủ trì thực hiện dự án) ? 

Nội dung này, Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan đầu mối Chủ trì, phối 

hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai 

thực hiện. 

4. Nội dung hỏi tại điểm 1.4. Tiểu dự án 1, Dự án 9: Đề nghị hướng dẫn, 

quy định phương thức hỗ trợ sản xuất cho người dân thuộc đối tượng hộ dân tộc 

thiểu số còn nhiều khó khăn theo hình thức không thu hồi (cho không) từ nguồn 

kinh phí được giao; quy định nội dung, mức chi cụ thể, kinh phí tối đa/dự án, 

mức hỗ trợ/hộ và chi phí quản lý dự án; Đề xuất quy định trong 1 dự án thực 

hiện hỗ trợ sản xuất được phép phê duyệt thực hiện 2 nội dung trồng trọt và chăn 

nuôi và hộ dân tham gia dự án được hưởng cả 2 nội dung đó.  

Nội dung này, Uỷ ban Dân tộc đã có Tờ trình số 1337/TTr-UBDT ngày 
24/8/2022 của Uỷ ban Dân tộc về một số vướng mắc trong cơ chế, chính sách 
thực hiện chương trình theo quyết định 1719.  

5. Nội dung hỏi tại điểm 1.4. Tiểu dự án 1, Dự án 9: Hộ dân tộc thiểu số 

còn nhiều khó khăn được hỗ trợ thực hiện dự án có áp dụng cho tất các dân tộc 

theo quy định tại Quyết định 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ hay không:  

Quyết định 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù 

giai đoạn 2021-2025, phê duyệt 32 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, trong đó 

tỉnh Sơn La có 08 dân tộc (gồm: Mông, Kháng, Xinh Mun, Khơ Mú, Mường, 

Tày, Dao và Lào). Qua rà soát theo tiêu chí tại Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg 

ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Sơn La có 06 dân tộc đủ điều 

kiện đề nghị công nhận là dân tộc còn gặp nhiều khó khăn. Ngày 23/4/2021, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 130/BC-UBND trình Ủy ban 

Dân tộc và Chính phủ (gồm 04 dân tộc: Dân tộc Mông sinh sống tại 528 bản 

thuộc 112 xã; dân tộc Kháng sinh sống tại 34 bản thuộc 12 xã; dân tộc Khơ Mú 

sinh sống tại 79 bản thuộc 41 xã; dân tộc Xinh Mun sinh sống tại 87 bản thuộc 

20 xã) ngày 30/8/2021 đã ban hành Báo cáo số 315/BC-UBND (gồm 02 dân 

tộc: Dân tộc Dao sinh sống tại 48 bản thuộc 27 xã; dân tộc Lào sinh sống tại 09 

bản thuộc 02 xã). Hiện nay đang chờ cấp có thẩm quyền Quyết định phê duyệt 

số hộ, số bản các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh.  

6. Nội dung hỏi tại điểm 1.5. Các hộ dân được hỗ trợ theo nội dung của 

Tiểu dự án 1, Dự án 3 (trồng rừng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng có 

trồng bổ sung, hỗ trợ gạo …) có được tiếp tục hỗ trợ theo các nội dung của Tiểu 

dự án 2, Dự án 3;Tiểu dự án 1, Dự án 9 và các dự án khác nữa không (hay 01 hộ 

được hưởng đồng bộ tất cả các nội dung dự án theo quy đinh của Chương trình) 

? Làm rõ nội dung 01 hộ nghèo, cận nghèo có được hỗ trợ từ 2 lần trở lên, 

nhưng không vượt quá định mức theo quy định của Chương trình trong cùng 1 
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tiểu dự án không (Ví dụ Tiểu dự án 2, Dự án 3: Thực hiện chuỗi trồng trọt có 

tiếp tục tham gia chuỗi chăn nuôi không). 

Nội dung này đang chờ ý kiến của Uỷ ban Dân tộc. 

7. Còn một số ý kiến của các huyện về những khó khăn vướng mắc khác, 

Ban Dân tộc đề nghị các huyện nghiên cứu những văn bản (Tờ trình số 

1377/TTr-UBDT ngày 24/8/2022 của Uỷ ban Dân tộc, Công văn số 

1500/UBDT-MTQG ngày 12/9/2022 của Uỷ ban Dân tộc, BC số 214/BC-BDT 

ngày 26/8/2022 của Ban Dân tộc) gửi kèm công văn này để tham mưu tổ chức 

thực hiện.     

Trên đây là ý kiến phúc đáp của Ban Dân tộc về những khó khăn vướng 

mắc của Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Yên. Ban Dân tộc gửi Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố cùng nghiên cứu các văn bản liên quan để tham mưu thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu VT, CS. 
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