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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Quy định cơ chế hỗ trợ sắp xếp dân 

cư vùng miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Qua xem xét Tờ trình số 4311/TTr-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về 
đề nghị thông qua Đề án Quy định cơ chế hỗ trợ sắp xếp dân cư vùng miền núi 
Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo một số nội 
dung sau:

I. Về nội dung tờ trình
Trên cơ sở đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 

17/8/2016 của Tỉnh ủy về Phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng 
thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020, 
định hướng đến 2025, Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 và Nghị 
quyết số 31/2018/NQ-HĐND 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, kịp thời di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở do thiên tai, góp 
phần ổn định đời sống của người dân, tạo thuận lợi nhất định cho người dân tiếp cận 
và sử dụng các dịch vụ cơ bản thiết yếu trong đời sống sinh hoạt, góp phần thực hiện 
hiệu quả chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới1. 

Đến nay, Nghị quyết số 12 và Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh đã hết hiệu 
lực thi hành, tuy nhiên, thực trạng đối với 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, không có điều kiện 
để đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất. 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, phù 
hợp trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, khó 
lường. Nội dung đề án cũng đã được Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức các hội nghị 
phản biện, tham vấn ý kiến của nhiều đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp 
huyện và các vị già làng, người có uy tín tiêu biểu của các huyện miền núi.

1 Giai đoạn 2017 – 2020, có tổng số 6.905 hộ tham gia sắp xếp di dời chỗ ở, bao gồm: Hộ dân vùng thiên tai cần 
phải di dời: 2.914 hộ; hộ dân tộc thiểu số: 1.834 hộ; hộ nghèo ở xã khu vực III - vùng đặc biệt khó khăn: 2.147 hộ, 
hộ ra khỏi khu vực bảo vệ của rừng phòng hộ, đặc dụng: 10 hộ. Có tổng số 42 hộ tham gia thực hiện di dời chỉnh 
trang tại chỗ do có chia sẻ đất ở cho hộ mới đến.
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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)”2, 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.

3. Về nội dung và định mức hỗ trợ trực tiếp:
Đề nghị bổ sung nội dung như sau “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 và sửa thành “Vốn ngân sách tỉnh, 

ngân sách huyện và lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, chính sách của 
Trung ương; nguồn vốn hợp pháp khác”3, 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. 

2 UBND tỉnh trình: 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.
3 UBND tỉnh trình: Nguồn vốn thực hiện là vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện.
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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” nhằm đáp ứng về diện tích 
đất để các hộ mới chuyển đến xây dựng nhà ở phù hợp, đảm bảo về điều kiện sống 
tối thiểu.

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 về vai 
trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách; thường xuyên vận động, huy động 
mọi nguồn lực xã hội, nhất là sự tham gia của người dân, tổ chức lấy ý kiến nhân 
dân từ khâu xây dựng, lập kế hoạch đến triển khai thực hiện nhằm phát huy tối đa 
hiệu quả, tạo sự đồng thuận của nhân dân.

- Nâng cao chất lượng công tác tổ chức rà soát quy hoạch sử dụng đất, quy 
hoạch sắp xếp, ổn định dân cư phù hợp với từng thôn, nóc, điểm dân cư gắn với 
quy hoạch xây dựng nông thôn mới để thuận lợi trong việc đầu tư xây dựng cơ sở 
hạ tầng. 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 giao thông, điện, nguồn nước, chăm sóc y tế, giáo dục…

- Tập trung lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng tại các 
điểm dân cư hiện có, để tiếp nhận các hộ dân thuộc diện sắp xếp, ổn định dân cư; 
sắp xếp lại các hộ dân tại các khu dân cư để đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, hợp lý, 
giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan văn minh, sạch đẹp.

- Xem xét có chính sách hỗ trợ đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất ở đối với các hộ thuộc diện sắp xếp, ổn định dân cư để ổn định sinh kế lâu 
dài, phát triển kinh tế. 

- Tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa chính quyền địa 
phương và các ngành chuyên môn của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện, 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 để 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
Về bố cục, đề nghị điều chỉnh như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Mục tiêu sắp xếp, ổn định dân cư
Điều 4. Nguyên tắc thực hiện, điều kiện hỗ trợ và các trường hợp không được 

hỗ trợ
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Điều 5. Nội dung và định mức hỗ trợ 
Điều 6. Kinh phí và nguồn vốn thực hiện
Điều 7. Tổ chức thực hiện”.
Ngoài ra, đề nghị chỉnh sửa lại theo ý kiến thẩm tra của Ban đã nêu ở phần I, 

điều chỉnh 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 thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Quy định cơ 
chế hỗ trợ sắp xếp dân cư vùng miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, kính 
trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;
- Lưu VT, CTHĐ.

TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN

[daky]
Đinh Văn Hươm


		2021-07-21T08:24:37+0700
	Quảng Nam


		2021-07-21T08:25:30+0700
	Quảng Nam


		2021-07-21T08:25:37+0700
	Quảng Nam


		2021-07-21T08:25:38+0700
	Quảng Nam


		2021-07-21T08:25:38+0700
	Quảng Nam




