
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:        /BDT-CSDT 

V/v rà soát lại đối tượng hưởng lợi 

Dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triển 

KT-XH vùng đồng bào 

DTTS&MN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Trà Vinh, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 

Thực hiện Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ 
năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Chương trình). 

Theo kết quả rà soát năm 2021 đến nay thì đối tượng hưởng lợi Dự án 01, 

Dự án 3 của Chương trình có nhiều sự thay đổi với lý do: Hộ đã thoát nghèo, 
một số xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ đã được UBND tỉnh phê duyệt đạt chuẩn nông thôn mới.  

Để đảm bảo việc thực hiện Chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, 

không bỏ sót, đúng đối tượng hưởng lợi, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị UBND các 
huyện, thành phố căn cứ theo danh sách nền Dự án 1 đã phê duyệt tiếp tục rà 

soát lại và bổ sung đối tượng hộ nghèo mới theo Quyết định số 198/QĐ-UBND 
ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh. 

(Đính kèm 08 biểu mẫu vay vốn theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP) 

Lưu ý: Những hộ hưởng lợi của Dự án 1 (đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 

chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt) nếu không có nhu cầu vay vốn thì cũng 
tổng hợp đưa vào biểu mẫu. 

Báo cáo kết quả rà soát về Ban Dân tộc tỉnh chậm nhất ngày 23/5/2022 

(file mềm gửi theo địa chỉ: minhhieubdttv@gmail.com) để tổng hợp trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

Ban Dân tộc tỉnh rất mong UBND các huyện, thành phố quan tâm phối 
hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- BLĐ, các phòng; 
- BGĐ NHCSXH tỉnh (p/h); 
- PGD NHCSXH huyện (t/h); 
- PDT các huyện, TP (t/h); 
- Lưu: VT, CSDT.                      

 
 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

Hà Thanh Sơn 
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