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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 2020

Qua xem xét Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về
tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm
2020;  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:

Sáu tháng đầu năm 2020, kinh tế - xã hội các huyện miền núi đạt nhiều kết
quả1. Sản xuất nông nghiệp cơ bản giữ ổn định; các chương trình, chính sách dân
tộc được triển khai kịp thời. Hệ thống kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị
ngành giáo dục, y tế được quan tâm, một số tuyến giao thông được đầu tư, nâng
cấp, kết nối. Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng
bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 được thực hiện đảm bảo. Công tác bảo tồn, phát
huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào, chăm sóc sức khỏe cho nhân
dân được chú trọng;  thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tự
nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng, khai báo y tế, phòng chống
dịch bệnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền an ninh
biên giới được giữ vững.

Tuy nhiên, những diễn biến bất lợi của thời tiết,  dịch Covid-19, dịch tả lợn
châu Phi đã tác động lớn đến phát triển kinh tế, sản xuất của nhân dân. Hệ thống
kết cấu hạ tầng vẫn còn thiếu, nhất là hệ thống giao thông liên xã, kết nối với vùng
phát triển sản xuất, vùng nguyên liệu; các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt chưa
đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. Thu ngân sách không đạt kế hoạch, ảnh
hưởng đến nhiệm vụ chi  đầu tư phát  triển,  chi  thường xuyên và đối  ứng các

1 - Tổng đàn gia súc, gia cầm được duy trì. Đến nay, đã thu hoạch vụ Đông Xuân 2019-2020, với năng suất lúa bình
quân ước đạt 40 tạ/ha, cao hơn 1,2 tạ với cùng kỳ năm ngoái (38,8 tạ/ha).

- Bình quân tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn của 94 xã là 12,47 tiêu chí/xã (tăng 11,32 tiêu chí/xã so
với năm 2010, tăng 0,1 tiêu chí/xã so với thời điểm cuối năm 2019). 

- Thực hiện Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh, đã hỗ trợ di chuyển nhà ở cho 2.469 hộ, san lấp nền nhà cho 2.158 hộ,
hỗ trợ nước sinh hoạt cho 1.261 hộ, điện sinh hoạt cho 1.209 hộ, xây dựng đường dân sinh cho 574 hộ, hỗ trợ đất
sản xuất cho 32 hộ và hỗ trợ di dời chỉnh trang tại chỗ cho 32 hộ. Tổng kinh phí thực hiện 111,3 tỷ đồng. Riêng Kế
hoạch năm 2020 tỉnh đã giao cho các huyện 49.135 triệu đồng.

- Diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 3.250ha, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2019; rừng trồng được chăm
sóc trong kỳ đạt 34 nghìn ha, tăng 14,5%.
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chương trình mục tiêu của Trung ương và tỉnh.  Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, giảm
nghèo thiếu bền vững, nguy cơ tái nghèo có chiều hướng tăng;  triển khai nhân
rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững còn nhiều bất cập, hiệu quả thấp, lúng túng trong lựa chọn mô hình, đối
tượng thụ hưởng còn khó khăn phần kinh phí đối ứng. Công tác quản lý nhà nước
về tài nguyên, khoáng sản còn lỏng lẻo, xảy ra một số vụ phá rừng, đốt rừng2, mua
bán, chế biến lâm sản trái phép.

Tại kỳ họp này, Ban đề nghị tiếp tục quan tâm giải quyết một số vấn đề sau:

1. Năm 2020, trên địa bàn 09 huyện miền núi có 10 xã đăng ký đạt chuẩn
nông thôn mới, tuy nhiên có 3 xã3 khó hoàn thành tiêu chí và hồ sơ, thủ tục liên
quan công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đúng hạn. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí
cấp huyện phải đối ứng thực hiện Chương trình nông thôn mới khá lớn, trong khi
nguồn lực hạn chế, vượt khả năng cân đối của địa phương, nhất là đầu tư cơ sở hạ
tầng thiết yếu như: chợ, giao thông, thủy lợi... 

Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn
mới phù hợp điều kiện, thực trạng, năng lực đối với các xã miền núi, đảm bảo tính
hiệu quả, thực chất và bền vững; tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thành các
tiêu chí phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, nhất là đầu tư các xã điểm,
xã về đích theo lộ trình đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao
nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực kêu gọi sự tham gia đóng
góp,  hỗ trợ từ các  doanh nghiệp và người  dân.  Thay đổi  cách thức thực hiện
Chương trình nông thôn mới tại miền núi theo hướng tập trung hỗ trợ nguồn lực
xây dựng thôn, cụm dân cư nông thôn mới để tiến tới xây dựng xã nông thôn mới.
Sớm trình HĐND tỉnh cơ chế đặt thù hỗ trợ các huyện miền núi thực hiện Chương
trình nông thôn mới.

2. Toàn tỉnh có 03 xã và 21 thôn đặc biệt khó khăn đã hoàn thành mục tiêu
Chương trình 135, một số công trình đang trong quá trình thực hiện nghiệm thu
khối lượng và quyết toán dự án hoàn thành nhưng chưa kịp thời phân bổ kế hoạch
vốn năm 2020 để các địa phương thanh toán, trả nợ4. Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp
tục kiến nghị, theo dõi hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương về thực hiện kế
hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình 135 năm 2020, trên
cơ sở đó kịp thời tổng hợp, phân bổ cho các địa phương thanh quyết toán không để
nợ đọng xây dựng cơ bản trong đầu tư các công trình hạ tầng. 

3. Việc chuyển đổi hình thức quản lý, bảo vệ rừng từ mô hình giao khoán cho
hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư sang mô hình chủ rừng tự tổ chức quản lý
bảo vệ rừng thông qua hình thức hợp đồng với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
theo  Nghị  quyết  số  46/2018/NQ-HĐND  của  HĐND  tỉnh,  Nghị  định  số
01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ bước đầu  đã phát huy vai trò
trách nhiệm của các chủ thể trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, tiến

2 Đã xảy ra 3 vụ cháy rừng, diện tích bị cháy trên 33 ha (trong đó 32,3 ha diện tích rừng tự nhiên); 45 vụ chặt phá rừng,
diện tích thiệt hại 11,5 ha.
3 Các xã: Tiên Hiệp (huyện Tiên Phước); Phước Xuân (huyện Phước Sơn); Trà Đông (huyện Bắc Trà My).
4 Huyện Hiệp Đức nợ 512 triệu đồng, huyện Đông Giang nợ 124 triệu đồng.



độ phê duyệt phương án triển khai còn chậm5; kinh phí bố trí không kịp thời nên
một số Ban quản lý rừng không có nguồn chi trả chế độ tiền lương cho lực lượng
bảo vệ rừng chuyên trách và hợp đồng với cộng đồng dân cư thôn6;  chưa tuyển
dụng đủ số lượng bảo vệ rừng chuyên trách so với diện tích rừng thuộc lâm phận
quản lý; chưa có hướng dẫn thống nhất về thực hiện chi trả, sử dụng các nguồn
kinh phí quản lý bảo vệ rừng. 

Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết,
đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra, khẩn trương bố trí kinh phí cho các đơn vị
thực hiện; thống nhất về đầu mối thực hiện chi trả các nguồn kinh phí tạo điều kiện
thuận lợi cho các Ban quản lý rừng chủ động nguồn kinh phí và thanh quyết toán;
ban hành quy định, hướng dẫn về sử dụng, thanh quyết toán các nguồn kinh phí
quản lý bảo vệ rừng và 20% chi cho cộng đồng thôn; bố trí kinh phí cho các Ban
quản lý rừng xây dựng trụ sở làm việc, các trạm, chốt bảo vệ rừng và trang bị
phương tiện, công cụ làm việc phục vụ cho công tác quản lý và bảo vệ rừng. Tiếp
tục tuyển dụng lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách đảm bảo số lượng theo quy
định và đúng đối tượng. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết và xây
dựng, bổ sung các cơ chế hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng trình HĐND tỉnh
xem xét nhằm tiếp tục thực hiện cho giai đoạn tiếp theo.

4. Từ năm 2019, HĐND tỉnh đã thống nhất chủ trương hỗ trợ từ ngân sách
tỉnh để các địa phương miền núi  đo đạc bổ sung chỉnh lý, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất lâm nghiệp; tuy nhiên tiến
độ xây dựng phương án của các ngành chuyên môn, địa phương liên quan khá
chậm trong khi nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhiều, đã ảnh
hưởng đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, quyền lợi hợp pháp của người
dân, nhất là tình hình an ninh, trật tự khi xảy ra tranh chấp đất đai.

Ban đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo xây dựng phương án hỗ trợ trình
HĐND tỉnh thông qua, trong đó chú trọng đánh giá thực trạng, điều kiện tình hình
thực tế từng địa phương, nguồn lực thực hiện, cách thức và quy trình triển khai...
đảm bảo phát huy hiệu quả.

5.  Việc  triển  khai,  thực  hiện  bố  trí,  sắp  xếp  dân  cư  theo  Nghị  quyết  số
12/2017/NQ-HĐND  ngày  19/4/2017,  Nghị  quyết  số  31/2018/NQ-HĐND  ngày
28/9/2018 của HĐND tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có nơi để kịp thời
đáp ứng nhu cầu bức thiết về chỗ ở, ổn định cuộc sống của người dân đã thực hiện
vượt chỉ tiêu được UBND tỉnh giao7. Bên cạnh đó, một số địa phương tiến độ triển
khai còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp8, có trường hợp thừa kinh phí nhưng không
thể điều chuyển để thực hiện các nội dung hỗ trợ khác9.

5 Huyện Bắc Trà My đến tháng 01/2020 mới phê duyệt.
6 Một số cộng đồng dân cư thuộc lâm phận quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My chưa được thanh
toán kinh phí giao khoán sau khi đã thanh lý hợp đồng của quý IV năm 2019.
7 Huyện Nam Trà My vượt 501 hộ, Hiệp Đức vượt 33 hộ.
8 Năm 2020, huyện Phước Sơn được phân bổ 5,14 tỷ đồng, đến nay đang rà soát đối tượng, chưa giải ngân vốn;
huyện Tiên Phước được phân bổ 4,9 tỷ đồng, hiện nay mới lập thủ tục phê duyệt.
9 Huyện Tiên Phước đề nghị chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ di dời dân năm 2020 còn lại sang xây dựng kết cấu hạ
tầng Điểm sắp xếp dân cư tập trung Gò Má thôn 1 xã Tiên Cảnh trong năm 2020 (di dời 40 hộ dân).



Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường trách
nhiệm, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định dân cư; kịp thời
bố trí kinh phí đáp ứng nhu cầu, kế hoạch sắp xếp dân cư theo thực tế; đồng thời,
hướng dẫn điều chuyển nguồn kinh phí đã bố trí sang các nội dung bức thiết khác
trên cơ sở đảm bảo theo đúng nguyên tắc, đối tượng quy định.

6. Hiện nay, trên địa bàn các huyện miền núi vẫn còn nhiều thôn, nóc, khu bố
trí sắp xếp dân cư chưa được sử dụng điện lưới quốc gia10, kể cả một số khu vực
của huyện Tây Giang thuộc vùng ưu tiên đầu tư của Chương trình cấp điện nông
thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định 2081/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, phục vụ
yêu cầu sản xuất, tạo cơ hội phát triển cho miền núi.

Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan tập trung rà
soát những khu vực chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, trên cơ sở đó phối hợp,
kiến nghị với ngành điện đầu tư mở rộng điện lưới quốc gia tiến đến xóa dần các
thôn, nóc, khu dân cư chưa có điện theo lộ trình. Đồng thời, quan tâm kiểm tra, lập
dự án đầu tư Trạm biến áp 110kv trên địa bàn huyện Đông Giang để phục vụ  phát
triển kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các dự án đang đầu tư trên
địa bàn huyện.

7. Tình trạng học sinh bỏ học ở một số địa phương miền núi còn nhiều11, đặc
biệt sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 có tình trạng học sinh
bỏ học, tảo hôn12.  Ban đề nghị các địa phương, ngành giáo dục phối hợp tăng
cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo mọi điều kiện để các em học sinh tiếp
tục trở lại trường; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình phòng chống tảo hôn,
hôn nhân cận huyết thống trong học sinh. Bên cạnh đó, Ban đề nghị UBND tỉnh
chỉ đạo các địa phương, ngành giáo dục đảm bảo các điều kiện, hỗ trợ ôn tập, bổ
sung kiến thức cho học sinh; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi THPT năm
2020 đạt kết quả.

8. Hiện nay một số tỉnh ở khu vực   Tây Nguyên     xuất hiện nhiều ổ dịch bạch
hầu, có nguy cơ lây lan ra cộng đồng, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Ban đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, ngành y tế theo dõi, chủ động các biện
pháp đối phó, ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào địa bàn tỉnh Quảng
Nam; đồng thời, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các biện
pháp phòng, chống; tiến hành rà soát, thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng bệnh,
nhất là tại những khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, giáp ranh với địa phương có
dịch bệnh.

10 Huyện Nam Trà My: còn 10 thôn và một số khu sắp xếp dân cư chưa được hạ thế điện; huyện Tây Giang: còn 26
thôn (trong đó 10 thôn thuộc Quyết định số 1385/QĐ-TTg); huyện Phước Sơn: còn 3 thôn của xã Phước Lộc.
11 Tính đến thời điểm 20/5/2020, số học sinh bỏ học 144 học sinh, trong đó huyện Bắc Trà
My: 9 học sinh  THPT, huyện Đông Giang: 51 học sinh (03 THCS, 48 THPT); huyện Nam
Giang: 28 học sinh THPT; huyện Phước Sơn 56 học sinh (24 THCS, 32 THPT).
12 Huyện Nam Trà My: 6 học sinh THCS bỏ học; huyện Phước Sơn có 17 em, trong đó có 07 em khối THCS bỏ học
do tảo hôn.

https://thanhnien.vn/suc-khoe/kien-nghi-cap-huyet-thanh-khang-doc-to-bach-hau-gap-cho-tay-nguyen-1243554.html


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 2020, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban 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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