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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện về tình hình KT – XH và kết quả
thực hiện một số Chương trình, chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2022;

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Trên cơ sở Báo cáo số: 195/BC-UBND, ngày 08 /7/2022 của UBND huyện 
về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng - 
an ninh 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; kết quả giám sát, 
khảo sát thực tế tại một số địa phương, đơn vị, Ban Dân tộc HĐND huyện cơ bản 
thống nhất với những nhận định, đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm phát 
triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của UBND huyện. 

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 cơ bản ổn định, 
nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt 
2.004,99 tấn/1.984 tấn, đạt 39% so với kế hoạch năm (5.150 tấn). Công tác tiêm 
phòng vắc xin và phòng chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả nhất định. Các 
chương trình, chính sách dân tộc và miền núi triển khai thực hiện, đặc biệt là tập 
trung cho công tác giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới gắn với sắp xếp 
khu dân cư, làm đường bê tông nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất, đẩy mạnh 
phát triển cây dược liệu, bảo tồn, phát triển cây quế Trà My, giáo dục, y tế, các chế 
độ, chính sách cho gia đình có công, các đối tượng chính sách xã hội được chú 
trọng. Các phong trào thi đua trong học tập, công tác, lao động sản xuất diễn ra sôi 
nổi, Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp huyện lần thứ IV; tham gia 
Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2022; tập luyện chuẩn bị 
tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ II tại huyện Đông Giang; duy 
trì hoạt động thường xuyên các câu lạc bộ cầu lông, bóng đá, cồng chiêng…đã tạo 
không khí phấn khởi để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phấn đấu, lao động, 
sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 vẫn còn những 
tồn tại, hạn chế, đó là: một số chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội chưa 
đạt hoặc đạt với hiệu quả thấp như phát triển cây dược liệu, tăng trưởng đàn gia 
súc, làm đường giao thông nông thôn 64%…; giải ngân các nguồn vốn đầu tư 
(trong đó có vốn nhân rộng mô hình giảm nghèo); các nguồn vốn được đầu tư hiệu 
quả chưa cao; công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững; việc trồng quế, cây 
dược liệu chưa đạt theo Nghị quyết đề ra. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế bắt 
buộc, người dân tham gia Bảo hiểm tự nguyện đạt thấp; số người lao động làm 
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việc ở nước ngoài chưa đạt theo chỉ tiêu giao; Tỷ lệ tiêm vacxin mũi 3,4 (bổ sung) 
đạt rất thấp. 

Đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn, 
nhận thức của một số người dân còn hạn chế, vẫn còn tiềm ẩn tội phạm, tệ nạn xã 
hội trên địa bàn; tình hình khai thác lâm, khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra; tình 
hình thời tiết diễn biến phức tạp ở những tháng giữa năm mưa trái mùa, dẫn đến bà 
con trồng Sâm ngọc Linh bị chết nhiều, tình trạng truyền đạo trái phép diễn ra một 
vài nơi trên địa bàn huyện.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên Ban Dân tộc HĐND huyện đề nghị Thường 
trực UBND huyện cần có giải pháp khắc phục hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền trên các lĩnh vực, thực hiện và hoàn 
thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của 
huyện trong 6 tháng cuối năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 tiếp theo.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, Ban Dân tộc cơ 
bản thống nhất theo những nội dung đã được UBND huyện đề ra. Ngoài ra, Ban 
cũng đề nghị HĐND, UBND huyện cần tiếp tục quan tâm một số vấn đề sau:

1. Về thực hiện các chính sách dân tộc, hỗ trợ phát triển kinh tế cho 
người dân để ổn định và bền vững trong các giai đoạn tiếp theo

- Thực hiện theo cơ chế bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My theo Nghị 
quyết số 40/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam: Trồng tập trung diện 
tích 123ha (300 hộ), số lượng cây giống đăng ký 135.300 cây. Trồng phân tán diện 
tích 165ha (300 hộ), số lượng cây đăng ký 165.000 cây. Trồng xen diện tích 75ha 
(300 hộ), số lượng cây đăng ký 5.625 cây. Tuy nhiên, về diện tích trồng cây tập 
trung và cây phân tán chưa đảm bảo (thửa đất chưa đủ, chưa cấp đủ số lượng cây 
2.200 cây/2ha/hộ đối với trồng tập trung và phân tán 2000 cây/2ha/hộ. Bên cạnh 
đó, đa số chỉ được hỗ trợ 1 lần, diện tích, số lượng hỗ trợ cũng chưa đảm bảo; chủ 
yếu các hộ được hỗ trợ tập trung vào năm thứ nhất, sau năm thứ hai, thứ ba thì quá 
ít, diện tích, số lượng cây giống cung cấp chưa đảm bảo theo nội dung của Nghị 
quyết. Vì vậy, đề nghị UBND huyện tiếp tục hỗ trợ giống quế cho hộ gia đình, cá 
nhân đảm bảo số lượng giống và diện tích, theo quy định.

-  Việc hỗ trợ cho gia đình, cá nhân chuyển đổi đất nương rẫy sang trồng 
Quế, hộ gia đình, cá nhân trồng Quế tập trung trên đất quy hoạch lâm nghiệp tại 
khoản 1, Điều 2, Nghị định 75/2015-CP trên địa bàn các xã chưa thực hiện, do 
chưa điều chỉnh, rà soát 3 loại rừng và chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất lâm nghiệp. Chính vì thế, Ban đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý 
rừng huyện Nam Trà My, các cơ quan, đơn vị liên quan sớm điều chỉnh, rà soát 3 
loại rừng và đề nghị cấp GCNQSD đất lâm nghiệp cho hộ gia đình cá nhân đủ 
điều kiện để sản xuất ổn định.
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 - Ban đề nghị tập trung lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư có hiệu quả; 
nên quy hoạch trồng tập trung, hạn chế trồng dàn trãi; cấp giống đúng thời vụ, 
đảm bảo chất lượng, số lượng đảm bảo theo quy định.

- Đề nghị HĐND&UBND huyện có văn bản đề nghị HĐND tỉnh, UBND 
tỉnh, Sở ban ngành liên quan tiếp tục thực hiện Nghị quyết 40/2017/NQ-HĐND 
đến năm 2030 về bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My, đề nghị HĐND&UBND 
tỉnh điều chỉnh bổ sung cơ chế công nhận rừng giống Quế và công nhận cây Quế 
trội tại một số địa phương khác như Trà Tập, Trà Don, Trà Vân, Trà Vinh, Trà 
Leng, vì trên các địa phương này số lượng Quế trội ở đây rất nhiều và đạt tiêu 
chuẩn. Nên khuyến khích cho xã làm chủ đầu tư để bà con tự gieo ươm tổ chức 
nghiệm thu sau khi bà con trồng. 

- Ban Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và cơ quan, đơn 
vị liên quan sớm có biện pháp khắc phục và phòng chống dịch bệnh chết ngọn lá 
quế non, cây giỗi (con sâu rầy vàng) dẫn đến tỷ lệ quế chết nhiều ở một số xã như 
Trà Don, Trà Vinh, Trà Vân.

- Đề nghị UBND huyện triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-
UBND, ngày 01/6/2022 phê duyệt Dự án và chủ trì dự án Liên kết sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My. Đồng thời, giao cho 
Hợp tác xã Cộng đồng Ngọc Linh chủ trì dự án để triển khại thực hiện có hiệu quả.

- Ban Dân tộc HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp tục hỗ trợ cây giống 
sâm Ngọc linh cho Nhân dân triển khai thực hiện việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa 
dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong giai đoạn năm 2021 - 
2025 theo Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của HĐND Tỉnh đối 
với các xã có khả năng phát triển cây Sâm Ngọc Linh, trong đó có thôn 3 Trà Vinh 
để trồng di thực, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững.

2. Cần quan tâm nhiều hơn nữa đối với Chính sách học sinh và giáo 
viên, cơ sở vật chất trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện:

- Các đơn vị Trường học đóng trên địa bàn huyện, tiếp tục làm tốt công tác 
thực hiện chi trả chế độ cho học sinh và giáo viên chi đúng, chi đủ, công khai minh 
bạch thu, chi các chế độ của học sinh, giáo viên; quan tâm theo dõi đôn đốc chất 
lượng bữa ăn, ở của học sinh; tăng cường trách nhiệm, chủ động phòng chống ngộ 
độc thức ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe học 
sinh. Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-
19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, huyện ở các đơn vị Trường học trên địa bàn 
huyện. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học trong lộ trình 
trường đạt chuẩn quốc gia.

Đối với việc chi trả chính sách cho giáo viên: Tại khoảng 2 Điều 6 về chính 
sách với trường PTDT bán trú của thông tư 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 
của Bộ GD&ĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDT bán trú. Tuy 
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nhiên đối với địa bàn huyện Nam Trà My chỉ chi trả cho đội ngũ giáo viên biên 
chế, còn giáo viên hợp đồng cũng thực hiện nhiệm vụ như nhau, nhưng không  
được hưởng các chế độ này. Tại khoảng 2 có quy định cụ thể “Cán bộ quản lý và 
giáo viên được hưởng chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công 
tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” 
không phân biệt giáo viên hợp đồng và biên chế. Do vậy, Ban đề nghị HĐND-
UBND huyện xem xét quan tâm các chế độ nhằm thu hút đội ngũ giáo viên hợp 
đồng đang công tác tại miền núi.

3. Đối với công tác của Phòng Dân tộc huyện.
- Đề nghị Phòng Dân tộc bám sát các văn bản của cấp trên; đồng thời, phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cho UBND huyện chỉ 
đạo kịp thời, hướng dẫn thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc đúng đối 
tượng và định mức quy định của Nhà nước.

Tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-Tg 
ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số: 4462/KH-UBND ngày 
05/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn 
và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nam 
Trà My giai đoạn 2021-2025” và phối hợp với các cơ quan, ban ngành, hội đoàn 
thể huyện đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động để người dân nhận thức về 
tác hại tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

- Đề nghị Phòng Dân tộc huyện xây dựng Đề án triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về Chương trình mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
năm 2021 - 2030 trên địa bàn huyện.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện về tình hình, 
kết quả chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022; phương 
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết 
định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND-UBND;
- Lưu:VT, UBND.

             TM. BAN DÂN TỘC
              TRƯỞNG BAN

             #ChuKyLanhDao
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