
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 9 năm 2022 
 

V/v quy định định mức đất sản 

xuất làm cơ sở xác định hộ thiếu 

đất sản xuất trong thực hiện dự án 

1 thuộc Chương trình MTQG 

phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS-MN 

 

 

Kính gửi: Ban Dân tộc. 

 

 Xem xét Công văn số 451/BDT-NV ngày 15/9/2022 của Ban Dân tộc về 

việc xin ý kiến sử dụng mức xác định hộ thiếu đất sản xuất để thực hiện dự án 1 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến 

năm 2025, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ 

đạo nhu sau: 

 Ngày 12/9/2022, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn số 1500/UBDT-

CSDT hướng dẫn việc triển khai thực hiện dự án 1, dự án 2 Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi, theo đó đối với nội dung về mức xác định hộ thiếu đất sản xuất để thực hiện 

Dự án 1 có nêu: “địa phương đã có quy định thì sử dụng theo quy định hiện hành, 

địa phương chưa có quy định thì đề nghị tỉnh ban hành định mức đất sản xuất 

theo quy định”. Do đó, yêu cầu Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp các cơ quan liên 

quan rà soát lại hệ thống văn bản của tỉnh liên quan đến nội dung trên, nếu đã có 

quy định và còn hiệu lực thi hành thì tiếp tục cho áp dụng, trường hợp chưa có 

quy định hoặc quy định đã hết hiệu lực thi hành thì tham mưu cấp có thẩm quyền 

ban hành định mức đất sản xuất của hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở xác 

định hộ thiếu đất sản xuất theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, quy 

định pháp luật hiện hành. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Dân tộc, các cơ quan liên quan 

thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NN&PTNT, TN&MT, LĐTB&XH; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
Vũ Quang Khánh 
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