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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 11 

tháng 12 năm 2017 và Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum. 

 

 

 Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-BDT ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Ban 

Dân tộc HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 

44/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 về quy định một số nội dung và 

mức chi thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 

tháng 4 năm 2021 về kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum. Ban Dân tộc HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát và tổ 

chức giám sát tại một số địa phương, đơn vị. Qua xem xét báo cáo của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân của 10/10 huyện, thành phố và làm việc trực tiếp 

với Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (NN&PTNT); Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội (LĐTB&XH); Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum, Uỷ ban nhân dân các 

huyện(1), Uỷ ban nhân dân một số xã(2) và đi thực tế tại một số điểm được hỗ trợ 

phát triển sản xuất tại các thôn trên địa bàn các xã mà đoàn đến giám sát. Kết quả 

như sau: 

 I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

 Trên cơ sở Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của 

HĐND tỉnh về quy định một số nội dung và mức chi thực hiện các dự án thuộc 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, từ 

năm 2018 đến 2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành 12 văn bản và chỉ đạo các 

sở, ban, ngành được phân công chủ trì các hợp phần của dự án ban hành 16 văn 

bản để hướng dẫn tổ chức thực hiện. 

(chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo). 

Nhìn chung các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo sát 

sao công tác tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng 

hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc 

biệt khó khăn thuộc Chương trình 30a, xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó 

                                           
2 UBND các huyện: Kon Plông; Ia H'drai; Sa Thầy; Tu Mơ Rông; Kon Rẫy. 
3 Xã Đăk Tăng, xã Măng Cành, xã Ngọk Tem (huyện Kon Plông); Xã Ia Dal, xã Ia Tơi ( huyện Ia H'drai); xã 

Ya Ly, xã Ya Xiêr, xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy);  xã Đăk Na, xã Đăk Hà, xã Ngọk Yêu ( huyện Tu Mơ Rông); xã 

Đăk Tơ Lung, xã Đăk Tờ Re, xã Đăk Kôi (huyện Kon Rẫy). 
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khăn thuộc Chương trình 135 và các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 

135 theo Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của 

HĐND tỉnh. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và 

nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng nội dung, 

đối tượng tham gia dự án, công tác thẩm định, phê duyệt dự án được thực hiện 

công khai minh bạch, dân chủ. 

2. Kết quả triển khai thực hiện. 

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

giảm nghèo được lồng ghép với việc thực hiện các chính sách khác, gắn với kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Một số mô hình bước đầu đã 

phát huy hiệu quả, góp phần chuyển đổi nhận thức của người dân, nhiều hộ đã 

vươn lên thoát nghèo. Các quy trình, tiến độ triển khai, lập danh sách các hộ được 

hỗ trợ của chủ đầu tư được thực hiện theo đúng quy trình, quy định(3). Các chủ 

đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kịp thời các Dự án khi được phân 

bổ vốn, không để chậm trễ hay phải chuyển nguồn vốn sang năm sau. Việc lập 

danh sách các hộ được hỗ trợ là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 

được các địa phương triển khai nhanh và chính xác, kịp thời. 

Tại báo cáo của UBND tỉnh(4) và báo cáo của UBND các huyện, thành phố 

sau khi giám sát, tổng kinh phí được phê duyệt để triển khai thực hiện dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế là 151.640 triệu đồng(5) hỗ trợ cho 

23.265 hộ(6). Kết quả thực hiện giai đoạn 2018-2020 UBND tỉnh đã chỉ đạo cho 

các sở, ban ngành của tỉnh xây dựng, tổ chức và triển khai thực hiện với tổng 686 

dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho 25.669 hộ tham gia (tăng 2.404 hộ so với Kế 

hoạch đã được phê duyệt) với tổng kinh phí thực hiện là 158.818 triệu đồng, đạt 

104,7% so với tổng kinh phí đã được phê duyệt. Sau 3 năm triển khai thực hiện 

các dự án đã giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định đời sống, góp phần 

đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của người dân. 

(Có phụ lục 02 kèm theo) 

Trong đó: 

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm 

nghèo cho các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 30a, 

                                           
3 Tại Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình 

giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.  
4 Tại Báo cáo số 367/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum về kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 và Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 

tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum (Hoàn thiện sau giám sát của Ban Dân tộc, Hội đồng 

nhân dân tỉnh). 
5 Trong đó: Ngân sách Nhà nước là 130.169 triệu đồng; vốn dân tham gia đóng góp là 21.017 triệu đồng; lồng 

ghép các vốn khác là 58 triệu đồng. 
6 Trong đó: 19.477 hộ là hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập; 3.032 hộ cận nghèo/nghèo theo tiêu chí mức độ thiếu 

hụt và 747 hộ mới được thoát nghèo; 09 hộ không nghèo. 
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UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì phối hợp 

với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban ngành của tỉnh, các địa 

phương triển khai là 252 dự án với tổng kinh phí được phê duyệt là 84.068 triệu 

đồng(7) hỗ trợ cho 8.237 hộ tham gia(8). Đến nay các dự án đã được thực hiện là 

88.874 triệu đồng(9)  đạt và vượt kế hoạch 105,7% so với tổng kinh phí đã được 

phê duyệt. Số hộ đã tham gia thực hiện dự án là 8.061 hộ đạt tỷ lệ 97,8 % so với 

số hộ đã được phê duyệt theo kế hoạch. 

(Có phụ lục 03 kèm theo) 

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm 

nghèo cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135, UBND tỉnh 

giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban ngành của tỉnh, các địa phương 

triển khai là 251 dự án với tổng kinh phí được phê duyệt là 61.083 triệu đồng(10)  

hỗ trợ cho 13.276 hộ tham gia(11). Đến nay các dự án đã được thực hiện với tổng 

kinh phí là 63.840 triệu đồng(12) đạt và vượt kế hoạch 104,5% so với tổng kinh 

phí đã được phê duyệt. Đã hỗ trợ cho 15.863 hộ tham gia thực hiện dự án để thoát 

nghèo bền vững (tăng 2.584 hộ so với Kế hoạch được phê duyệt). 

(Có phụ lục 04 kèm theo) 

+ Ngoài việc hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương 

trình 30a và hỗ trợ các xã, các thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 ra 

thì trên địa bàn tỉnh còn có các nguồn vốn khác được hỗ trợ phát triển sản xuất, 

đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các xã để thoát nghèo 

bền vững với tổng kinh phí được phê duyệt là 6.489 triệu đồng(13) hỗ trợ cho 

1.752 hộ tham gia(14). Đến nay các dự án đã được thực hiện với tổng kinh phí là 

6.104 triệu đồng(15) đạt 94% so với kinh phí đã được phê duyệt. Đã thực hiện hỗ 

trợ cho 1.752 hộ tham gia dự án đạt tỷ lệ 100% kế hoạch. 

(Có phụ lục 05 kèm theo) 

                                           
7 Trong đó: Ngân sách Nhà nước là 73.335 triệu đồng; hộ gia đình đóng góp là 10.733 triệu đồng. 
8 Trong đó: hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập là 6.674 hộ; cận nghèo/ nghèo theo tiêu chí mức độ thiếu hụt là 

1.128 hộ; hộ mới thoát nghèo 431 hộ; hộ không nghèo là 04 hộ.  
9 Trong đó: Ngân sách  Nhà nước là 72.716 triệu đồng; hộ gia đình đóng góp là 16.158 triệu đồng. 
10 Trong đó: Ngân sách  Nhà nước 51.596 triệu đồng; hộ gia đình đóng góp là 9.473 triệu đồng; lồng ghép 

nguồn vốn khác là 14 triệu đồng. 
11 Trong đó hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập là 11.268 hộ; hộ cận nghèo/ nghèo theo tiêu chí mức độ thiếu hụt 

là 1.752 hộ; hộ mới thoát nghèo 251 hộ; hộ không nghèo là 05 hộ.  
12 Trong đó: Ngân sách Nhà nước 51.142 triệu đồng; vốn hộ gia đình đóng góp là 12.684 triệu đồng;lồng ghép 

nguồn vốn khác là 14 triệu đồng. 
13 Trong đó: Ngân sách Nhà nước 5.238 triệu đồng; vốn hộ gia đình đóng góp là 811 triệu đồng; lồng ghép 

nguồn vốn khác là 44 triệu đồng. 
14 Trong đó hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập là 1.535 hộ; cận nghèo/ nghèo theo tiêu chí mức độ thiếu hụt là 

152 hộ; hộ mới thoát nghèo 65 hộ.  
15 Trong đó: Ngân sách Nhà nước 5.267 triệu đồng; vốn hộ gia đình đóng góp là 793 triệu đồng; lồng ghép 

nguồn vốn khác là 44 triệu đồng. 
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3. Kết quả thu hồi vốn; phương án quay vòng vốn từ năm 2018-2020; xử 

lý rủi ro cho người dân tham gia dự án. 

- Về kết quả thu hồi vốn: Qua giám sát cho thấy, hiện nay có 4/10 huyện, 

thành phố(16) đã thu hồi được vốn với tổng số tiền đã thu hồi được là 2.037 triệu 

đồng. Ngoài ra huyện Sa Thầy thu hồi vốn ngoài chương trình 30a và 135 là 25 

triệu đồng. Huyện Đăk Tô thu hồi bằng hiện vật (hom mì) với trị giá quy ra tiền 

mặt trên 60 triệu đồng; huyện Kon Rẫy thu hồi bằng hiện vật (hom mì với số 

lượng là:2.500 hom luân chuyển cho 40 hộ khác). 2/10 huyện, thành phố(17) có 

ban hành Quyết định thu hồi vốn giai đoạn 2018-2020 (theo văn bản 234/UBND-

KGVX ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Kon Tum). 

- Về phương án quay vòng vốn của các dự án được hỗ trợ: sau giám sát 

tổng hợp được 01 xã Pờ Ê, huyện Kon Plông hiện nay đã quay vòng được vốn 

trong giai đoạn 2018-2020 với tổng số tiền đã thực hiện quay vòng vốn là 21,6 

triệu đồng. 14/14 xã của 5 huyện mà Đoàn đến giám sát chưa cung cấp về 

phương án quay vòng vốn. 

- Về việc lập sổ theo dõi số hộ tham gia các dự án, kinh phí hỗ trợ ban 

đầu và kinh phí đã thực hiện thu hồi quay vòng: Qua giám sát có 14/14 xã  

của 5 huyện không lập sổ theo dõi số hộ tham gia các dự án và kinh phí hỗ trợ 

ban đầu và kinh phí thực hiện thu hồi, quay vòng vốn. 

- Việc xử lý rủi ro: Có 01/10 huyện thành phố(18) đã ban hành Quyết định 

thành lập Hội đồng đánh giá, xử lý rủi ro cho người dân giai đoạn 2019-2020. 

Qua giám sát hiện nay 10/10 huyện, thành phố chưa thực hiện đánh giá, xử lý rủi 

ro cho cộng đồng hoặc hộ dân tham gia dự án.  

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đã được các sở ngành quan tâm 

tổ chức thực hiện(19). Nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu là 

thanh tra, kiểm tra, giám sát về lập hồ sơ, thủ tục pháp lý và đi xác minh thực tế 

các đối tượng đã được hỗ trợ tại các thôn trong xã trên địa bàn. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm 

 Trong giai đoạn 2018 - 2020, quá trình triển khai thực hiện dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn tỉnh được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, các ngành từ 

Trung ương đến địa phương. Tổng kinh phí đã thực hiện dự án hỗ trợ phát triển 

                                           
16 Các huyện, thành phố đã thu hồi được vốn: Kon Plông thu hồi được 364,890 triệu đồng ; huyện Ia H'drai thu 

hồi được 1.087 triệu đồng; huyện Đăk Tô thu hồi được 497,53 triệu đồng; thành phố Kon Tum thu hồi được 88,4 

triệu đồng. 
17 Huyện Kon Rẫy và huyện Tu Mơ Rông. 
18 Huyện Tu Mơ Rông. 
19 Thanh tra, kiểm tra hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất  thuộc Chương trình 135, 30a  trên  địa bàn  tỉnh là 

15 lượt (trong đó: Ban Dân tộc tỉnh tổ chức được 08 đợt thanh tra; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức 

04 đợt kiểm tra liên ngành và 03 đợt thanh tra).  
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sản xuất, đa dạng hóa sinh kế là 158.818 triệu đồng, triển khai thực hiện 686 dự 

án hỗ trợ phát triển sản xuất cho 25.669 hộ. Sau 3 năm triển khai thực hiện các dự 

án đã giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định đời sống, góp phần đảm bảo 

an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của người dân. Chương 

trình đã tạo những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát 

triển kinh tế- xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn và giảm nghèo 

cho người dân trên địa bàn tỉnh... Nhìn chung, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã 

chuyển đổi về cơ cấu kinh tế cho Nhân dân, đặc biệt là giúp người dân biết áp 

dụng máy móc thiết bị và kỹ thuật vào sản xuất, từ đó giải phóng sức lao động, 

làm tăng năng suất lao động và tăng thu nhập cho người dân, đồng thời giúp 

người dân chuyển đổi các loại giống cây trồng có giá trị kinh tế cao trong sản 

xuất, các loại con giống mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.  

2. Tồn tại, Hạn chế. 

Qua giám sát thực tế tại một số địa phương, làm việc tại các sở ngành và 

UBND tỉnh, Ban Dân tộc nhận thấy một số tồn tại, hạn chế sau: 

- Chưa đánh giá được kết quả tỷ lệ hộ nghèo tham gia dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất từ năm 2018 đến năm 2020 đến nay đã thoát nghèo đạt bao nhiêu 

hộ, chiếm tỷ lệ %. Về tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như 

vùng sâu, vùng xa vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn còn cao. 

- Công tác huy động và sử dụng nguồn lực chưa thực sự tạo được cơ chế 

khuyến khích cho các đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện đạt chất lượng, 

hiệu quả của chương trình mục tiêu quốc gia20; kết quả giảm nghèo tại một số địa 

phương chưa thật sự bền vững, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và hiệu quả 

sử dụng nguồn lực hàng năm chưa phù hợp với thực tế 21.  

-  Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến đổi mới mô hình sản xuất 

tạo điều kiện ổn định thu nhập, sinh kế cho người dân theo hướng phát triển và 

bền vững22. Một số dự án, mô hình triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 

2018 đến năm 2020 còn nhỏ lẻ chưa đáp ứng được nhu cầu, điều kiện sản xuất, 

thế mạnh của từng địa phương 23.  

- Một số địa phương thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp, nắm bắt việc 

triển khai hỗ trợ của dự án trên địa bàn(24); Việc triển khai, thực hiện dự án còn 

                                           
20 Dự án nuôi bò tại xã Ya Ly của huyện Sa Thầy; dự án bò tại xã Đăk Tờ Lùng huyện Kon Rẫy; dự án Sâm 

dây tại huyện Tu Mơ Rông; Dự án hồng ngâm của xã Đăk Tăng, dự án sâm đương quy tại xã Măng Cành  huyện 

Kon Plông.  
21 Tại xã Đăk Tờ Lùng huyện Kon Rẫy triển khai dự án khi cấp giống bò cho người dân năm 2018 các hộ dân 

tham gia dự án ký giấy thoát nghèo luôn trong năm. 

22 Các xã huyện Kon Plông, các xã huyện Tu Mơ Rông (trồng đẳng sâm,sâm đương quy… thu hoạch xong 

không tái sản xuất. 
23 Tại xã Đăk Na  huyện Tu Mơ Rông; xã Đăk Kôi, Đăk pne; xã Đăk Tờ re huyện Kon Rẫy. 
24 Chưa thực hiện phương án thu hồi vốn nhưng báo cáo là khó khăn trong việc thu hồi vốn tại các xã  huyện 

Kon Plông; các xã huyện Tu Mơ Rông, các xã huyện Sa Thầy, các xã huyện Kon Rẫy; các xã huyện Ia H'Dai 
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dàn trải chưa tập trung để thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình(25). 

- Các dự án từ năm 2018-2020 trên địa bàn tỉnh đã đến thời kỳ thu hồi vốn, 

luân chuyển nguồn vốn nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi và luân chuyển được vốn 

tại các địa phương(26). Chưa có đơn vị nào xây dựng được quy chế quản lý, sử 

dụng vốn để quay vòng (mặc dù đã được quy định tại Văn bản số 234 của UBND 

tỉnh).   

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tại các mô hình, dự án của các đơn 

vị (Sở NN&PTNT(trong năm 2018); các phòng chuyên môn của huyện và UBND 

các xã) được giao làm chủ đầu tư chưa được thường xuyên và kịp thời.  

- Việc rà soát, xử lý rủi ro cho người dân không được chính quyền địa 

phương cơ sở quan tâm thực hiện (kể cả đơn vị xã làm chủ đầu tư và đơn vị xã 

không làm chủ đầu tư). 

- Công tác phối hợp trong việc triển khai thực hiện dự án giữa các cơ quan 

chuyên môn cấp huyện và các xã chưa được chặt chẽ(27); Các sở, ngành là cơ 

quan chuyên môn của tỉnh (Sở LĐTB&XH, Sở NNPTNT, Ban Dân tộc tỉnh) được 

giao là đầu mối tham mưu triển khai các nội dung của chương trình 30a, 135 

chưa chủ động phối hợp theo dõi, kiểm tra các vướng mắc, bất cập trong việc 

triển khai ở cơ sở để kịp thời hướng dẫn, tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, 

tổng kết đánh giá kết quả để có giải pháp xử lý, khắc phục.  

- UBND các huyện chưa thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở ngành 

để xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như xây 

dựng phương án thu hồi vốn; thành lập Hội đồng đánh giá, rủi ro cho người 

dân.... 

- Công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả của các mô hình, dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất của các sở, ngành chưa thường xuyên nên việc đánh giá chất lượng 

hiệu quả mô hình không sát thực tế.   

 3. Nguyên nhân 

3.1. Nguyên nhân khách quan: 

- Thị trường đầu ra của sản phẩm còn khó khăn, giá cả cũng thấp, bên cạnh 

đó còn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như mô hình sâm dây, hồng đẳng sâm 

tại huyện Tu Mơ Rông. 

- Đại đa số các hộ tham gia dự án, mô hình đều có hoàn cảnh khó khăn, 

khả năng thu hồi vốn thấp, không có phương án, kế hoạch vay thêm vốn ngân 

hàng để mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi.  

                                           
25 Tại xã Đăk Na, ĐăkHà huyện Tu Mơ Rông; xã Măng Cành, Đăk Tăng- huyện Kon Plông, … 

26 Các huyện: SaThầy, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy, Đăk Glei, Đăk Hà, Ngọc Hồi và các dự án do Sở Nông nghiệp 

làm chủ đầu tư.... 
27 Tại các xã trên địa bàn huyện Sa Thầy, UBND huyện giao cho các phòng ban của huyện làm chủ đầu tư nên 

UBND các xã không nắm được các đối tượng và tổng số vốn được hỗ trợ từ năm 2018 -2020. 
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3.2. Nguyên nhân chủ quan: 

- Một số chính quyền ở cơ sở, một số cán bộ và người dân chưa nhận thức 

đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, nội dung của chương trình, vẫn còn trông chờ ỷ lại vào 

sự hỗ trợ của Nhà nước. 

 - Một số địa phương còn lúng túng trong việc lựa chọn giống cây trồng, vật 

nuôi trong sản xuất cũng như việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng, vật nuôi 

trong sản xuất nông nghiệp(28).  

- Các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất như hỗ trợ giống cây, vật nuôi 

trực tiếp và xây dựng mô hình vẫn dàn trải, manh mún, nhỏ lẻ, chưa tập trung cao 

theo hướng sản xuất hàng hoá trên từng địa bàn xã. Các hoạt động hỗ trợ giống 

cây, vật nuôi, vật tư sản xuất chưa đảm bảo kịp thời vụ, một số giống cây, vật 

nuôi, máy móc phục vụ sản xuất chưa thực sự phù hợp với từng địa bàn xã, hiệu 

quả thấp, thiếu bền vững.  

- Một số huyện giao cho xã làm chủ đầu tư, nhưng không kịp thời hướng 

dẫn giúp xã triển khai thực hiện, năng lực chuyên môn của một số xã chưa đáp 

ứng yêu cầu, quá trình thực hiện chưa đảm bảo, lúng túng trong triển khai thực 

hiện. 

- Đội ngũ cán bộ cấp cơ sở thường xuyên thay đổi nhiều. Cán bộ nắm đầu 

mối công việc tại cơ sở không có, sự phối hợp trong công tác triển khai thực hiện 

các dự án trên địa bàn không được chặt chẽ. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1.  Đối với UBND tỉnh:  

- Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố phối 

hợp rà soát đánh giá kết quả hỗ trợ sản xuất giai đoạn 2018-2020, hộ nghèo tham 

gia dự án đến nay đã thoát nghèo đạt tỷ lệ bao nhiêu % trong giai đoạn 2018-

2020 và được kéo dài đến ngày 31/12/2021.    

- Tổ chức đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết số 44/2017/NQ-

HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 về quy định một số nội dung và mức chi thực 

hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các sở ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám 

sát, phối hợp trong việc triển khai, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, tuyên 

truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách giảm 

nghèo; xác định rõ trách nhiệm, người nghèo phải tự vươn lên thoát nghèo là 

chính, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và  xã hội. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm thay đổi nếp nghĩ cách làm 

                                           
28 Dự án Hồng ngâm tại xã Đăk Tăng huyện Kon Plông không phát triển; dự án bò sinh sản tại thôn 1 xã Ya 

Xiêr tất cả các hộ dân tham gia dự án đã bán bò để mua trâu ... 
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và nhận thức của người dân trong việc giảm nghèo bền vững, khơi dậy ý chí chủ 

động vươn lên thoát nghèo của người dân, đặc biệt là các hộ đã, đang và chuẩn bị 

tham gia các mô hình giảm nghèo sắp tới. 

- Xem xét, giải quyết những kiến nghị của UBND các huyện, thành phố 

(Có phụ lục 06 kèm theo)  

1.1. Chỉ đạo Sở LĐTB&XH tỉnh 

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện tốt các hoạt động nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn 

tỉnh, phát huy và nhân rộng các mô hình hiệu quả. 

- Lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án trên địa bàn, chính 

sách hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn với việc triển khai thực hiện các mô 

hình giảm nghèo 

- Tăng cường phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tạo điều kiện 

thuận lợi để các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận được các nguồn vốn vay phát 

triển kinh tế hộ gia đình. 

- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ thực 

hiện công tác giảm nghèo tại các địa phương. 

- Hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện công tác kiểm tra 

và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện mô hình giảm nghèo theo quy định. 

1.2. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh: 

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện tốt các hoạt động còn lại trong giai đoạn 2018-2020 về hỗ trợ 

phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế theo chương trình 30a,135 và ngoài 

chương trình 30a, 135 giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, báo cáo 

kết quả thực hiện các dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 

theo chương trình 30a,135 và ngoài chương trình 30a, 135 giai đoạn 2018-2020.   

- Phối hợp với các địa phương khi xây dựng dự án phải lấy ý kiến từ người 

dân về nhu cầu cần hỗ trợ; từ đó xác định các loại cây trồng, vật nuôi, danh mục 

hỗ trợ cần thiết để xây dựng đề án, nội dung hỗ trợ hàng năm và cho cả giai đoạn 

phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. 

- Phát huy vai trò của ngành nông nghiệp trong việc quản lý, giám sát, 

đánh giá và thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 

thuộc lĩnh vực ngành chủ trì, quản lý. 

- Thường xuyên phối hợp kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện các 

nội dung của dự án, tiểu dự án theo từng địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc tại cơ sở. 

1.3. Chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh 
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- Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra đánh giá việc 

triển khai thực hiện các nội dung của dự án, tiểu dự án trên địa bàn tỉnh để kịp 

thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.  

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung 

ương, của tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 

Từ năm 2021 đến năm 2025. 

1.4. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố: 

 - Khẩn trương xây dựng phương án để thực hiện việc thu hồi vốn29 theo 

đúng quy định (Công văn 191 và công văn 234 của UBND tỉnh đã ban hành). 

Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, xử lý rủi ro cho người dân đối 

với 9 huyện, thành phố chưa thành lập. 

 - Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện 

các dự án, mô hình; lồng ghép các nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia 

và các Chương trình, dự án hỗ trợ khác trên địa bàn. 

 - Tăng cường chỉ đạo và hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể cho các xã trong việc 

xây dựng kế hoạch chăn nuôi, sản xuất đảm bảo phù hợp với điều kiện thời tiết, 

vụ mùa tại địa phương; khuyến khích các hộ chủ động đăng ký thoát nghèo. 

- Tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền của cán bộ chuyên 

môn cấp xã, Mặt trận và các ngành đoàn thể xã, thôn khi mô hình, dự án được 

triển khai đến khi kết thúc và nhân rộng mô hình dự án hiệu quả.  

 - Rà soát nhu cầu của các đối tượng, chọn địa bàn, dự án, mô hình phù hợp 

với thực tế của từng xã để tổ chức thực hiện cho giai đoạn tiếp theo đạt kết quả 

cao. 

- Nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng, vai trò giám sát đại biểu HĐND các 

cấp, chính quyền, thành viên BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia, mặt trận 

và các đoàn thể tại cơ sở, tại các thôn để tích cực giám sát việc thực hiện đảm bảo 

đúng quy trình, quy định việc hỗ trợ cho các đối tượng trong giai đoạn tiếp theo. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, thị 

trấn. 

- Chỉ đạo các xã, chủ đầu tư đã thực hiện mô hình, dự án rà soát lại tất cả 

các mô hình, dự án nào đạt hiệu quả cần nhân rộng mô hình cho giai đoạn tiếp 

theo, còn mô hình nào kém hiệu quả cần tổ chức họp đánh giá nguyên nhân và 

làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong việc thực hiện các dự án để rút 

kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo. 

                                           
29 Đề nghị các huyện, thành phố thống kê lại toàn bộ số tiền cần phải thu hồi theo từng năm, đối với từng hộ 

tham gia vào dự án để lên phương án thu hồi vốn theo đúng quy định.  
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- Chỉ đạo các xã xây dựng quy chế quản lý để đánh giá rút kinh nghiệm 

hàng năm. 

 Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc 

thực hiện Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 và 

Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kon Tum. 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c); 

- UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 

- Các Sở: NN&PTNN, Sở LĐTB&XH; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, BDT.  

 TM. BAN DÂN TỘC  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

   Blong Tiến 
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