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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

BAN DÂN TỘC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /BC-BDT Sóc Trăng, ngày    tháng 01  năm 2020 
 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện dự án 2: Chƣơng trình 135 năm 2019 
 

 

Theo yêu cầu tại Công văn số 1311/SLĐTBXH-VP ngày 17/12/2019 của 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả thực 

hiện Chương trình 135 và báo cáo tài chính thực hiện Chương trình 135 năm 

2019. Ban Dân tộc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2019, cụ 

thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đặc điểm về Chƣơng trình 135 của tỉnh 

Toàn tỉnh có 29 xã đặc biệt khó khăn và 158 ấp, khóm đặc biệt khó khăn 

thuộc 46 xã khu vực II thuộc diện đầu tư Chương trình 135 theo Quyết định số 

900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh 

sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của 

Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 và Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 

11/7/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó 

khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020. 

2. Các văn bản chỉ đạo, điều hành, quy định hƣớng dẫn của tỉnh thực 

hiện Chƣơng trình 135 

- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Sóc Trăng về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016 -  2020.   

- Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 06/3/2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng Ban hành quy định nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 

2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

- Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng Ban hành quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, 

đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng. 

- Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương 

trình 135 năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 
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- Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016 - 2020, tỉnh Sóc Trăng.  

- Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 

2019, tỉnh Sóc Trăng. 

- Công văn số 483/UBND-XD ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

về việc thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số 

dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Sóc 

Trăng. 

- Công văn số 3893/VP-VX ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

và Công văn số 452/BDT-PCS ngày 20/10/2017 của Ban Dân tộc tỉnh Sóc 

Trăng về việc hướng dẫn báo cáo thực hiện Chương trình 135. 

- Công văn số 252/VP-VX ngày 17/01/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Công văn số 54/BDT-PCS ngày 19/02/2019 của Ban Dân tộc về việc 

thực hiện Chương trình 135 năm 2019. 

- Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững năm 2019 và Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 

09/4/2019 UBND tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh kinh phí thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

* Dự án 2: Chƣơng trình 135 thuộc Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 

02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. 

 Năm 2019, trung ương đầu tư với tổng số vốn là 80.227 triệu đồng (vốn 

đầu tư phát triển: 60.383 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 19.844 triệu đồng), gồm các 

nội dung: 

- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, 

xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trung ương đầu tư 

với tổng số vốn là 64.351 triệu đồng, trong đó: đầu tư cơ sở hạ tầng: 60.383 triệu 

đồng; duy tu bảo dưỡng công trình: 3.968 triệu đồng. Hiện nay các địa phương 

đã triển khai thực hiện và giải ngân đạt 97,69% so với kế hoạch vốn giao. Đầu 

tư xây dựng mới 79 công trình gồm 68 công trình giao thông nông thôn; 11 nhà 

sinh hoạt cộng đồng; duy tu bảo dưỡng 69 công trình gồm 59 công trình giao 

thông nông thôn; 10 nhà sinh hoạt cộng đồng. (Kèm theo biểu số 01) 

- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng 

mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các 

thôn, bản đặc biệt khó khăn trung ương đầu tư với tổng số vốn là 13.873 triệu 

đồng, trong đó: hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: 11.098 triệu 

đồng; nhân rộng mô hình giảm nghèo: 2.775 triệu đồng. Thực hiện hỗ trợ cho 

1.508 hộ (1.040 hộ nghèo, 441 hộ cận nghèo, 27 hộ mới thoát nghèo), trong đó 

246 là hộ dân tộc thiểu số. Hỗ trợ 743 con bò cho 743 hộ chiếm tỷ lệ 49,27% 
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tổng số hộ; 119 con dê hỗ trợ cho 59 hộ; 59.807 con giống gà, vịt cho 350 hộ; 

một số giống cây trồng có hiệu quả kinh tế như: lúa giống, hành tím, sầu riêng, 

nhãn xuồng cho 263 hộ; hỗ trợ giống thủy sản: tôm, cua, cá cho 83 hộ và 10 

máy phun xịt cho 10 hộ. Các địa phương đã triển khai thực hiện và giải ngân đạt 

100 % so với kế hoạch vốn giao. (Kèm theo biểu số 02) 

- Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã 

đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn 

trung ương đầu tư vốn là: 2.003 triệu đồng. Ban Dân tộc đã triển khai thực hiện 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng gồm 18 

lớp với 2.220 người tham dự là cán bộ cơ sở và cộng đồng tại các huyện, thị xã, 

thành phố trên địa bàn tỉnh và tổ chức 01 chuyến tham quan mô hình, học tập, 

chia sẻ một số kinh nghiệm tổ chức thực hiện Chương trình 135 cho 67 cán bộ là 

lãnh đạo Ban Dân tộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Phòng Dân tộc hoặc cán bộ Văn phòng UBND 

huyện phụ trách công tác dân tộc và các xã đặc biệt khó khăn được đầu tư 

Chương trình 135. Đã triển khai thực hiện và giải ngân đạt 99,77% so với kế 

hoạch vốn giao. (Kèm theo biểu số 03) 

III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ TRONG QUÁ 

TRÌNH TRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH 

1. Thuận lợi 

- Chương trình 135 được sự quan tâm sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành chức năng 

trong việc tập trung triển khai thực hiện, xem đây là trách nhiệm và là nhiệm vụ 

chính trị trọng tâm việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền 

vững ở các vùng, xã, ấp đặc biệt khó khăn, nhất là đối với đồng bào dân tộc 

thiểu số nghèo. 

- Chương trình 135 đã góp phần hoàn thiện cơ bản hệ thống cơ sở hạ tầng 

quan trọng như: giao thông nông thôn (ấp liền ấp, xã liền xã); giáo dục; y tế; hệ 

thống thủy lợi phục vụ sản xuất; nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, các mô hình 

hiệu quả được đầu tư nhân rộng,... từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cho người dân, nhất là người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, 

thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các địa phương, góp 

phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Người dân trên các địa 

bàn thụ hưởng chương trình có điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, qua đó ngày càng 

củng cố hơn nữa niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của 

nhà nước. 

- Vốn Chương trình 135 được phân bổ theo đúng tiêu chí quy định, đảm 

bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, đúng mục tiêu, nguyên tắc và 

các quy định hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; công tác kiểm tra, giám 

sát được quan tâm tăng cường; các tiểu dự án được đầu tư, hỗ trợ đúng địa bàn, 

đối tượng. 

2. Khó khăn, hạn chế 
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- Nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, trong khi việc 

huy động nguồn vốn gặp nhiều khó khăn; việc lồng ghép các nguồn lực tuy đã 

đạt một số kết quả nhất định, nhưng vẫn còn phân tán, dàn trải; kinh phí quản lý 

Chương trình ở địa phương theo hướng dẫn tại thông tư 01/2017/TT-UBDT từ 

ngân sách huyện, một số huyện có phân bổ kinh phí nhưng rất ít, thậm chí một số 

huyện không bố trí được.  

- Việc đối ứng kinh phí thực hiện các dự án theo quy định tại Quyết định số 

48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ gặp khó khăn vì Sóc 

Trăng là tỉnh nghèo, khó cân đối kinh phí, hàng năm phải nhờ Trung ương cấp bổ 

sung.  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân là hộ nghèo, hộ cận 

nghèo nâng cao ý thức tự lực, tự cường trong phát triển sản xuất chưa đáp ứng 

với yêu cầu đặt ra.  

- Việc phân cấp cho xã làm chủ đầu tư: Các địa phương chưa mạnh dạn 

giao các xã làm chủ đầu tư và một số xã  cũng chưa mạnh dạn nhận làm chủ đầu 

tư về tiểu dự án 1: hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng. 

 - Việc thực hiện nguyên tắc “Xã có công trình, dân có việc làm tăng 

thêm thu nhập”, tăng cường sự tham gia của người dân trong triển khai chương 

trình kết quả còn hạn chế. 

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

- Khi ban hành chính sách, các Bộ, ngành Trung ương cần sớm ban hành 

các văn bản hướng dẫn để việc triển khai thực hiện được kịp thời; phân bổ vốn 

đảm bảo theo định mức để việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả. 

- Trung ương cần ban hành cơ chế đặc thù đối với các công trình đầu tư 

cơ sở hạ tầng Chương trình 135. 

- Trung ương tiếp tục ban hành các chính sách giảm nghèo, trong đó cần 

tập trung cho các chính sách về hỗ trợ việc làm; tăng mức hỗ trợ đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng; có chính sách riêng cho tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để 

góp phần ổn định, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2019 thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững của Ban Dân tộc tỉnh Sóc 

Trăng./. 

 

Nơi nhận:                                                                        TRƢỞNG BAN 
- Sở LĐTB&XH; 

- Phó Trưởng ban (Đ/c Kế Rin); 

- Lưu: VT, PCS. 
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