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Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020
trên địa bàn các huyện miền núi Quảng Nam
(phục vụ làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh)

I. TÌNH HÌNH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
Trong 6 tháng đầu năm 2020, các địa phương miền núi đã tăng cường chỉ
đạo, đôn đốc, kiểm tra làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực
hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19; Chuẩn bị kịp thời, đầy đủ vật tư,
trang thiết bị y tế cần thiết cho việc phòng, chống dịch, nhất là các cơ sở cách ly và
điều trị cho người bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên vùng DTTS và miền núi cũng gặp
nhiều khó khăn nhất định, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 đã tác động
rất lớn đến đời sống người dân, nguy cơ thiếu đói giáp hạt cao.
Về sản xuất: Đến nay, đã thu hoạch vụ Đông Xuân 2019-2020; năng suất
lúa bình quân ước đạt 40 tạ/ha, cao hơn 1,2 tạ với cùng kỳ năm ngoái (38,8 tạ/ha);
vụ Hè Thu sản xuất khoảng 85% diện tích, đã gieo tỉa 945 ha lúa rẫy Ba Trăng,
Nhe Mùa (Đông Giang). Do thời tiết nắng nóng kéo dài lại không chủ động nguồn
nước tưới nên một số diện tích phải bỏ hoang 1; tình hình sâu bệnh hại xuất hiện rải
rác nhưng được phòng, chống kịp thời.
Về tình hình chăn nuôi cơ bản duy trì tổng đàn gia súc, gia cầm. Trong
những tháng đầu năm 2020, dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện ở 24 xã thuộc 6 huyện
(Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nông Sơn, Nam Giang). Tổng
số lợn mắc bệnh 226 con, trọng lượng tiêu hủy 11.990 kg, đến nay cơ bản được
khống chế. Bệnh lở mồm long móng có xuất hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày
15/3/2020 ở 114 hộ, 24 thôn, 17 xã, 6 huyện (Bắc Trà My, Nam Giang, Đông
Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn), với 433 con gia súc mắc bệnh, trong đó
số gia súc lành bệnh là 430 con, do phát hiện xử lý kịp thời nên không lây lan
thành dịch. Tính đến thời điểm thống kê 01/4/2020 tổng đàn trâu, bò có 73.426
con, đàn lợn có 78.018 con và đàn gia cầm (gà, vịt) có 1.217,4 con. So với cùng kỳ
năm 2019, đàn gia súc có giảm (trâu, bò giảm 1,94%, lợn giảm 25,91%), đàn gia
cầm tăng 25,19%.
Công tác giáo dục được quan tâm. Số lượng học sinh các cấp tập trung đến
trường, lớp học tập sau nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và sau thời gian nghỉ
do dịch Covid 19 được đảm bảo duy trì sĩ số. Tuy nhiên, tình trạng học sinh nghỉ
học, bỏ học giữa chừng do học yếu, gia đình khó khăn vẫn còn xảy ra với 144
trường hợp2.
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Gần 10 ha ở các xã A Vương, A Nông, Dang, Ch'Ơm (Tây Giang)
tính đến thời điểm 20/5/2020, huyện Bắc Trà My có 9 HS THPT, huyện Đông Giang 51 HS (48 HS

THCS, 03 HS THPT); Nam Giang 28 HS THPT; Phước Sơn 56 HS (24 THCS, 32 THPT)
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Công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được ngành y tế và các cấp
địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện, tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch
Covid -19, nhất là việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện
pháp ngăn phòng theo chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh. Đã xảy ra 02 ổ dịch nhỏ
sốt xuất huyết với 15 ca mắc (05 ca tại huyện Phước Sơn, 10 ca tại thôn Tứ Trung,
xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn) chưa có ca tử vong; 01 ổ dịch thủy đậu tại trường
mầm non liên thôn Abanh 2 xã Tr’hy huyện Tây Giang vào tháng 5/2020 với 17 ca
mắc, các địa phương đã triển khai các biện pháp phòng chống, không để dịch lây
lan, kéo dài trên diện rộng; trong 6 tháng đầu năm 2020, các địa phương đã chi hỗ
trợ bệnh nhân hộ nghèo là 2.193 triệu đồng, chi hỗ trợ bệnh nhân người dân tộc
thiểu số là 3.156 triệu đồng, chi hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo là 971
triệu đồng.
Các địa phương đã kịp thời chăm lo đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết
Nguyên đán Canh Tý năm 2020; tổ chức cấp phát và chi trả kịp thời cho các đối
tượng đang hưởng các chính sách xã hội, người lao động thất nghiệp do ảnh hưởng
của dịch Covid-19 theo Chính sách hỗ trợ của Trung ương 3. Do ảnh hưởng của
dịch Covid-19, việc tuyên truyền các ngày lễ lớn của Đất nước và Đại hội Đảng
các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chủ yếu qua phương tiện truyền thông và cổ động
trực quan.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng đồng bào
DTTS và miền núi cơ bản ổn định, không xảy ra khiếu nại, khiếu kiện đông người.
Số vụ vi phạm giao thông và tai nạn giao thông trong dịp Tết nay giảm so Tết năm
trước. Tuy nhiên, do tình hình nắng nóng kéo dài tại một số địa phương đã xảy ra
các trường hợp cháy nhà, cháy rừng, đau ốm, tai nạn giao thông4.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH, ĐỀ ÁN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
1. Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới
a) Kết quả huy động, sử dụng nguồn lực năm 2020
Tổng nguồn vốn được huy động năm 2020 (tính đến tháng 5/2020): 923.514
triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước: 680.991 triệu đồng, chiếm 73,74%
(vốn trực tiếp từ Chương trình NTM: 467.219 triệu đồng, chiếm 50,59%5, vốn lồng
ghép từ các chương trình, dự án: 213.772 triệu đồng, chiếm 23,15%). Vốn tín dụng:
226.179 triệu đồng, chiếm 24,49%. Vốn huy động doanh nghiệp, HTX: 3.500 triệu
3

Bắc Trà My: 19.644 người với kinh phí 16.782,75 triệu đồng; Nam Giang 13.565 người với kinh phí
11.349 triệu đồng; Đông Giang 9.282 người với kinh phí 8.334 triệu đồng; Tây Giang 10.203 đối tượng với kinh
phí 8.315,109 triệu đồng., Phước Sơn 10.237 đối tượng với 8.404,250 triệu đồng.
4
01 vụ TNGT tại xã Gari (Tây Giang) làm 1 người bị thương nặng và 2 người tử vong ( A Lăng Thị Sưa, A
Lăng Thị Nhung và bé 3 tháng tuổi); 02 vụ cháy nhà hoàn toàn tại làng Nước Ui, thôn 3, xã Trà Mai và thôn 3 xã Trà
Nam ( huyện Nam Trà My). Hồ Văn Bể bị rắn cắn (làng Măng Tó, thôn 2 xã Trà Cang, Nam Trà My). Hồ Hoàng
Long - 3 tuổi (Ca dong, thôn 3 Trà Mai, Nam Trà My) bị phỏng nước sôi, nặng toàn thân; 01 người chết do bệnh tật tại
(Trà Tân, Bắc Trà My), 01 người chết do TN lao động tại Xã Zuôih (Nam Giang), 01 vụ cháy rừng phòng hộ (10ha) tại
xã Mà Cooih, huyện Đông Giang; 01 vụ cháy rừng trồng keo tại xã Phước Ninh, thiệt hại diện tích: 1.500 m2; tại
thôn 1, 2 xã Trà Linh (Nam Trà My) đã xảy ra mưa giông lốc xoáy làm hư hỏng một số nhà cửa, công trình và cây
cối.
5
Ngân sách trung ương: 347.764 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 83.950 triệu đồng; ngân sách cấp huyện:
26.410 triệu đồng; ngân sách xã: 9.095 triệu đồng.
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đồng, chiếm 0,38%. Vốn nhân dân đóng góp (quy ra giá trị): 12.884 triệu đồng,
chiếm 1,39%.
b) Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới
Năm 2020, trên địa bàn 09 huyện miền núi có 94 xã6 và 102 thôn thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Tính đến ngày 31/5/2020, bình
quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của 94 xã là 12,47 tiêu chí/xã7 (tăng 11,32
tiêu chí/xã so với năm 2010, tăng 0,1 tiêu chí/xã so với thời điểm cuối năm 2019),
cụ thể các nhóm như sau:
- Nhóm 1 (Đã được công nhận đạt chuẩn NTM): Có 19 xã, chiếm tỷ lệ
20,21%
- Nhóm 2 (từ 15 - 18 tiêu chí): Có 10 xã, chiếm tỷ lệ 10,64%;
- Nhóm 3 (từ 10 - 14 tiêu chí): Có 33 xã, chiếm tỷ lệ 35,11%;
- Nhóm 4 (từ 5 - 9 tiêu chí): Có 32 xã, chiếm tỷ lệ 34,04%; trong đó có 04 xã
dưới 08 tiêu chí.
- Nhóm 5 (Dưới 05 tiêu chí): Không có.
Bình quân chung số tiêu chí thôn nông thôn mới đạt chuẩn của các thôn là
9,35 tiêu chí/thôn (tăng 2,83 tiêu chí/thôn so với thời điểm trước khi triển khai Đề
án).
2. Chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững theo Quyết định
1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ: Đến cuối năm 2019,
khu vực miền núi cón 17.449 hộ nghèo, tỷ lệ 20,65% (giảm 4,54 5 so với năm
2018)8; hộ cận nghèo 3.308 hộ, tỷ lệ 3,95% (giảm 0,89% so với năm 2018).
3. Quyết định 2085/QĐ-TTg: Tổng nguồn kinh phí năm 2020 là 45.744
triệu đồng. Trong đó: Vốn sự nghiệp 462 triệu đồng 9; Vốn đầu tư phát triển
45.282triệu đồng 10 . Kết quả triển khai vốn đầu tư: có 04/04 huyện đã lập xong thủ
tục phê duyệt chủ trương đầu tư và tổ chức lập dự án theo trình tự thủ tục quy định
hiện hành, vốn sự nghiệp đã có 07/7 huyện giao vốn cho các xã, phòng, ban chức
năng huyện đã hoàn thành việc xây dựng phương án tổ chức thực hiện trong tháng
6/2020.
4. Chính sách hỗ trợ sắp xếp dân cư theo Nghị quyết 12/NQ-HĐND
ngày 19/4/2017 và Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 về sửa đổi
6

xã Quế Phước và xã Quế Ninh (huyện Nông Sơn) sáp nhập thành xã Ninh Phước; xã Quế Bình và Thị trấn Tân An
(huyện Hiệp Đức) sáp nhập thành Thị trấn Tân Bình
7
Tiên Phước (16,43 tiêu chí/xã), Đông Giang (13,3 tiêu chí/xã), Nông Sơn (13,3 tiêu chí/xã), Hiệp Đức
(12,82 tiêu chí/xã), Bắc Trà My (11,75 tiêu chí/xã), Tây Giang (11,7 tiêu chí/xã), Nam Giang (10,36 tiêu chí/xã),
Phước Sơn (10 tiêu chí/xã) và Nam Trà My (9,5 tiêu chí/xã).
8
Hộ nghèo trên địa bàn 06 huyện nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg còn 14.289 hộ nghèo, tỷ lệ
32,37%. Hộ nghèo của 74 xã nghèo còn 15.225 hộ, tỷ lệ 23,68%, trong đó: 66 xã nghèo thuộc Chương trình 135 còn
14.346 hộ, tỷ lệ 33,01%. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số: còn 41,12% (14.096 hộ nghèo/34.276 hộ dân tộc thiểu số),
9
(
Tây Giang: 75 tr.đ, Đông Giang: 66 tr.đ, Phước Sơn 64 tr.đ, Bắc Trà My: 66 tr.đ, Nam Trà My: 66 tr.đ,
Hiệp Đức 59 tr.đ, Nam Giang: 66 tr.đ.).
10
( Điểm ĐCĐC tập trung thôn 6, xã Trà Bui, Bắc Trà My: 3.282 tr.đ; Điểm ĐCĐC thôn 3, xã Trà Leng,
Nam Trà My: 15.000 tr.đ; Điểm ĐCĐC tập trung thôn Dốc Kiền, xã Ba, Đông Giang: 20.000 tr.đ; Điểm ĐCĐC tập
trung thôn A Cấp, xã A Nông, Tây Giang: 7.000 tr.đ.)
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bổ sung một số khoản của điều 1, điều 2 Nghị quyết 12/NQ-HĐND của HĐND
tỉnh: Kế hoạch năm 2020 tỉnh đã giao cho các huyện 49.135 triệu đồng, hiện nay
các huyện đang lập phương án để tổ chức triển khai thực hiện.
5. Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2025 theo Quyết định 498/QĐTTg: tổng kinh phí được giao năm 2020 là 550 triệu đồng. Đã xây dựng kế hoạch
thực hiện trong năm 2020. Hiện nay đang triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền
tại xã Trà Nam, Trà Dơn huyện Nam Trà My (từ ngày 15-16/6/2020)
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm:
Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Dân tộc phối hợp với các ngành
và địa phương theo dõi nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và
sản xuất, đời sống của đồng bào các DTTS, nhất là trong thời điểm dịch Covi-19
diễn biến phức tạp. Đã tham mưu UBND tỉnh kịp thời giao vốn cho địa phương và
phân cấp cho UBND huyện tổ chức thẩm định nguồn, khả năng cân đối vốn, quyết
định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành; kịp thời hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng đối tượng, địa bàn
và chế độ quy định của Nhà nước. Các huyện chủ động triển khai thực hiện đảm
bảo đúng quy định về danh mục công trình, đối tượng, địa bàn đầu tư. Công tác
chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến huyện, xã được kịp thời; các trường hợp nổi cộm,
ảnh hưởng của thiên tai, hạn hán gây thiệt hại đến sản xuất, đời sống người dân đã
được các cấp chính quyền và các ngành chức năng xem xét giải quyết, tháo gỡ.
Nhờ vậy, tình hình KT-XH các huyện miền núi trong 6 tháng đầu năm được giữ
vững ổn định, an ninh chính chị được củng cố.
2. Hạn chế, tồn tại
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại: tình hình
dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, lây lan rộng đã ảnh hưởng đến hoạt động
sản xuất kinh doanh và đời sống người dân; tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào DTTS
còn cao; tình trạng phá rừng trái phép, cháy nhà, cháy rừng, đau ốm, tai nạn giao
thông vẫn còn xảy ra; công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản còn nhiều
bất cập. Một số xã đã hoàn thành chương trình nông thôn mới nhưng chưa đảm bảo
được các tiêu chí được bền vững. Đối với 03 xã và 21 thôn đặc biệt khó khăn, sau
khi hoàn thành mục tiêu chương trình 135 vẫn còn kinh phí nợ đọng đối với một số
hạng mục công trình hạ tầng với tổng số nợ đọng là 636 triệu đồng (Hiệp Đức: 512
triệu đồng, Đông Giang 124 triệu đồng). Việc triển khai thực hiện các chương trình
chính sách chưa đạt kế hoạch đề ra, chưa giải ngân được nguồn vốn.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Kính đề nghị HĐND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh đề xuất Thủ tướng Chính
phủ thống nhất cho sử dụng vốn CT 135 đã cấp cho tỉnh năm 2020 để thanh toán
kinh phí nợ đọng ở các xã, thôn hoàn thành CT 135 giai đoạn 2016-2020 trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam (Ủy Ban Dân tộc có Tờ trình số 322 ngày 17/3/2020 và Bộ
4

Kế hoạch – Đầu tư có Công văn số 2804 ngày 29/4/2020 gửi Thủ tướng Chính phủ
và Văn phòng Chính phủ).
2. Kính đề nghị HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ hỗ trợ
đối với các trường hợp, đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở vùng đồng
bào DTTS và miền núi, công tác phòng chống hạn, cháy rừng và đối phó với tình
hình thiên tai, bão lũ trước mùa mưa bão sắp tới để ổn định đời sống, sản xuất của
người dân.
Trên đây là Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trên địa
bàn các huyện miền núi Quảng Nam và các kiến nghị của Ban Dân tộc.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- Văn phòng HĐND tỉnh (Báo cáo);
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT, VP.

#ChuKyLanhDao
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