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Số:       /BDT-CSDT            Trà Vinh, ngày       tháng 10 năm 2020 
 

V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân 

nguồn vốn theo Quyết định 2085 

về chính sách hỗ trợ đất ở  

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện: Trà Cú,  

                   Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải. 
                        

Thực hiện Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát 

triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh, 

Ngày 04/5/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 738/QĐ-

UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các Sở, ban, ngành 

tỉnh và bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố; trong đó phân bổ 

5.313 triệu đồng thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở cho 161 hộ. Tuy nhiên qua 

triển khai, rà soát hộ được thụ hưởng về đất ở toàn tỉnh còn lại 55 hộ đủ điều 

kiện hỗ trợ đất ở, giảm 106 hộ (Càng Long 03 hộ; Châu Thành 05 hộ; Cầu Kè 

08 hộ; Trà Cú 41 hộ; Cầu Ngang 22 hộ; Duyên Hải 27 hộ). Nguyên nhân: Hộ 

đã thoát nghèo; được gia đình cho đất ở và đã cất nhà ở ổn định; được hỗ trợ vay 

vốn theo Quyết định số 167; đã được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định 

số 29; có đất ở không có nhu cầu hỗ trợ.  

Năm 2019, Ủy ban nhân dân các huyện đã giải ngân được 37/55 hộ, với 

diện tích 7.335,8 m2, số tiền 1.221 triệu đồng. Năm 2020 còn lại 18 hộ (13 hộ 

tìm được quỹ đất và 05 hộ chưa tìm được quỹ đất), nhưng đến nay huyện Cầu 

Ngang mới giải ngân được 03 hộ, với số tiền 99 triệu đồng.   

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn và tìm quỹ đất cho 15 hộ đủ 

điều kiện hỗ trợ đất ở theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg trên địa bàn các huyện, 

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Châu 

Thành, Duyên Hải chỉ đạo Phòng Dân tộc, Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã khẩn trương 

giải ngân cho 10 hộ đã tìm được quỹ đất ở các xã: Ngãi Xuyên 05 hộ, Long Sơn 

02 hộ, Thuận Hòa 02 hộ, Ngũ Lạc 01 hộ và tiếp tục tìm quỹ đất ở cho 05 hộ ở 

các xã: Nguyệt Hóa 02 hộ, Mỹ Chánh 01 hộ, Ngãi Xuyên 01 hộ, Đôn Châu 01 

hộ, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2020 (Có danh sách hộ đủ điều kiện hỗ 

trợ đất ở kèm theo).  

Nếu không tìm được quỹ đất và không giải ngân được nguồn vốn, đề nghị 

Ủy ban nhân dân các huyện nêu trên có văn bản nêu rõ lý do trả nguồn vốn để 

Ban Dân tộc có cơ sở tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân tỉnh thu hồi nguồn vốn vào cuối năm 2020.     



Rất mong Ủy ban nhân dân các huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Châu Thành, 

Duyên Hải quan tâm phối hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban lãnh đạo, các phòng; 

- PDT các huyện TC,CN,CT,DH; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Sơn 
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