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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 6 tháng đầu năm 2021

Qua xem xét Báo cáo số 105/BC-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh; kết 
quả khảo sát, làm việc tại một số địa phương, đơn vị về tình hình thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng 
cuối năm 2021, Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo 
đánh giá của UBND tỉnh và nhận định: Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao 
trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội khu vực miền 
núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh duy trì ổn định, cơ bản khôi phục các 
hoạt động sản xuất sau bão, lũ, sớm ổn định đời sống Nhân dân. Hệ thống kết cấu 
hạ tầng từng bước được khắc phục, nâng cấp, nhất là các tuyến giao thông trọng 
yếu; các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe được tăng 
cường góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 

Tuy nhiên, trong điều kiện chịu tác động ảnh hưởng của thời tiết, tình hình 
dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp1 nên việc thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách dân tộc trong 6 tháng đầu năm 2021 
trên địa bàn miền núi của tỉnh 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 phát huy vai trò nội 
lực chưa nhiều, khả năng tích lũy để tái đầu tư phát triển không cao. Quy mô sản 
xuất còn nhỏ lẻ, thiếu sản phẩm chủ lực, chưa tạo được chuỗi liên kết sản xuất, 
cung ứng và tiêu thụ cho thị trường. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, thay đổi 
tập quán sản xuất còn hạn chế. Bên cạnh đó, 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, tuy nhiên sự 
phối hợp giữa cơ quan chuyên môn cấp tỉnh với chính quyền địa phương thiếu chặt 
chẽ nên tiến độ triển khai khắc phục hư hỏng các hạng mục hạ tầng thiết yếu còn 
chậm2. Hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được quan tâm đầu tư nhưng chưa 
đồng bộ, thiếu kết nối; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản một số địa 

1 Thời tiết nắng nóng kéo dài, xuất hiện các đợt mưa giông kèm lốc xoáy ở một số địa bàn. Các loại dịch bệnh: 
Covid – 19; lỡ mồm long móng, dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục trên đàn gia súc.
2 Huyện Phước Sơn còn 57 nhà bị thiệt hại hoàn toàn chưa san ủi xong mặt bằng để bố trí tái định cư; Huyện Tây 
Giang có 409/533 nhà được khắn phục sửa chữa; Huyện Nam Trà My còn 9/79 nhà bị trôi, sập hoàn toàn chưa hoàn 
thiện; một số tuyến giao thông mới chỉ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục.
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phương miền núi khá thấp3, việc lồng ghép vốn của các chương trình, dự án hiệu 
quả chưa cao.

3. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn miền núi còn một số vấn đề đáng 
lo ngại4. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản còn bất cập, nạn 
khai thác lâm, khoáng sản trái phép, phá rừng vẫn còn diễn ra; công tác phòng 
cháy, chữa cháy rừng có mặt còn bị động, số vụ cháy rừng có chiều hướng tăng 
so với trước đây5. Việc kiểm soát, quản lý diện tích rừng sau khi kết thúc thực 
hiện dự án Khôi phục và quản lý rừng bền vững (KFW6) thiếu chặt chẽ, phần lớn 
diện tích đã bị người dân khai thác và trồng lại keo, làm thay đổi trạng thái, mục 
đích của dự án, gây khó khăn cho công tác quản lý.

4. Việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
và nông thôn mới trên địa bàn các huyện miền núi còn khó khăn. Một số chương 
trình, đề án, chính sách đã xác định nguồn lực nhưng việc cân đối bố trí kinh phí 
của Trung ương, của tỉnh chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời; định mức đầu tư hỗ trợ 
chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Việc chỉ đạo rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư 
các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm 
nghèo chưa được quan tâm đúng mức; việc đăng ký thoát nghèo chưa thực chất, 
một số địa phương tỷ lệ đăng ký vượt chỉ tiêu giao tuy nhiên đa số hộ đăng ký 
thoát nghèo có điều kiện rất khó khăn, khó có khả năng thoát nghèo bền vững. 
Bình quân chung tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới các huyện miền núi đạt thấp 
(13,59 tiêu chí/xã) so với bình quân chung cả tỉnh (15,96 tiêu chí/xã), một số địa 
phương tỷ lệ đạt khá thấp6. 

5. Qua gần 3 năm (2019-2021) thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND 
ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh 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 (được kéo dài 
thời gian thực hiện trong năm 2021) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần 
giảm đáng kể tình trạng khai thác, chặt phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép. 
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện kinh phí bố trí không kịp thời, tỷ lệ giải ngân 
thấp7; 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 đơn vị chủ rừng không thực hiện chi trả 20% kinh phí hoạt 
động cho cộng đồng thôn. Công tác phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trên 
cùng địa bàn chưa có sự thống nhất, đồng bộ.

3 Nam Trà My tỷ lệ giải ngân đạt 16%KH; Nam Giang 31,6%KH; Phước Sơn 44,9%KH; Tây Giang 45,31%KH.
4 Trong 6 tháng đầu năm 2021 đã xảy ra 692 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội như giết người, hiếp dâm, xâm hại 
tình dục, cố ý gây thương tích, cướp giật, trộm cắp… phát hiện 135 vụ với 135 đối tượng phạm tội ma túy và có 
43/100 xã miền núi có xảy ra tệ nạn ma túy…
5 Theo Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội 
phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 11 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 90,8 
ha rừng, tăng 03 vụ, thiệt hại tăng 40,696 ha rừng so với cùng kỳ. 
6 Nam Giang (11,82 tiêu chí/xã), Phước Sơn (11,73 tiêu chí/xã) và Nam Trà My (9,5 tiêu chí/xã).
7 Tỷ lệ giải ngân trong 2 năm 2019, 2020 là 52%; 6 tháng đầu năm 2021 tỷ lệ giải ngân từ 7%-30% (Theo báo cáo 
của Sở NN&PTNT tại buổi làm việc với Ban Dân tộc HĐND tỉnh).
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Về các nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, Ban Dân tộc HĐND tỉnh 
cơ bản tán thành các nhiệm vụ, giải pháp trong các báo cáo của UBND tỉnh; đồng 
thời 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 
núi8 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 88/2019/NQ-QH14 ngày 
18/11/2019 của Quốc hội và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của 
Quốc hội, khẩn trương 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, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện kinh 
tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực miền núi 
của tỉnh.

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; nghiên cứu có cơ chế phân cấp cho 
các chính quyền cấp huyện trong việc thực hiện một số hạng mục thiết yếu để kịp 
thời khắc phục, ứng phó hậu quả tác động thiên tai gây ra gắn với tăng cường vai 
trò, trách nhiệm địa phương. 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 để nhân dân sớm ổn định sản xuất, đời sống. Chủ động phương án sẵn sàng 
ứng phó và xử lý sự cố do thiên tai gây ra. Chỉ đạo các địa phương triển khai kịp 
thời kế hoạch thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thực cộng đồng và quản lý rủi ro 
thiên tai đến năm 2030”, nghiên cứu xem xét phương án đầu tư kiên cố các công 
trình cộng đồng phòng tránh thiên tai hoặc cơ sở trường học tại các xã vùng cao, 
khu vực có nguy cơ sạt lở để có thể sử dụng làm nơi tránh bão lũ, đảm bảo an toàn, 
hiệu quả. 

3. Tăng cường tập huấn, triển khai, hướng dẫn các kỹ thuật canh tác mới, tiến 
bộ, phù hợp với điều kiện địa hình và khí hậu của địa phương, tạo điều kiện người 
dân miền núi nắm vững kỹ thuật chăm sóc cây trồng, con vật nuôi đảm bảo đúng 
cách, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, khả năng tự chủ của nhân dân trong 
tổ chức sản xuất. 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 phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, địa hình khu vực miền núi. Quan tâm nâng 
cao chất lượng, hiệu quả và nghiên cứu hình thức tổ chức hoạt động phù hợp của 
các loại hình kinh tế hợp tác ở địa bàn miền núi.

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 

8 Trong đó lưu ý chính sách hết hiệu lực vào cuối năm 2021 như: Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/9/2017 của 
HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017-2021; Nghị quyết số 46/2018/NQ-
HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020….
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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 nhưng sử dụng không hiệu quả9 để bố trí cho người dân sử dụng, hưởng lợi từ 
rừng; xử lý, thu hồi diện tích đất rừng của Dự án Khôi phục và quản lý rừng bền 
vững (KFW6) để giao lại cho địa phương quản lý, bố trí phù hợp cho các hộ dân 
nhằm cơ cấu lại rừng trồng theo hướng phát triển rừng nguyên liệu, rừng gỗ lớn có 
cấp chứng chỉ rừng để phát triển bền vững, vừa đảm bảo lợi ích cho người dân 
tham gia trồng rừng, vừa đảm bảo chức năng phòng hộ. 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/NQ-
HĐND 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 theo quy định10, nhất là việc xử lý đối với tài sản 
trên phần diện tích đất lấn chiếm. Nâng cao vai trò gắn với trách nhiệm của các chủ 
rừng, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trong việc thực hiện 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.

Chỉ đạo các chủ rừng kịp thời chi trả các chế độ, chính sách liên quan đến việc 
giao quản lý, bảo vệ rừng cho lực lượng chuyên trách và 20% kinh phí hoạt động 
cho cộng đồng thôn theo đúng quy định tại Nghị quyết 46 của HĐND tỉnh; tăng 
cường trách nhiệm của chủ rừng, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách trong việc 
tuần tra, phát hiện và phối hợp xử lý những trường hợp vi phạm. Đồng thời, phân 
giao trách nhiệm cho các ngành, đơn vị liên quan tổ chức đánh giá, tổng kết việc 
thực hiện Nghị quyết 46 để tham mưu, đề xuất trình HĐND tỉnh xem xét ban hành 
chính sách mới làm cơ sở thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

6. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư của các 
chương trình, chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi 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 hết11 do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh trình cấp có 
thẩm quyền xem xét quyết định. Tổng kết, đánh giá cơ chế phân cấp cho chính 
quyền cấp xã trong việc triển khai chương trình trong thời gian qua để kịp thời kiến 
nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với năng lực quản lý, 
điều hành dự án trong giai đoạn tiếp theo. Kiến nghị Trung ương khẩn trương phân 
bổ các nguồn vốn thực hiện các chương trình năm 2021, ưu tiên giao vốn sớm để 
địa phương chủ động triển khai thực hiện.

9 Xem xét thu hồi diện tích đất 1.160,93 ha đã cho Công ty TNHH MTV InnovGreen Quảng Nam thuê trồng rừng 
nguyên liệu tại huyện Tây Giang, vì từ năm 2013 đến nay, công ty đã dừng việc trồng rừng và chuyển văn phòng làm 
việc ra khỏi địa bàn huyện Tây Giang.
10 Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chủ trương chính 
sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; Chỉ thị số 17/2015/CT-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh.
11 Huyện Nam Trà My là 9,422 tỷ đồng; Phước Sơn là 4,8 tỷ đồng,…



5

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 xã12 ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) 
theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không còn thụ hưởng các cơ chế, chính 
sách theo quy định13.

Trên đây là 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 6 tháng đầu năm 2021, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

12 11 xã không thuộc xã khu vực III giai đoạn 2021-2025, gồm: Các xã A Tiêng, A Nông, Lăng (Tây Giang);  TT 
Khâm Đức (Phước Sơn); xã Trà Mai (Nam Trà My); TT Trà My, xã Trà Tân (Bắc Trà My);  các xã Ba, Tư (Đông 
Giang); các xã Tiên Lập, Tiên An (Tiên Phước).
13 Một số chính sách không còn thụ hưởng: Hỗ trợ về đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt phân tán; Bảo hiểm Y tế; 
chính sách về hỗ trợ khám, chữa bệnh; tiền học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo Nghị định 
116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

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

TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN

[daky]
Đinh Văn Hươm
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