
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          BAN DÂN TỘC                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Số:      /BDT-KHTH                                   Bình Phước,  ngày       tháng  3  năm 2020                                                                                          
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

 

   Kính gửi:  

- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 371/UBND-TH ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về 

việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó, nội dung liên quan lĩnh vực dân 

tộc như sau:  

Ý kiến cử tri xã Long Hà, huyện Phú Riềng: Kiến nghị chương trình 134 đối 

với người nghèo triển khai được 12 năm nhưng không tiếp tục triển khai. Đề nghị 

các cấp cần quan tâm lâu dài để thoát nghèo, ổn định cuộc sống. 

 Ban Dân tộc trả lời như sau: 

Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ (gọi 

tắt là Chương trình 134) là một chủ trương, chính sách đúng đắn nhằm mục tiêu xóa 

đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; thể hiện sự 

quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với cuộc sống của người dân nói chung 

và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng; đồng thời cũng thể hiện sự quyết tâm xóa đói 

giảm nghèo, khẳng định bản chất ưu việt của chế độ ta nên đã được nhân dân đồng 

tình ủng hộ, hưởng ứng nhiệt liệt, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số.   

Chương trình 134 được triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 2005 và kết thúc 

tổng kết vào năm 2010. Kết quả thực hiện Chương trình 134 như sau:  

- Cả tỉnh: đã thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 2.576 hộ; đất ở cho 2.530 hộ; đất sản 

xuất cho 2.162 hộ; nước sinh hoạt phân tán cho 3.793 hộ; nước sinh hoạt tập trung 

96 công trình.  

- Riêng xã Long Hà:  

+ Chương trình 134 đã được hỗ trợ: Nhà ở 41 hộ; Đất ở 64 hộ; Đất sản xuất 

81 hộ (hiện 76 hộ đang thực hiện liên doanh trồng cao su trên đất sản xuất Chương 

trình 134 với Công ty CP đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh, hiện các hộ đang phối 

hợp để hoàn tất công tác cấp Giấy chướng nhận quyền sử dụng đất); Nước sinh hoạt 

61 hộ.  

+ Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (Kế hoạch số 

205/KH-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh): Năm 2019, xã Long Hà có 33 hộ 



được thụ hưởng chính sách, trong đó số lượt hộ được hỗ trợ chụ thể như sau: xây 

nhà 03 hộ; Sửa nhà 24 hộ; Con giống 19 hộ; Vay vốn 14 hộ; Nông cụ sản xuất 09 

hộ. Ngoài ra xã Long Hà cũng đã được thụ hưởng các chính sách dân tộc theo quy 

định, giúp ổn định đời sống, giảm nghèo bền vững. 

Năm 2020: Tỉnh ủy chỉ đạo và UBND tỉnh đã có Kế hoạch giảm 1.000 hộ 

nghèo đồng bào dân tộc, đến nay các địa phương đang rà soát thực hiện. 

Với mục tiêu và ý nghĩa trong chính sách dân tộc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ 

đạo các ngành, các cấp phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội triển khai 

thực hiện kịp thời các chỉ tiêu của chương trình trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là có sự  

thống nhất, đồng tình, nỗ lực của cộng đồng dân cư nên đã đạt được những kết quả 

nhất định như: đời sống của các hộ đồng bào dân tộc thiểu nghèo đã được cải thiện 

từng bước, nhất là các hộ đã được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt. Qua 

chương trình, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng được phát huy, tính dân 

chủ ở cơ sở được đẩy mạnh... Những kết quả này đã góp phần đẩy nhanh quá trình 

giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.  

Trên đây là ý kiến trả lời cử tri của Ban Dân tộc, kính gửi HĐND tỉnh, Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:                TRƯỞNG BAN 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- LĐ Ban; 

- Lưu: VT, P.KHTH. 
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