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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát chuyên đề  

của Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 4 

 
 

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân huyện Tri Tôn về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc và kết quả triển khai thực hiện 

các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2017 - 

2021.  

Thường trực HĐND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 

18/02/2022 về giám sát chuyên đề của HĐND huyện trước kỳ họp thứ 4, tổ chức 

khảo sát thực tế tại xã Ô Lâm, Núi Tô và giám sát trực tiếp tại phòng Dân tộc 

việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc và kết quả triển 

khai thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) miền 

núi giai đoạn 2017 - 2021.  

I. NHẬN XÉT CHUNG: 

Đoàn giám sát ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo của các đơn vị chịu sự 

khảo sát, giám sát: UBND xã Ô Lâm, Núi Tô gửi văn bản trễ thời gian quy định, 

báo cáo cơ bản có bám sát nội dung đề cương và gửi trước khi Đoàn đến làm 

việc; các buổi khảo sát thực tế, địa phương hỗ trợ Đoàn đến khảo sát tại các hộ 

được thụ hưởng nước sinh hoạt, vay vốn tín dụng, dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất, làng nghề truyền thống, hỗ trợ đất ở cho đồng bào DTTS nghèo, đời sống 

khó khăn. 

Tại buổi làm việc trực tiếp với các đơn vị chịu sự khảo sát, giám sát, 

UBND xã bố trí thành phần tham dự, thời gian làm việc đúng theo yêu cầu của 

Đoàn; phòng Dân tộc mời thêm các cơ quan ngành có liên quan đến nội dung 

giám sát cùng tham gia làm việc với Đoàn để trao đổi, thông tin các vấn đề theo 

yêu cầu đề cương báo cáo. Thành viên trong Đoàn giám sát và các đơn vị chịu 

sự khảo sát, giám sát trao đổi thẳng thắn, cởi mở, nghiêm túc làm rõ nhiều vấn 

đề đúng trọng tâm theo mục đích yêu cầu kế hoạch. 

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn yêu cầu các đơn vị chịu sự khảo sát, giám 

sát điều chỉnh nội dung báo cáo theo bố cục đề cương; bổ sung các dự án có 

thực hiện trong giai đoạn 2017 – 2021 và đánh giá hiệu quả từng Chương trình, 

Dự án; đề xuất, kiến nghị của đơn vị cần cụ thể; báo cáo gửi lại Đoàn chậm nhất 

ngày 22/4/2022 đối với UBND xã Ô Lâm, Núi Tô; ngày 26/4/2022 đối với 

phòng Dân tộc. 

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ:  

Tri Tôn là huyện nghèo, miền núi, dân tộc, biên giới được Trung ương, 

tỉnh dành nhiều sự quan tâm, các Chương trình, Dự án, chính sách đặc thù hỗ trợ 
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vùng đồng bào DTTS và miền núi được thực hiện trên địa bàn huyện: Hỗ trợ 

trực tiếp hộ nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ đất ở và giải quyết việc làm cho 

đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo bền vững; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, hỗ 

trợ nước sạch, tín dụng; chính sách hỗ trợ xây dựng lò hỏa táng chùa Khmer; 

chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS ... Nhìn chung, công 

tác dân tộc được UBND huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo sâu sát; các ngành và 

địa phương chủ động trong việc tiếp cận, triển khai các văn bản chỉ đạo; thực 

hiện tốt công tác phối hợp tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật và 

thông tin, tuyên truyền vận động đồng bào vùng đồng bào DTTS trên địa bàn 

huyện thực hiện các chương trình, đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi; chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, điều hành 

trong tổ chức triển khai thực hiện, đã thành lập Ban Điều hành Chương trình, Dự 

án, lập kế hoạch và xây dựng phương án tổ chức thực hiện các mô hình, dự án 

đúng theo quy trình, công tác họp bình xét công khai đúng theo quy định. 

Có 10/15 xã, thị trấn có đồng bào DTTS được đầu tư 54 công trình cơ sở 

hạ tầng kinh phí 56,8 triệu đồng; 418 hộ được hỗ trợ về đất ở theo Quyết định số 

29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ kinh phí 13.794 

triệu đồng (trong đó, Ô Lâm được cấp 205 nền kinh phí 13.794 triệu đồng; Núi 

Tô 29 nền); vốn tín dụng ưu đãi phát vay cho 92 hộ kinh phí 2.387 triệu đồng; 

hỗ trợ nước sinh hoạt 345 hộ kinh phí 517,5 triệu đồng; hỗ trợ học nghề cho 58 

đối tượng; thi công xây dựng lò hỏa táng 01 chùa kinh phí 45 tỷ đồng; 46 dự án 

hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế có 673 hộ thụ hưởng (02 dự án 

trồng trọt, 05 dự án ngành nghề dịch vụ, 39 dự án chăn nuôi); 15 mô hình giảm 

nghèo kinh phí 3.297 Triệu đồng có 360 hộ thụ hưởng; người dân đối ứng để 

cùng thực hiện các mô hình là 1.296 = 8% (xã Ô Lâm đối ứng 11%; xã Núi Tô 

đối ứng 31%). Tổng số hộ được khảo sát thoát nghèo khi thụ hưởng chính là 

95/239 hộ đạt tỷ lệ 40% (trong đó xã Ô Lâm: 40/125 hộ đạt tỷ lệ 32%; Núi Tô: 

55/114 hộ đạt tỷ lệ 48%). 

Các Chương trình, Dự án trên địa bàn huyện góp phần mang lại hiệu quả 

đáp ứng nhu cầu của người dân tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc 

biệt khó khăn, hoàn thiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bên cạnh đó, 

các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách vay vốn còn bất cập, thiếu đồng bộ 

chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, các đối tượng được vay thường không đủ điều 

kiện vay do ràng buộc các điều kiện quy định vay vốn của Ngân hàng Chính 

sách xã hội. 

- Chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg 

ngày 20/5/2013 kịp thời giải quyết vấn đề thiếu đất ở trong đồng bào DTTS, 

nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn; một bộ phận bà con đi lao động ngoài tỉnh 

nên đa số các hộ được cấp đất ở đến nay chưa đủ điều kiện cất nhà; công tác 

quản lý cụm dân cư của địa phương chưa chặt chẽ dẫn đến cột mốc phân nền tại 

một số cụm dân cư đã bị mất. 
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- Một số chính sách ban hành không có vốn thực hiện: số lượng phân bổ 

thấp hơn nhu cầu (nước sinh hoạt 345/1.205 = 29%); hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, 

chuyển dổi nghề theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016. 

- Chính sách hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 

07/8/2009 được thực hiện đến năm 2018, định mức hỗ trợ thấp chưa tác động 

lớn để hỗ trợ người thụ hưởng. 

- Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế không còn 

phù hợp với giá cả thị trường hiện nay (8 triệu mua bò chăn nuôi không đủ mua 

con giống); nguồn vốn sửa chữa, duy tu bảo dưỡng công trình phân bổ vốn thấp 

không đáp ứng nhu cầu thực tế; trong quá trình thực hiện, một số công trình phải 

chấp vá, lồng ghép để thực hiện. 

- Do thời tiết, dịch bệnh nên một số dự án chăn nuôi gà, heo không hiệu 

quả.  

III. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT:  

Qua khảo sát, giám sát, Đoàn giám sát kiến nghị các đơn vị chịu sự khảo 

sát, giám sát một số vấn đề sau:  

1. Đối với Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm, Núi Tô: 

Trên cơ sở huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện. Đề 

nghị địa phương chủ động lập danh sách nhu cầu các đối tượng, tạo điều kiện 

cho các hộ nghèo được tiếp cận các chính sách dân tộc để vươn lên thoát nghèo, 

góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương được toàn diện. 

- Đề nghị địa phương đánh giá hiệu quả từng mô hình thực hiện Chương 

trình, Dự án, chính sách đặc thù hỗ trợ vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2017 – 

2021, mô hình mang lại hiệu quả cần mạnh dạn đề xuất nhân rộng, mô hình 

không phù hợp theo nhu cầu phát triển của địa phương thì đề xuất thay thế mô 

hình khác. 

- Đề nghị địa phương thường xuyên liên hệ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho 

các hộ có mô hình chăn nuôi còn duy trì, hỗ trợ các mô hình đạt hiệu quả. 

- Đối với Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013, đề nghị địa 

phương xác định ranh giới đất cắm mốc, tạo thuận lợi cho công tác đo đạc cấp 

giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; rà soát các hộ được cấp đất 

ở không còn nhu cầu để có điều chỉnh, thay thế các đối tượng khác có nhu cầu.  

- Đề nghị lãnh đạo UBND xã bố trí cán bộ, công chức xã phụ trách công 

tác dân tộc thực hiện nhiệm vụ theo dõi, quản lý và đề xuất kịp thời các giải 

pháp thực hiện hiệu quả các Dự án, chương trình, chính sách dân tộc trên địa 

bàn. 

2. Đối với phòng Dân tộc và các ban, ngành huyện liên quan: 

- Trên cơ sở thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Phòng Dân tộc 

đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 – 2025; 

đề nghị Phòng phối hợp các cơ quan có liên quan trong tổ chức thực hiện cần 
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ban hành văn bản hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền triển khai về công tác dân 

tộc các Chương trình, Dự án trên địa bàn cho các địa phương; xác định 

mục tiêu đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra của Trung ương để cân đối 

nguồn lực thực hiện các Chương trình, Dự án có hiệu quả. 

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên đánh giá 

trong tổ chức thực hiện các Chương trình, Dự án vùng đồng bào DTTS, kịp thời 

tham mưu đề xuất UBND huyện giải pháp giải quyết những vấn đề còn khó 

khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- Tích cực tham mưu UBND huyện tăng cường công tác phối hợp với các 

ngành có liên quan và địa phương lập danh sách theo nhu cầu của người dân để 

thực hiện các Chương trình, Dự án mang lại hiệu quả cao; tùy theo điều kiện địa 

bàn từng vùng để định hướng địa phương thực hiện phù hợp; chủ động rà soát 

các đối tượng thụ hưởng giai đoạn 2017 - 2021 chưa có nguồn vốn thực hiện, 

điều chỉnh nhu cầu từng đối tượng thụ hưởng tiếp tục thực hiện giai đoạn 2021 - 

2025; Thường xuyên theo dõi tổng hợp các báo cáo của các địa phương, tham 

mưu UBND huyện tổ chức họp sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các 

Chương trình, Dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện ở giai đoạn tiếp 

theo. 

- Đề nghị hồ sơ thủ tục, quy trình quyết toán các công trình trong Chương 

trình, Dự án thực hiện đúng theo Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 

15/02/2017 của Bộ Tài chính. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước việc thực hiện chính sách về đất 

ở cho vùng đồng bào DTTS, tùy điều kiện thuận lợi của từng cụm dân cư để 

chọn vị trí thuận lợi cho người dân ổn định cuộc sống. 

- Thường xuyên theo dõi, chủ động tranh thủ các nguồn vốn của UBND 

tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh theo Chỉ thị 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí 

thư khóa XII để thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đề án, chương trình phát 

triển kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc tại địa bàn huyện. 

3. Đối với cấp Trung ương, Tỉnh: 

- Đề nghị Trung ương phân bổ vốn kịp thời theo các Chương trình, Dự án 

đã ban hành và đảm bảo đầy đủ nhu cầu của người dân thụ hưởng. 

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện trước 

kỳ họp thứ 4./. 
 

 

Nơi nhận:                         
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thường trực huyện ủy; 

- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, DUH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 

Men Sây Ma 
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