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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

#SoKyHieuVanBan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả rà soát, đánh giá các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 
thuộc lĩnh vực dân tộc có thời gian thực hiện đến năm 2020, 2021

Qua xem xét Báo cáo 135/BC-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về 
kết quả rà soát, đánh giá một số Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành và Báo cáo 
số 213/BC-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh về đề xuất xử lý các nghị 
quyết của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành đến năm 2020, 2021 trên lĩnh vực dân 
tộc, kết hợp với thông tin qua giám sát, khảo sát; Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo 
cáo như sau:

Trong thời gian qua, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đầu 
tư, hỗ trợ phát triển đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS của tỉnh; 
qua đó đã tác động rất lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Theo 
báo cáo rà soát, đánh giá của UBND tỉnh, trên lĩnh vực dân tộc có 06 nghị quyết 
do HĐND tỉnh ban hành có thời gian thực hiện đến năm 2020, 2021, cụ thể:

1. Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND ngày 4/7/2013 về quy hoạch bảo 
vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 
44/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Bảo vệ và 
phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020.

Qua rà soát, UBND tỉnh đề nghị: Quy hoạch này sẽ được tích hợp vào Quy 
hoạch tỉnh Quảng Nam theo quy định của Luật Quy hoạch, do đó các Nghị 
quyết này sẽ không được tiếp tục xây dựng mới trong thời gian đến. 

Ban thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh, đồng thời, bãi bỏ, công bố hết 
hiệu lực đối với nghị quyết này.

2. Nghị quyết số 194/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về quy hoạch 
bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 và định hướng 2030.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nghị quyết trong thời gian qua, UBND tỉnh đề 
nghị: Tiếp tục thực hiện cơ chế, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền cho 
phép xây dựng Quy hoạch Bảo tồn và Phát triển cây Sâm Ngọc Linh trên địa 
bàn 02 tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và đưa vào quy hoạch vùng theo quy định tại 
Luật quy hoạch năm 2017.

Ban thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh. Theo Ban, việc tiếp tục thực 
hiện nghị quyết là cần thiết, bởi Sâm Ngọc Linh là loài cây đặc hữu có nhiều giá 
trị, chỉ phát triển ở những điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp nhất định nên 
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cần được quản lý, bảo tồn nghiêm ngặt theo quy hoạch để bảo tồn nguồn gen 
gốc của Sâm Ngọc Linh.

3. Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 và Nghị quyết số 
31/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 về phát triển kinh tế - xã hội miền núi 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.

Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 12 đã đạt những kết quả cụ 
thể, có 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra; đặc biệt đã triển khai di dời, 
sắp xếp, bố trí 6.462 hộ dân sinh sống ở những vùng có nguy cơ ảnh hưởng của 
thiên tai đến nơi ở mới ổn định, đạt 126,36% chỉ tiêu giao đến năm 2020. Những 
kết quả đó đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực 
miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Nhằm tiếp tục tạo cơ chế, động lực để thúc đẩy miền núi phát triển, UBND 
tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung nghị quyết 12 thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. 

Theo Ban, việc sửa đổi, bổ sung và tiếp tục thực hiện nghị quyết về phát 
triển kinh tế - xã hội miền núi của tỉnh là cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay Quốc 
hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019, Nghị quyết số 
120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về Phê duyệt Đề án tổng thể 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. Do đó, Ban đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tổng kết 
tình hình thực hiện Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; trên cơ sở 
những đánh giá, tình hình thực tiễn của địa phương và căn cứ Nghị quyết số 
88/2019/QH14, Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội để xây dựng và 
trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết mới về Chương trình phát triển kinh tế - 
xã hội miền núi của tỉnh giai đoạn 2021- 2025 và đến năm 2030, để phù hợp với 
những chính sách mới của Trung ương và tỉnh.

Trong quá trình tổng kết và xây dựng nghị quyết mới, đề nghị tiếp tục thực 
hiện nghị quyết cho đến khi ban hành chính sách mới nhằm ổn định, sắp xếp dân 
cư trong điều kiện vừa ảnh hưởng nặng nề của thiên tai bão lũ vừa qua.

4. Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về quy định mức 
chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2019 – 2020.

Tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa IX đã thống nhất tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, 
bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020 trong năm 2021.

Sau năm 2021, Ban đề nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 
số 46, giai đoạn 2019-2021; đồng thời, theo dõi việc ban hành các quy định, chủ 
trương của Trung ương liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng và điều kiện 
thực tế của tỉnh để kịp thời xây dựng chính sách mới trình HĐND tỉnh xem xét, 
quyết định, làm cơ sở thực hiện cho giai đoạn tiếp theo.
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Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các Nghị quyết Hội đồng nhân 
dân tỉnh thuộc lĩnh vực dân tộc có thời gian thực hiện đến năm 2020, 2021. Kính 
báo cáo HĐND tỉnh./.

                                                                                

Nơi nhận:                                                         
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, TH.

TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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