THỦ TỤC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG CHÍNH SÁCH
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 755/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 05
NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHÍNH
SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, NƯỚC SINH HOẠT
CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO VÀ HỘ
NGHÈO Ở XÃ, THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
Bước 1. Trưởng ấp tổ chức họp mời đại diện tất cả các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng
chính sách của thôn có trong danh sách hộ nghèo của xã, thông báo về nội dung chính
sách và chỉ đạo của xã trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận chỉ đạo của xã.
Các hộ đăng ký với trưởng thôn nhu cầu hưởng chính sách hỗ trợ; trưởng thôn lập
danh sách các hộ đăng ký. Thời gian hoàn thành trong 3 ngày làm việc kể từ ngày
thôn tổ chức họp thông báo về nội dung chính sách và chỉ đạo của xã.
Bước 2. Trưởng ấp tổ chức họp thôn bình xét công khai có đại diện của các tổ chức
chính trị - xã hội tại thôn, đại diện một số hộ gia đình có trong danh sách; Trưởng
thôn lập hồ sơ (gồm biên bản họp bình xét và danh sách theo thứ tự ưu tiên những hộ
thuộc diện gia đình chính sách, hộ khó khăn hơn) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. Thời
gian hoàn thành trong 2 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn đăng ký.
Bước 3. Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, tổng hợp hồ sơ của các thôn, tổ chức kiểm
tra quy trình bình xét ở thôn; lập danh sách thứ tự ưu tiên tại xã có xác nhận của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; lập 02 bộ hồ sơ (gồm văn bản đề nghị kèm theo danh
sách) gửi 01 bộ cho Cơ quan công tác dân tộc cấp huyện và 01 bộ niêm yết công khai
tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. Thời gian hoàn thành trong 10 ngày làm việc ngày
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các thôn.
Bước 4. Cơ quan công tác dân tộc cấp huyện rà soát, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện tổng hợp nhu cầu của các xã, lập hồ sơ (gồm văn bản đề nghị kèm
theo danh sách của từng xã chi tiết đến từng hộ, từng thôn) gửi Cơ quan công tác dân
tộc cấp tỉnh. Thời gian hoàn thành trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ của các xã.
Bước 5. Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết
định 755/QĐ-TTg, đồng thời lập Đề án gửi Uỷ ban Dân tộc thẩm tra. Thời gian hoàn
thành trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cấp huyện.

CÁCH THỨC THỰC HIỆN
Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ
+ Văn bản đề nghị phê duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách;
+ Danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg do Ủy
ban nhân dân cấp huyện lập.

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT
37 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN
Tổ chức, cá nhân.

CƠ QUAN THỰC HIỆN
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan được phân cấp thực hiện của Ủy ban
nhân dân cấp huyện

KẾT QUẢ
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng
chính sách theo Quyết định số 755/QĐ- TTg.

PHÍ, LỆ PHÍ
Không.

TÊN MẪU ĐƠN
YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN
- Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (kể cả vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số)
và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại
Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính
phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 2015, có trong danh sách hộ nghèo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời
điểm Quyết định số 755/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành; sinh sống bằng nghề nông, lâm
nghiệp, chưa có hoặc chưa đủ đất ở, đất sản xuất theo hạn mức đất bình quân chung
do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định (sau đây gọi tắt
là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), có khó khăn về nước sinh hoạt; chưa được hưởng các
chính sách của nhà nước hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt;

- Đối với các địa phương có quy định chuẩn nghèo cao hơn chuẩn nghèo quy định tại
Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính
phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định việc
vận dụng chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết định số
755/QĐ-TTg; kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương đảm bảo.

CƠ SỞ PHÁP LÝ
Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số
nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013 của Uỷ
ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số
điều Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số
nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

