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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của  

Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 

 

 

Thực hiện Công văn số 78/BDT-NV ngày 03/3/2021 của Ban Dân tộc tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả thực 

hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017 – 

2020 trên địa bàn huyện cụ thể như sau: 
 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
 

Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông 

tư số 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Ủy Ban dân tộc hướng dẫn thực 

hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg, các văn bản hướng dân thực hiện của Ban 

Dân tộc tỉnh. UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn triển khai, thực hiện 

các nội dung hỗ trợ theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg  ngày 31/10/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc 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. Tổ chức triển 

khai, thực hiện hỗ trợ cho các hộ được hưởng theo quy định. 

2. Kết quả thực hiện 

Tổng kinh phí được cấp trong giai đoạn là 1.467.500.000 đồng, trong đó 

năm 2019: 22.500.000 đồng; năm 2020: 1.445.000.000 đồng. Tổng số hộ được 

thụ hưởng là 445 hộ. Cụ thể:  

Năm 2019: Tổng kinh phí được cấp 22.500.000 đồng, số kinh phí đã sử 

dụng 22.500.000 đồng, thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt cho 15 hộ.  

Năm 2020: Tổng kinh phí được cấp 1.445.000.000 đồng, số kinh phí đã 

sử dụng 1.116.159.000 đồng, thực hiện hỗ trợ cho 435 hộ, bao gồm 34 hộ được 

hỗ trợ đất sản xuất, 21 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề và 380 hộ được hỗ trợ 

nước sinh hoạt; kinh phí chưa thực hiện 328.841.000 đồng. Số kinh phí chưa 

thực hiện đã hoàn trả ngân sách theo quy định (Có biểu tổng kèm theo). 

3. Đánh giá chung 

3.1  Kết quả đạt được 

Việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai giai đoạn 2017-2020 được cấp ủy, chính 

quyền từ huyện đến xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt một số 

kết quả nhất định. Trong gia đoạn 2017 - 2020 huyện Đình Lập được phân bổ 
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kinh phí để thực hiện hỗ trợ cho 450 hộ, nội dung hỗ trợ bao gồm hỗ trợ đất sản 

xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề và hỗ trợ nước sinh hoạt. Thông qua các nội dung 

hỗ trợ, các hộ gia đình từng bước ổn định cuôc sống, mức sống của một số hộ 

được cải thiện, người dân luôn tin vào chính sách của Đảng, Nhà nước, góp 

phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. 

3.2  Hạn chế, nguyên nhân 

- Quá trình rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng của một số cơ sở xã 

chưa đảm bảo điều kiện hỗ trợ theo quy định, dẫn đến một số hộ được phê duyệt 

nhưng không được hỗ trợ do không năm trong diện thiếu đất sản xuất quy định 

tại Quyết định. 

- Việc bố trí kinh phí chưa kịp thời, định mức hỗ trợ theo quy định còn 

thấp nên gây khó khăn trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. 

 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ban Dân tộc tỉnh (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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