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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

 về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra việc trả lời 
ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 21. Qua xem xét Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 
01/7/2021 của UBND tỉnh, kết hợp thông tin qua giám sát, khảo sát; Ban Dân tộc 
HĐND tỉnh báo cáo như sau:

I. Thẩm tra nội dung trả lời ý kiến cử tri của UBND tỉnh trên lĩnh vực 
dân tộc – miền núi

Sau kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng 
hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến UBND tỉnh. Theo đó, lĩnh vực dân tộc – 
miền núi có 11 ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 
107/BC-UBND ngày 01/7/2021. Qua thẩm tra, Ban nhận thấy phần lớn các ý kiến 
đã được UBND tỉnh trả lời cơ bản rõ ràng, đầy đủ thông tin, cụ thể và phân giao 
trách nhiệm cơ quan chủ trì, phối hợp, đề ra các giải pháp thực hiện, tuy nhiên, vẫn 
còn một số nội dung trả lời còn chung chung, chưa hạn định thời gian giải quyết 
đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Cụ thể như sau:

1. Có 07 ý kiến đã trả lời cụ thể, đầy đủ thông tin và làm rõ được vấn đề 
cử tri yêu cầu; phân công rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, phối hợp hướng 
dẫn giải quyết, gồm:

- Ý kiến cử tri huyện Phước Sơn, Nam Trà My: Đề nghị quan tâm đầu tư, hỗ 
trợ kinh phí để địa phương sớm khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 
2020, tạo điều kiện người dân ổn định cuộc sống.

- Ý kiến cử tri huyện Phước Sơn: 
+ Đề nghị tiếp tục hỗ trợ kinh phí làm nhà cho cho các hộ dân bị thiệt hại do 

thiên tai theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ. 
+ Thanh lý toàn bộ diện tích rừng trồng cho các hộ dân đã nhận khoán theo 

dự án 327 và 661 trên địa bàn huyện nằm trong trường hợp không được cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
tại Điều 19, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

+ Có chế độ, chính sách hỗ trợ về nhà ở cho Nhân dân trong giai đoạn tiếp 
theo vì hiện nay nhà ở của Nhân dân được hỗ trợ theo chương trình 134 của Thủ 
tướng Chính phủ đã xuống cấp do ảnh hưởng của thiên tai và nằm trong vùng sạt 
lở cần di dời; các chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở đã hết hiệu lực…; hỗ trợ kinh 
phí xây dựng nhà tránh bão, lũ cho Nhân dân trên địa bàn huyện.
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+ Nâng mức kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở và mở rộng các đối tượng được 
hưởng theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

+ Hỗ trợ chi phí vận chuyển gạo đến các xã vùng cao, vì hiện nay định mức 
vận chuyển gạo đến các xã theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của 
UBND tỉnh quá thấp, chênh lệch nhiều so với chi phí thực tế vận chuyển, gây khó 
khăn trong việc thanh quyết toán.

- Ý kiến cử tri huyện Đông Giang: Đề nghị giải quyết dứt điểm rừng phòng 
hộ liên quan đến đất sản xuất của người dân huyện Đông Giang với diện tích hơn 
2.000ha.

2. Có 04 ý kiến đã giao trách nhiệm giải quyết, nhưng chưa nêu rõ hạn 
định giải quyết, thời điểm báo cáo kết quả giải quyết, nội dung trả lời chưa 
bao quát, đầy đủ, cụ thể:

- Ý kiến cử tri huyện Phước Sơn đề nghị:
+ Có phương án xây dựng nhà tránh bão gắn với nhà sinh hoạt cộng đồng đối 

với các xã vùng cao: 
Nội dung trả lời của UBND tỉnh có thông tin về hoạt động xây dựng các công 

trình có quy mô nhỏ phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng 
đồng đã được quy định tại 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”. Đồng thời, có giao UBND huyện Phước Sơn kiểm 
tra, rà soát, lập danh sách những địa điểm đủ điều kiện theo quy định tại Quyết 
định số 553/QĐ-TTg báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT khi triển khai xây dựng 
đề án để thực hiện.

Qua xem xét, Ban nhận thấy, trong điều kiện tác động biến đổi khí hậu, thiên 
tai diễn biến ngày càng phức tạp, việc kết hợp xây dựng kiên cố các công trình nhà 
sinh hoạt cộng đồng, trường học để lưỡng dụng làm nơi tránh trú an toàn cho bà 
con nhân dân miền núi khi có thiên tai, bão lũ xảy ra là một trong những giải pháp 
an toàn, hiệu quả. Do đó, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương xây dựng 
kế hoạch triển khai thực hiện đề án, trong đó yêu cầu các địa phương vùng có nguy 
cơ sạt lở kiểm tra, rà soát, tổng hợp gửi cơ quan có thẩm quyền danh sách những 
địa điểm đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 553/QĐ-TTg để có cơ sở 
triển khai thực hiện đề án.

+ Ban hành Nghị quyết chuyên đề về phòng chống nạn tảo hôn và hôn nhân 
cận huyết thống ở vùng miền núi, dân tộc thiểu số:

Nội dung trả lời UBND tỉnh có phân giao trách nhiệm cho cơ quan chuyên 
môn liên quan trong việc nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh để xem xét, báo cáo 
cấp có thẩm quyền quyết định.

Qua xem xét, Ban nhận thấy nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng 
miền núi, dân tộc thiểu số không những vi phạm pháp luật mà còn để lại những hệ 
lụy nghiêm trọng, lâu dài về mặt xã hội, phát triển kinh tế. Chính vì vậy, Thủ 
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tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 về Phê 
duyệt đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 
vùng DTTS giai đoạn 2015-2025”. Căn cứ quy định nêu trên, UBND tỉnh đã ban 
hành kế hoạch triển khai đề án trong giai đoạn 2015-2020. Đến nay, đã kết thúc 
giai đoạn thực hiện. Do đó, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan 
khẩn trương xây dựng kế hoạch và kinh phí triển khai thực hiện Đề án trong giai 
đoạn 2021-2015, đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa 
phương; định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên 
quan kết quả thực hiện Đề án theo quy định theo đúng quy định tại  Quyết định số 
498/QĐ-TTg.

+ Ban hành Nghị quyết về tăng mức hỗ trợ, ưu đãi đối với già làng, người uy 
tín trên địa bàn tỉnh (vì hiện nay mức hỗ trợ đối với người uy tín trong đồng bào 
dân tộc thiểu số còn thấp, chưa kịp thời động viên, khuyến khích để người uy tín, 
già làng tích cực tham gia công tác tuyên truyền vận động ở khu dân cư): 

Nội dung trả lời UBND tỉnh có phân giao trách nhiệm cho cơ quan chuyên 
môn liên quan trong việc nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh để xem xét, báo cáo 
cấp có thẩm quyền quyết định.

Qua xem xét, Ban nhận thấy chính sách đối với người có uy tín trong đồng 
bào dân tộc thiểu số đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định 
12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018. Hơn nữa, hiện nay Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối 
hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội 
vùng dân tộc thiểu số - miền núi giai đoạn 2021-2025, trong đó có nội dung “Hỗ 
trợ, tạo điều kiện về vật chất, kịp thời động viên và có biện pháp bảo vệ phù hợp 
trong công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trên các lĩnh vực của 
đời sống xã hội”. Do vậy, Ban đề nghị UBND tỉnh cần thông tin thêm để cử tri 
biết, theo dõi.

- Ý kiến của cử tri huyện Nông Sơn đề nghị: Rà soát, đánh giá hiện trạng đất 
rừng, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất rừng trái phép để sớm lập phương án giao 
đất rừng cho nhân dân sản xuất (nội dung này đã được UBND tỉnh trả lời nhưng 
chưa giải quyết dứt điểm, cử tri tiếp tục kiến nghị).

Nội dung trả lời UBND tỉnh có phân giao trách nhiệm cho cơ quan chuyên 
môn kiểm tra xử lý; đồng thời yêu cầu khẩn trương tổ chức kiểm tra, báo cáo kết 
quả để theo dõi, chỉ đạo. Tuy nhiên, không hạn định thời gian thực hiện nên vụ 
việc kéo dài khiến cử tri bức xúc, tiếp tục kiến nghị. 

Qua xem xét, Ban nhận thấy, việc tổ chức đánh giá hiện trạng rừng là vấn đề 
cần thiết nhằm góp phần nâng cao việc thực hiện quy hoạch 3 loại rừng, hạn chế 
tình trạng phá rừng và xâm lấn rừng trái phép. Do vậy, Ban đề nghị UBND tỉnh 
tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan khẩn trương rà soát, 
đánh giá hiện trạng đất rừng tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét xử lý trong 
năm 2021.
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II. Kiến nghị, đề xuất
Để giải quyết hiệu quả các vấn đề cử tri kiến nghị, đáp ứng ngày càng tốt hơn 

nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, Ban đề nghị:
- UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và đôn đốc các sở, ngành, địa phương 

liên quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết; hạn định thời gian giải quyết và báo cáo kết 
quả. Ngoài ra, cần xác định rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong trường hợp 
chậm hoặc không giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, gây 
bức xúc trong nhân dân. 

- Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc giải quyết các 
kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn ứng cử; 
báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri đến Thường trực HĐND tỉnh để theo dõi.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử 
tri sau kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX của UBND tỉnh, kính trình HĐND tỉnh 
xem xét, quyết định./.

                                                                                

Nơi nhận:                                                         
- Thường trực 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
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