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BÁO CÁO TÓM TẮT 

Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về các nội dung 

trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa X 

 

A. Về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, 

chính sách dân tộc trên địa bàn miền núi 6 tháng đầu năm 2021 

Qua xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 

và kết quả khảo sát tại một số địa phương, đơn vị, Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản 

thống nhất với nội dung báo cáo đánh giá của UBND tỉnh.   

Tuy nhiên, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của thời tiết, tình hình dịch bệnh 

Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

và các chính sách dân tộc trong 6 tháng qua vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm: 

1. Tình hình kinh tế - xã hội khu vực miền núi tuy đạt nhiều kết quả quan 

trọng, song vẫn chưa thật sự ổn định và thiếu bền vững. Việc ứng dụng khoa học 

công nghệ, thay đổi tập quán sản xuất còn hạn chế. Thiên tai, các loại dịch bệnh 

diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, đời sống và 

tâm lý của người dân. 

2. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai được tập trung chỉ đạo, nhưng tiến độ 

còn chậm. Hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được quan tâm đầu tư nhưng chưa 

đồng bộ; tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn ở một số địa phương miền núi khá thấp, 

việc lồng ghép vốn của các chương trình, dự án hiệu quả chưa cao. 

3. Tình hình an ninh, trật tự khu vực miền núi còn một số vấn đề đáng lo ngại 

như trộm cắp, đánh bạc, ma túy có chiều hướng tăng. Công tác quản lý, bảo vệ 

rừng, tài nguyên, khoáng sản còn bất cập; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng có 

mặt còn bị động. 

4. Một số chương trình, đề án, chính sách đã xác định nguồn lực nhưng việc 

cân đối bố trí kinh phí chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời; việc triển khai các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và nông thôn mới còn nhiều khó 

khăn.    

5. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 46 ngày 06/12/2018 của HĐND 

tỉnh  đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, kinh phí bố trí chưa kịp thời, tỷ lệ 

giải ngân thấp; một số chủ rừng chưa đảm bảo đủ số lượng lực lượng bảo vệ rừng 

chuyên trách so với diện tích rừng thuộc lâm phận quản lý; mức thu nhập của lực 

lượng chuyên trách bảo vệ rừng còn thấp, một số chủ rừng không thực hiện chi trả 

20% kinh phí hoạt động cho cộng đồng thôn. 
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* Về các nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, Ban Dân tộc HĐND 

tỉnh đề nghị bổ sung và nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể các chính sách đầu tư trên địa bàn miền 

núi gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Đồng thời, bám sát Nghị 

quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi, định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây của tỉnh giai đoạn 

2021-2025 và tầm nhìn đến đến năm 2030, Nghị quyết số 88  ngày 18/11/2019 và 

Nghị quyết số 120 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề 

án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030 trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Đẩy nhanh tiến độ khắc phục các kết cấu hạ tầng thiết yếu ở các huyện 

miền núi do ảnh hưởng của bão lũ, sạt lở đất. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, 

đảm bảo triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư, hỗ trợ đất 

ở, đất sản xuất. Chỉ đạo các địa phương triển khai kịp thời kế hoạch thực hiện 

Quyết định số 553 ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.  

3. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn các kỹ thuật canh tác mới, tiến bộ, tạo 

điều kiện người dân miền núi nắm vững kỹ thuật chăm sóc cây trồng, con vật nuôi. 

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả các dự án mô hình đa dạng hóa 

sinh kế và giảm nghèo bền vững mà địa phương đề xuất nhân rộng.  

4. Chỉ đạo quyết liệt việc cắm mốc phân định ranh giới rừng, rà soát phần 

diện tích chồng lấn với đất sản xuất truyền thống của người dân để có sự điều 

chỉnh phù hợp; xem xét trình cấp có thẩm quyền chuyển đổi diện tích rừng phòng 

hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất; thu hồi phần diện tích đất rừng đã giao hoặc cho 

thuê của các chương trình, dự án nhưng sử dụng không hiệu quả giao lại cho địa 

phương quản lý. Đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2021 – 2026 theo Nghị quyết số 07 ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh. 

5. Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm tra, xử lý các hành vi phá rừng, 

lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Nâng cao vai trò gắn với trách nhiệm của các 

chủ rừng, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trong việc quản lý, bảo vệ 

các diện tích rừng đã giao. Chủ động phương án phòng chống cháy rừng, nhất là 

vào các đợt nắng nóng. Tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 46 để tham 

mưu trình HĐND tỉnh xem xét ban hành chính sách mới thực hiện trong giai đoạn 

tiếp theo. 

6. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư của các chương 

trình, chính sách trong 6 tháng cuối năm 2021. Rà soát, tổng hợp nguồn kinh phí 

các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 đã phân bổ cho các huyện miền núi 

nhưng chưa sử dụng và giải ngân hết trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.   

7. Nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất, an sinh xã hội đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh 

sống trên địa bàn các xã ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn theo quy định tại 

Quyết định số 861 ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.  
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B. Về Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền 

núi Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 

I. Về nội dung tờ trình 

Trên cơ sở đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 05 ngày 17/8/2016 

của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 12 ngày 19/4/2017 và Nghị quyết số 31 ngày 

28/9/2018 của HĐND tỉnh cho thấy việc thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư trên địa 

bàn miền núi thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực, góp phần thực hiện hiệu 

quả chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.  

Đến nay, Nghị quyết số 12 và Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh đã hết hiệu 

lực thi hành, tuy nhiên, thực trạng miền núi hiện nay vẫn còn nhiều hộ dân sống 

phân tán, nhỏ lẻ, vùng nguy cơ sạt lở; có điểm dân cư ở nơi xa xôi, hẻo lánh, nằm 

trong khu vực bảo vệ của rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Do vậy, tại kỳ họp lần 

này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua Quy định cơ chế hỗ trợ sắp 

xếp dân cư vùng miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 là rất cần thiết. Nội 

dung đề án cũng đã được Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức phản biện, tham vấn ý 

kiến của nhiều đại biểu ở các huyện miền núi. 

Qua thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung do 

UBND tỉnh trình. Ngoài ra, Ban đề nghị một số nội dung như sau: 

1. Về tên gọi:  

Ban đề nghị bổ sung các cụm từ “chính sách”, “ổn định” vào tiêu đề và điều 

chỉnh thành: “Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền 

núi Quảng Nam giai đoạn 2021-2025” nhằm đảm bảo phù hợp với các nội dung 

được thể hiện trong đề án; đồng thời, khẳng định mục tiêu sắp xếp dân cư gắn liền 

với ổn định cuộc sống, sinh kế lâu dài của người dân.  

2. Về nguyên tắc thực hiện:  

- Tại điểm d, khoản 1, điều 3: Đề nghị bổ sung và sửa thành “Đối với nội 

dung hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình: Người dân là chủ thể thực hiện, nhà nước hỗ trợ 

theo định mức; căn cứ tình hình thực tế và theo sự thống nhất của người dân, 

chính quyền địa phương tổ chức thực hiện đối với các hạng mục san lấp nền nhà, 

làm đường dân sinh cho nhóm hộ (từ hai hộ trở lên)”, vì thực tế việc triển khai 

trong giai đoạn 2017-2020 cho thấy một số khu dân cư chính quyền cơ sở vào cuộc 

quyết liệt, chỉ đạo triển khai tốt thì hạ tầng đồng bộ, cảnh quang sạch đẹp. 

- Tại tiết thứ 3, điểm b, khoản 2, điều 3: Đề nghị bổ sung nội dung “tại cùng 

một thời điểm triển khai thực hiện” và sửa thành “Tại cùng một thời điểm triển 

khai thực hiện, hộ gia đình đã hưởng chính sách hỗ trợ về đất ở, nhà ở, đất sản 

xuất, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, đường dân sinh, công trình vệ sinh theo các 

chương trình, dự án khác có sự trùng lắp với nội dung hỗ trợ quy định tại Nghị 

quyết này” để không trùng lặp về đối tượng thụ hưởng, đảm bảo tính công bằng 

trong quá trình thực hiện. 
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3. Về nội dung và định mức hỗ trợ trực tiếp: 

Đề nghị bổ sung nội dung “3. Ngoài định mức hỗ trợ quy định tại điều này, 

căn cứ tình hình thực tế, chính quyền địa phương cấp huyện có thể hỗ trợ tăng 

thêm cho các hộ gia đình từ việc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác” nhằm 

hỗ trợ tăng thêm nguồn lực để người dân có điều kiện để xây dựng nhà ở kiên cố, 

khang trang, ổn định cuộc sống lâu dài. 

4. Về kinh phí và nguồn vốn thực hiện: 

- Tại khoản 2, điều 6: Đề nghị bổ sung thêm việc lồng ghép nguồn vốn từ các 

chương trình, chính sách của Trung ương; nguồn vốn hợp pháp khác. Vì trong điều 

kiện nguồn lực ngân sách tỉnh còn khó khăn, việc mở rộng phạm vi nguồn vốn 

lồng ghép nhằm tăng cường nguồn lực đầu tư thực hiện chính sách. 

- Về kinh phí quản lý dự án, triển khai thực hiện chính sách, Ban đề nghị phân 

định rõ tỷ lệ giữa cấp xã, cấp huyện trong tổng số nguồn vốn quản lý của dự án.  

5. Tổ chức thực hiện:  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban đề nghị UBND tỉnh quy định “hạn 

mức đất ở tối thiểu của hộ di dời chỉnh trang tại chỗ có chia sẻ đất cho hộ mới 

chuyển đến, để được hưởng chính sách theo quy định”. 

6. Ngoài ra, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành, địa phương một 

số vấn đề sau: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; thường 

xuyên vận động, huy động mọi nguồn lực xã hội nhằm phát huy tối đa hiệu quả, 

tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện chính sách. 

- Nâng cao chất lượng công tác tổ chức rà soát quy hoạch sử dụng đất, quy 

hoạch sắp xếp, ổn định dân cư gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Việc 

lựa chọn, bố trí điểm dân cư phải hội tụ các yếu tố đảm bảo an toàn trước rủi ro 

thiên tai, đủ điều kiện về đất ở, có quỹ đất dự phòng đáp ứng nhu cầu gia tăng dân 

số, gần khu vực có đất sản xuất, thuận lợi trong việc đầu tư, kết nối hạ tầng… 

- Xem xét có chính sách hỗ trợ đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

để người dân ổn định sinh kế lâu dài, phát triển kinh tế.  

- Tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp, kịp thời hướng dẫn, tháo 

gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Tổ chức sơ kết, đánh giá 

việc thực hiện cơ chế để có giải pháp kịp thời điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo chính 

sách được triển khai hiệu quả, đúng mục tiêu, tiến độ đề ra. 

II. Về dự thảo nghị quyết 

Đề nghị điều chỉnh lại một số nội dung liên quan về câu chữ, bố cục, thể thức, 

kỹ thuật trình bày văn bản đảm bảo theo quy định hiện hành. 

Trên đây là báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về các 

nội dung trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa X xem xét quyết định! 

Trân trọng cảm ơn! 


