
PHỤ LỤC 06 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ, CỦA CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG  

(Kèm theo Báo cáo số 27 /BC-BDT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Ban dân 

tộc HĐND tỉnh) 

1. Huyện Tu Mơ Rông: 

 (1) Kiến nghị HĐND tỉnh, UBND  tỉnh  xem  xét gia  hạn  thời  gian thu  

hồi  vốn các năm từ 2018 đến năm 2020 đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất thuộc Chương trình 30a, 135 trên địa bàn huyện, lý do các dự án trên địa bàn 

huyện thực hiện đối với các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo. Tuy nhiên, 

hiện nay các hộ tham  gia  dự án hầu  hết thuộc  hộ nghèo đa chiều  theo  chuẩn  

nghèo  mới  (theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ) 

nên người dân khó có khả năng chi trả nguồn vốn đã được hỗ trợ 1. 

(2) Nâng  mức  thời  gian  thực  hiện  Dự án đối  với  các  loại cây lâu năm, 

lý do hiện nay trên huyện các dự án thường thực hiện các loại cây lâu năm như cây 

Sơn tra, ngũ vị tử,  sâm  Ngọc Linh....đối  với  các  loại cây lâu năm thời gian  cho  

thu hoạch  từ 4 năm trở lên,  do  vậy  việc thực  hiện thu  hồi  vốn  không  quá  36  

tháng (không quá 3 năm) là khó thực hiện. 

2. Huyện Sa Thầy kiến nghị: 

 (1) Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và 

nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2021, đề nghị các Sở, ngành tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giảm mức thu hồi và thống nhất cùng mức thu 

hồi cho cả giai đoạn, bởi vì các hộ tham gia dự án đa phần là hộ nghèo, hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số đời sống còn gặp nhiều khó khăn. 

(2) Nhằm thực hiện hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 

2022 - 2025, đề nghị các Sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, 

xem xét chuyển từ phương án thu hồi, luân chuyển nguồn vốn của các hộ tham gia 

dự án sang phương án đối ứng (ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần và Nhân dân 

đóng góp một phần) để nâng cao ý thức của người dân, sử dụng có hiệu quả của 

nguồn vốn do Nhà nước hỗ trợ và quản lý các dự án thuận tiện, dễ dàng hơn. 

  

                                                           
1 Đặc biệt là năm 2018 theo Công văn số 191/UBND, ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về 

việc triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, 

mức thu hồi vốn đối với hộ nghèo là 50%, đối với hộ cận nghèo là 70%, đối với hộ mới thoát nghèo là 80% mức 

kinh phí nhà nước hỗ trợ. Đối với năm 2019 đến năm 2021 theo Công văn 234/UBND-KGVX, ngày 29/1/2019 của 

Ủy ban nhân tỉnh Kon Tum vềviệc triển khai thực hiện Dựán hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân 

rộng mô hình giảm nghèo, mức thu hồi vốn tối thiểu là 30% mức tối đa là 70%. 

 



 3. Huyện Kon Plông:  

 (1) Đối với các Bộ, ngành Trung ương: Đề nghị hàng năm sớm ban hành các 

Kế hoạch thực hiện Chương trình và bố trí vốn để triển khai thực hiện đảm bảo 

theo tiến độ đề ra.  

(2) Đối với cấp tỉnh đề nghị các Sở ngành của tỉnh tham mưu UBND tỉnh: 

Đối với địa bàn huyện Kon Plông điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, các hộ 

tham gia dự án hầu như ở các xã đặc biệt khó khăn, vì vậy xem xét hỗ trợ 100% 

vốn ban đầu cho các hộ tham gia dự án của năm 2018 (theo Văn bản 191/UBND-

KGVX, ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum).  

 4. Huyện Kon Rẫy:  

 (1) Đối với Đoàn Giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh trên cơ sở kết quả giám 

sát, quan tâm xem xét, đề nghị HĐND tỉnh, cấp có thẩm quyền tăng thời gian thực 

hiện thu hồi vốn (từ 3 năm lên đến 5 năm) của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa 

dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo vì đa số các đối tượng thụ 

hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện kinh tế khó khăn nên việc thu hồi 

trong thời gian ngắn là không thực hiện được. 

 (2) Đối với các Sở ngành của tỉnh đề nghị sớm có văn bản tham mưu UBND 

tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung các dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo của các Chương 

trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện 

hiệu quả. 

 5. Huyện Ia H'Drai:  

 (1) Đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục duy trì các dự án phát triển sản xuất, 

đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn;  

 (2) Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng 

cao nghiệp vụ trong công tác giảm nghèo cho cán bộ từ xã đến huyện và các hộ 

tham gia dự án.  

(Chưa ban hành báo cáo lại sau GS) 

6. Huyện Đăk Tô: 

 (1) Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo: 

 +  Thống  nhất  chủ trương về thời  gian  thu  hồi  kinh phí đối với  các  dự 

án trồng cây lâu năm (cao su, cà phê, mắc ca...) là trong 03 năm tính từ năm bắt 

đầu cây trồng vào thời kỳ kinh doanh. 

+ Chỉ đạo liên ngành: Sở Nông nghiệp và PTNT; sở Lao động Thương binh 

và  Xã  hội;  các sở ngành liên quan ban hành văn bản hướng  dẫn  thực  hiện  các 

Dự án  hỗ trợ phát  triển  sản  xuất, đa dạng  hóa  sinh  kế và  nhân  rộng  mô  hình 



giảm nghèo theo phương thức hỗ trợ sau đầu tư đối  với (các  hộ thuộc  diện  hỗ trợ 

của Dự án tiến hành đầu tư sản xuất trước sau đó cơ quan chức năng kiểm tra, 

nghiệm thu theo định mức kinh tế kỹ thuật quy định và tiến hành hỗ trợ trực tiếp 

bằng tiền). 

(2) Đề nghị Ban Dân tộc tỉnh kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thống 

nhất điều  chỉnh  giảm  mức  thu  hồi  vốn năm 2018 tại Công văn số191/UBND-

KGVX, ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh2 bằng mức thu hồi vốn áp dụng  

từ năm 2019 tại Công văn số 234/UBND-KGVX,  ngày  29/01/20193 để thống nhất 

một mức thu hồi vốn cho từng đối tượng trong giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 

huyện. 

 7. Thành phố Kon Tum:  

 (1) Đối với Trung ương đề nghị bổ sung tăng thêm nguồn vốn bố trí hàng 

năm cho ngân sách địa phương4  

 (2) Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh: Đề nghị giảm  mức  thu  hồi  vốn cho đối 

tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia dự án. 

 (3) Đối với các Sở, ngành: Đề nghị tăng cường công tác kiểm tra giám sát, 

hướng dẫn các địa phương thực hiện các dự án, nhằm đạt hiệu quả cao trong quá 

trình  thực  hiện  Dự án  hỗ trợ phát  triển  sản  xuất, đa dạng  hóa  sinh  kế và  nhân 

rộng mô hình giảm nghèo. 

 8. Huyện Đăk Hà:  

 (1) Việc  hỗ trợ phát  triển  sản  xuất  nên  mở rộng đến đối tượng  hộ DTTS  

không nghèo, đối tượng cần cù lao động, chịu khó, có ý chí làm giàu.  

 (2) Tăng quy mô nguồn vốn hỗ trợ sản xuất cho vùng khó khăn, vùng 

DTTS; tăng mức hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả dự án. 

 9. Huyện Ngọc Hồi:   

 (1) Đối với nội dung thu hồi vốn sau khi hỗ trợ dự án, đề nghị UBND cấp 

tỉnh xây dựng quyết định, quy định cụ thể mức thu hồi vốn đối với từng loại cây 

con cụ thể và đối với từng đối tượng thụ hưởng. 

                                                           
2 Mức thu hồi đối với hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập trong 03 năm bằng 50% vốn hỗ trợ ban đầu; Mức thu hồi 

đối với hộ cận nghèo và hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt  tiếp  cận dịch  vụ xã  hội cơ bản trong 03 năm bằng 70%  

vốn hỗ trợ ban đầu; Mức thu hồi đối với hộ thoát nghèo bằng 80% vốn hỗ trợ ban đầu. 
3 Mức thu hồi vốn: tối thiểu 30% và tối đa là 70% vốn  hỗ trợ ban đầu. 
4 Xã Đăk Blà: 01 con bò chết do dịch bệnh (2018); 09 con bò chết do dịch bệnh và 01 con bò bị mất trộm (2019); 

Xã Đăk Rơ Wa: 01 con bò chết do ngộ độc (2019). 
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