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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 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 năm 2020, nhiệm vụ năm 2021

Qua xem xét Báo cáo số 200/BC-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh 
về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ năm 2021, cùng với kết quả 
khảo sát, làm việc tại một số địa phương, đơn vị, Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo 
cáo một số nội dung sau:

Năm 2020, với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và 
của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện miền 
núi của tỉnh đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Công tác dân tộc tiếp tục 
được quan tâm, các chính sách đầu tư, hỗ trợ được tập trung triển khai thực 
hiện1, tạo điều kiện thuận lợi để người dân mở rộng phát triển sản xuất, chuyển 
đổi cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Lĩnh 
vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến, chính sách an sinh xã hội, chăm sóc 
sức khỏe nhân dân, chất lượng giáo dục được nâng lên2; công tác giảm nghèo 
được quan tâm, từng bước cải thiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. An ninh 
– chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với những nhận định, đánh giá 
về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
năm 2021 của UBND tỉnh. Ngoài ra, Ban đề nghị tiếp tục quan tâm một số vấn 
đề sau:

1. Năm 2020, tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt do ảnh 
hưởng của bão, lũ (các cơn bão số 5, 6, 9, 10, hoàn lưu cơn bão số 13,…) liên 
tiếp xảy ra vào những tháng cuối năm gây thiệt hại nặng về người, đời sống, dân 
sinh, sản xuất và kết cấu hạ tầng trên địa bàn các huyện miền núi3. Do vậy, Ban 

1 Theo Báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh: Năm 2020 tổng nguồn vốn đã phân bổ, giao là 2.113 tỷ đồng để 
thực hiện các chương trình, chính sách, như: Nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; chính sách đặt thù 
theo Quyết định 2085 của Thủ tướng Chính phủ; kết nghĩa giúp đỡ các xã miền núi đặc biệt khó khăn; 
phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tuyên truyền, bình đẳng giới…
- Ngân sách tỉnh bố trí hơn 385 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết 12 về thực hiện sắp xếp dân cư (2017-
2020).
2 Tỷ lệ thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt 97,6%. Đến nay, có 100% xã có trạm y 
tế, có 66% xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, 57% trạm y tế có bác sĩ, 100% thôn có cán bộ y tế thôn.
3 Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, tính đến ngày 12/11/2020, thiệt hại về người: 28 người chết; 18 
người mất tích; 33 người bị thương. Về tài sản: 299 nhà thiệt hại hoàn toàn và thiệt hại trên 70%; 377 
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đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá thiệt hại do mưa bão gây ra, tập 
trung nguồn lực khắc phục thiệt hại, tìm kiếm người bị nạn còn mất tích, kịp 
thời hỗ trợ để người dân sớm ổn định chỗ ở; sửa chữa, khôi phục các công trình 
hạ tầng kinh tế - xã hội bị hư hỏng, phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh, 
đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống dịch bệnh sau thiên tai. 

Bên cạnh đó, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, đánh giá toàn diện 
công tác giảm nghèo, việc đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2020 để có giải 
pháp thực hiện hiệu quả, đúng đối tượng, nâng cao chất lượng giảm nghèo4; 
đồng thời, rà soát, đánh giá các tiêu chí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương miền núi, nhất là các tiêu chí bị 
tác động bởi thiên tai, bão, lũ vừa qua như: giao thông, trường học, thủy lợi, nhà 
ở, nước sinh hoạt, thu nhập… đối với các xã đã đạt chuẩn và các xã đang chuẩn 
bị thẩm định đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian đến.

2. Việc thực hiện di dân, tái định cư các dự án thủy điện đã tác động trực 
tiếp đến sinh kế, sản xuất, sinh hoạt, môi trường, văn hóa của người dân vùng dự 
án. Tuy nhiên, đến nay các chính sách đặc thù di dân, tái định cư các dự án thủy 
điện, thủy lợi theo Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 và Quyết 
định số 06/2019/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ vẫn chưa 
được thực hiện, làm ảnh hưởng đến việc hỗ trợ phát triển sản xuất và ổn định 
sinh kế của người dân sau tái định cư các dự án thủy điện. Vấn đề này đã được 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề5 và kiến nghị nhiều lần (qua thẩm 
tra) nhưng chưa được giải quyết. 

Ban đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, 
sớm cân đối nguồn vốn và phê duyệt chủ trương đầu tư để thực hiện một số 
hạng mục bức thiết như hỗ trợ phát triển sản xuất, bố trí đất sản xuất,... nhằm 
đảm bảo ổn định đời sống người dân sau tái định cư.

3. Chủ trương trồng rừng gỗ lớn không những mang lại hiệu quả kinh tế 
cao, giúp thay đổi cuộc sống của nguời dân mà còn góp phần gìn giữ, bảo vệ tài 
nguyên rừng. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện trong thời gian qua gặp nhiều 
khó khăn, kết quả trồng rừng gỗ lớn đạt rất thấp6, nguyên nhân chủ yếu do tập 
quán canh tác, sản xuất của người dân vẫn chủ yếu trồng các loại cây có chu kỳ 
sinh trưởng ngắn, sớm thu hoạch và nhanh mang lại thu nhập. Trong khi đó 
trồng rừng gỗ lớn yêu cầu kỹ thuật chăm sóc cao, chu kỳ sinh trưởng, khai thác 
dài, điều kiện người dân còn khó khăn, không có thu nhập để trang trải nhu cầu 

nhà thiệt hại từ 50 - 70%; 244 nhà bị tốc mái hoàn toàn; 390 nhà tốc mái một phần và hư hỏng từ 30-
50%. Về cơ sở hạ tầng: 51 công trình các tuyến đường giao thông đến trung tâm xã bị thiệt hại, hư 
hỏng nặng; 65 công trình trường học vị vùi lấp, hư hỏng, 118 công trình nước sinh hoạt tập trung bị hư 
hỏng, 105 hộ gia đình thiệt hại công trình nước sinh hoạt; 104 khu tái định cư tập trung và xen ghép bị 
thiệt hại.
4 Báo cáo của UBND tỉnh, năm 2020 toàn tỉnh có 2.700 hộ đăng ký thoát nghèo bền vững, đạt 100% 
kế hoạch.
5 Báo cáo số 78/BC-ĐGS ngày 30/11/2018 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
6 Năm 2019 trồng được 768,31ha/2.879ha, đạt 26,7% so với kế hoạch; năm 2020 chưa triển khai.
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cuộc sống. Bên cạnh đó, những vướng mắc về các thủ tục liên quan đến đất đai, 
phần lớn diện tích đất trồng thuộc quy hoạch ngoài 03 loại rừng nên không đúng 
đối tượng theo quy định; quy trình nghiệm thu, thủ tục thanh quyết toán hỗ trợ 
sau đầu tư còn chậm nên chưa khuyến khích người dân tham gia.

Ban đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân 
thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất, chuyển đổi từ trồng cây gỗ nhỏ mọc 
nhanh sang trồng rừng gỗ lớn và thực hiện cấp Chứng chỉ rừng (FSC), nhằm 
hướng đến lợi ích lâu dài, bền vững. Bên cạnh đó, cần có chính sách, giải pháp 
hỗ trợ sinh kế trong nhiều năm gắn với phát triển trồng cây dược liệu, lâm sản 
ngoài gỗ dưới tán rừng… đến khi rừng cho thu hoạch để người dân yên tâm, ổn 
định sản xuất. Tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất tại các huyện miền núi, đơn giản hóa các thủ tục thanh quyết toán, tạo thuận 
lợi cho người dân khi tham gia chương trình; có chính sách kêu gọi doanh 
nghiệp đầu tư hoặc liên kết với người dân trong việc trồng và tiêu thụ sản phẩm 
từ rừng gỗ lớn.

4. Vừa qua, do ảnh hưởng của mưa bão đã làm ngã, đổ nhiều diện tích 
trồng cây cao su và cây keo, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân; 
đồng thời, qua thực tế cho thấy việc phát triển trồng các loại cây này còn nhiều 
bất cập, tác động đến môi trường sinh thái, hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao, 
tiêu thụ khó khăn và không ổn định. Do đó, Ban đề nghị cần có giải pháp, định 
hướng cụ thể về phát triển kinh tế lâm nghiệp khu vực miền núi, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số bằng những loại cây trồng bản địa, giá trị kinh tế cao, phù hợp 
với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, mang lại hiệu quả kinh tế bền vững, góp 
phần bảo vệ tài nguyên đất đai, môi trường, hệ sinh thái rừng, thay dần việc phát 
triển trồng cây keo hiện nay7. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, yêu cầu các đơn vị 
trồng cây cao su chuyển đổi mô hình sản xuất gắn với lợi ích của người dân 
hoặc thu hồi phần diện tích đất đã giao nhưng không hiệu quả, kéo dài nhiều 
năm nhưng không thực hiện dự án để giao lại cho người dân sản xuất, ổn định 
sinh kế.

5. Tình trạng chồng lấn diện tích đất lâm nghiệp ở khu vực giáp ranh giữa 
xã Tư, huyện Đông Giang với xã Hòa Bắc (khu vực Cà Nhông) huyện Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng đã được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và UBND 
huyện Đông Giang phối hợp với các đơn vị của thành phố Đà Nẵng giải quyết. 
Cử tri huyện Đông Giang đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa giải 
quyết dứt điểm.

Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục làm việc với thành phố Đà Nẵng để giải 
quyết dứt điểm các vấn đề chồng lấn diện tích đất lâm nghiệp giữa hai địa 
phương8. Đồng thời, chỉ đạo rà soát tình trạng tranh chấp đất giáp ranh giữa 

7 Theo Báo cáo số 335/BC-S NN&PTNT ngày 24/11/2020:  Cơ cấu giống các loại cây trồng còn đơn 
điệu (các loài keo chiếm trên 90%)
8 Đề nghị thành phố Đà Nẵng bàn giao mặt bằng sạch đối với diện tích 2,34 ha đất trồng cây cao su và 
3,9 ha trồng keo chồng lấn để huyện Đông Giang quản lý, bảo vệ.
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Quảng Nam với những địa phương lân cận liên quan đến địa giới hành chính 
theo Chỉ thị 364; tăng cường công tác phối hợp với các tỉnh, có giải pháp đồng 
bộ để quản lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để phức tạp về an 
ninh trật tự tại khu vực.

6. Năm 2021, huyện Đông Giang được chọn đăng cai Hội thi thể thao các 
dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II. Nhằm đảm bảo các điều kiện về cơ 
sở hạ tầng, huyện đã đầu tư xây dựng dự án Khu liên hợp thể thao phục vụ Hội 
thi với tổng mức đầu tư khoảng 43 tỷ đồng. Đến nay công trình đang hoàn 
thành, ngân sách huyện đã cân đối thanh toán 12,3 tỷ đồng; tuy nhiên trong điều 
kiện nguồn kinh phí của địa phương còn hết sức khó khăn, chủ yếu dựa vào 
ngân sách cấp trên, lại bị thiệt hại nặng nề của thiên tai bão, lũ liên tiếp vừa qua 
nên khả năng cân đối nguồn để thực hiện hoàn thành công trình là rất khó. Ban 
đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra, xem xét có kế hoạch 
hỗ trợ phần kinh phí còn thiếu (30,7 tỷ đồng) để huyện Đông Giang thanh toán 
nợ công trình.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình kinh 
tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 trên lĩnh vực dân tộc, miền núi. Kính 
trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND: CPVP, các Phòng;
- Lưu VT, TH (Bình).

TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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