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KẾT LUẬN THANH TRA
Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo, nâng
cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, công tác duy tu bảo dưỡng công
trình Chương trình 135; Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã
hội theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Chính sách đối với Người có uy tín
theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg trong năm 2018 và 2019 tại huyện Tây
Giang, tỉnh Quảng Nam
Căn cứ Báo cáo số 05/BC-ĐTTr ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Đoàn Thanh
tra Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam về việc thanh tra Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
và nhân rộng mô hình giảm nghèo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ
sở, công tác duy tu bảo dưỡng công trình Chương trình 135; Chính sách đặc thù hỗ
trợ phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Chính sách đối
với Người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg trong năm 2018 và 2019
tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam kết
luận như sau:
- Thống nhất với Báo cáo số 05/BC-ĐTTr ngày 09 tháng 7 năm 2020 của
Đoàn Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam;
- Kết luận thanh tra và kiến nghị các nội dung như sau:
I. Kết luận:
Qua thanh tra thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô
hình giảm nghèo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, công tác duy
tu bảo dưỡng công trình Chương trình 135; Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển
kinh tế - xã hội theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Chính sách đối với Người có
uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg trong năm 2018 và 2019 tại huyện Tây
Giang, tỉnh Quảng Nam. Ban Dân tộc nhận thấy UBND huyện Tây Giang đã tích
cực chỉ đạo các đơn vị, địa phương tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, phương án,
tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên kịp thời, đúng đối tượng, định
mức và thủ tục theo quy định, kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc nhất,
đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng
cao trình độ, trách nhiệm của người dân trong việc phát triển kinh tế, tạo việc làm,
có thu nhập trên địa bàn sinh sống. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện
các địa phương vẫn còn những hạn chế, thiếu sót như sau:
1. Đối với Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135:
- Không có biên bản lựa chọn nhà thầu, hồ sơ năng lực của nhà thầu và biên
bản thương thảo họp đồng;

1

- UBND xã ban hành quyết định phê duyệt dự án năm 2019 không đúng
theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày
09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 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;
- Việc tổ chức họp xét chọn nhà cung ứng chưa khách quan, không có sự
tham gia của các đoàn thể và Ban Thanh tra nhân dân;
- Chưa vận động được sự đóng góp của nhân dân khi tham gia dự án năm
2018;
- Năm 2019 UBND xã Bhalêê thực hiện mua heo của người dân địa phương
nhưng không có giấy biên nhận mua bán theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12
Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính Quy định quản
lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm
nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;
2. Chính sách đối với Người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐTTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ:
- Không công khai, niêm yết các thủ tục hành chính theo Quyết định số
2091/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy trình
nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh;
Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh về việc Công bố
danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết và phạm vi quản lý của Ban Dân tộc tại
Công văn số 505/BDT-VP ngày 12/7/2019 của Ban Dân tộc V/v giới thiệu Quyết
định 2091/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt quy trình nội bộ
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Ban Dân tộc tỉnh.
- UBND các xã không mở sổ theo dõi việc cấp các loại báo cho Người có uy
tín.
- Chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách đối với Người có uy tín
tại Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về
việc quy định thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số
12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam.
3. Đối với Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội theo
Quyết định số 2085/QĐ-TTg:
- UBND huyện không phê duyệt danh sách 48 hộ tại 2 xã Anông và Avương
được thụ hưởng chính sách theo quy định tại khoản 3 Công văn số 126/BDTCSDT ngày 04/3/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn thực
hiện nguồn vốn năm 2018 và 2019 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày
31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Các đối tượng hỗ trợ nước sinh hoạt phân
tán phải được bình xét công khai từ cơ sở theo thứ tự ưu tiên cho các đối tượng hộ
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gia đình chính sách, hộ neo đơn.. và danh sách đối tượng thụ hưởng phải được
UBND huyện phê duyệt”;
- Không tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua sắm nông cụ, dụng cụ
sau khi cấp phát tiền cho hộ dân.
4. Đối với Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở
- Không có tổ chức tập huấn cho các đối tượng là cán bộ thôn, đoàn thể thôn
theo Hướng dẫn của Ban Dân tộc tại Công văn số 104/BDT-CSDT ngày 12/3/2018
và Công văn số 115/BDT-CSDT ngày 28/02/2019 của Ban Dân tộc tỉnh về việc
Hướng dẫn thực hiện nguồn vốn Chương trình 135 năm 2019;
- Không phát hành giấy mời Báo cáo viên theo Quy định tại khoản 4 Điều 1
Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về
việc triển khai thực hiện quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị áp
dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;
- Chưa tổ chức triển khai cho các học viên đi học tập, tham quan mô hình để
phát huy hiệu quả dự án.
5. Đối với Công tác duy tu bảo dưỡng công trình thuộc chương trình
135:
- UBND huyện giao cho Ban quản lý dự án - Quỹ đất - Đô thị huyện làm
chủ đầu tư công trình này là không đúng theo quy định tại khoản 2.3 Công văn số
115/BDT-CSDT ngày 28/02/2019 của Ban Dân tộc tỉnh về việc Hướng dẫn thực
hiện nguồn vốn Chương trình 135 năm 2019 “UBND huyện lập kế hoạch phân bổ
chi tiết cho các xã, thị trấn thuộc diện thụ hưởng Chương trình 135 trên địa bàn
huyện giai đoạn 2017-2020”.
- Việc thực hiện thi công xây dựng mới công trình: Nâng cấp, xây dựng
mương thoát nước, dọc tuyến đường khu sản xuất T’lăn, thôn T Vàng xã A Tiêng
là không đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 01/2017/TT-UBDT
ngày 10/5/2017 của UBDT Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 thuộc Chương trình
mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 “Kinh phí hỗ trợ
duy tu, bảo dưỡng chỉ sử dụng cho sửa chữa nhỏ, tu bổ, bảo trì thường xuyên nhằm
duy trì hoạt động bình thường của công trình; không sử dụng cho xây mới, nâng
cấp, sửa chữa lớn công trình”.
II. Kiến nghị
1. Đối với UBND tỉnh
Trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, dự án, các
địa phương rất khó khăn về kinh phí quản lý, vì vậy, kính đề nghị UBND tỉnh hỗ
trợ kinh phí quản lý dự án cho các địa phương để thực hiện tốt việc quản lý, kiểm
tra, giám sát.
2. Đối với UBND huyện
- Chỉ đạo Phòng Dân tộc theo dõi, nắm bắt tình hình để thực hiện kịp thời,
đầy đủ các chế độ, chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;
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- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương khắc phục các thiếu sót đã được Đoàn
Thanh tra chỉ ra, báo cáo kết quả việc thực hiện về Ban Dân tộc tỉnh theo quy định.
3. Đối với Phòng Dân tộc
- Tham mưu UBND huyện thực hiện tốt các chương trình, chính sách; theo
dõi, nắm bắt kịp thời tình hình đời sống, các chế độ, chính sách cho đồng bào dân
tộc thiểu số kịp thời, đầy đủ.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình,
dự án được UBND huyện giao.
4. Đối với UBND các xã
Thực hiện tốt các dự án, chính sách được UBND huyện giao; theo dõi, báo
cáo tình hình địa phương kịp thời cho cơ quan cấp trên; thực hiện các thủ tục, hồ
sơ thanh quyết toán các nguồn vốn được giao đảm bảo thời gian, quy trình và giải
ngân kịp thời các nguồn vốn.
Trên đây là Kết luận thanh tra việc thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản
xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo, Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng
và cán bộ cơ sở, công tác duy tu bảo dưỡng công trình; Chính sách đặc thù hỗ trợ
phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Chính sách đối với
Người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg trong năm 2018 và 2019 tại
huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Kính đề nghị
UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương khắc phục các thiếu sót qua thanh
tra, báo cáo kết quả về Ban Dân tộc tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- Thanh tra tỉnh;
- Thanh tra UBDT;
- Lãnh đạo Ban Dân tộc;
- UBND huyện Tây Giang;
- Ban Quản lý dự án - Quỹ đất - Đô thị;
- Phòng Dân tộc huyện Tây Giang;
- UBND các xã: Avương, Bhalêê, Atiêng, Anông
huyện Tây Giang.
- Lưu VT, TT.
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