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BÁO CÁO  

Kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2022  

của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà   

  

 Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI, Kỳ họp thứ 5. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân, ngày 20/11/2015;  

Căn cứ Thông báo số 42/TB- TT HĐND ngày 21/10/2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp 

thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả hoạt động giám sát 

chuyên đề 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung trọng tâm qua giám sát trình 

Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ 

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân đã triển khai, 

thực hiện giám sát 03 chuyên đề1. Thành lập Đoàn giám sát, ban hành Kế hoạch2, 

                                                           
1(1)Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 15/12/2017 của 

HĐND huyện Đăk Hà về việc phê duyệt kế hoạch bảo tồn, phát huy di sản văn hoá các dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện Đăk Hà, giai đoạn 2018 – 2021. (2)Giám sát việc thực hiện một số 

giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện ĐắkHà giai đoạn 2020-2021. (3)Giám sát việc chi trả tiền dịch vụ 

môi trường rừng cho các hộ là ĐBDTTS trên địa bàn huyện theo Nghị định số 156/2018/NĐ-

CP, ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Lâm nghiệp 
2(1)Kế hoạch số: 24/KH-ĐGS, ngày 10/08/2022 của đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND 

huyện. Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 15/12/2017 của 

HĐND huyện Đăk Hà về việc phê duyệt kế hoạch bảo tồn, phát huy di sản văn hoá các dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện Đăk Hà, giai đoạn 2018 – 2021. (2)Kế hoạch số: 25/KH-ĐGS, ngày 

22/09/ 2022 của đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND huyện. Giám sát việc thực hiện một số giải 

pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện ĐắkHà giai đoạn 2020-2021. (3)Kế hoạch số: 26/KH-ĐGS, ngày 

23/09/2022 của đoàn giám sát, giám sát việc chi trả tiền DVMTR trên địa bàn huyện Đăk Hà 

theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

 
 



đề cương báo cáo phục vụ cho công tác giám sát, đảm bảo về nội dung, thời gian 

theo đúng quy định. trong quá trình thực hiện giám sát, Ban đã phối hợp, cũng 

như tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát triển 

khai tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát cũng như nhiệm vụ chính trị của đơn 

vị, địa phương. Các thành viên tham gia Đoàn giám sát đã phát huy tốt vai trò, 

trách nhiệm, tìm hiểu kỹ vấn đề đối với nội dung giám sát, ngoài ra các thành viên 

của Đoàn còn đi thực tế để kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn 

vị, địa phương. Kết thúc đợt giám sát, Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban nhân 

dân huyện và các ngành chức năng của huyện để thông báo kết quả giám sát tại 

các đơn vị, địa phương và xem xét báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện của Ủy ban 

nhân dân huyện. 

Nhìn chung, hoạt động giám sát được triển khai, thực hiện đúng quy định, kịp 

thời, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra; phương thức giám sát chú trọng đổi mới theo 

hướng tích hợp các nội dung giám sát, nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thời gian để 

cơ quan, địa phương được giám sát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; việc tích hợp 

tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến chất lượng giám sát. Qua giám sát, Ban đã chỉ 

ra những mặt làm được, chưa làm được, những tồn tại, hạn chế, đề xuất kiến nghị 

kịp thời để cơ quan, địa phương có hướng khắc phục.  

II. MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM QUA GIÁM SÁT 

Qua các cuộc giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND huyện, Đoàn giám 

sát đã xây dựng báo cáo kết quả giám sát (có các Báo  cáo  kèm  theo)3. Ban Dân 

tộc Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp, báo cáo một số kết quả trọng tâm, như 

sau:  

1. Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-

HĐND, ngày 15/12/2017 của HĐND huyện Đăk Hà về việc phê duyệt kế 

hoạch bảo tồn, phát huy di sản văn hoá các dân tộc thiểu số trên địa bàn 

huyện Đăk Hà, giai đoạn 2018 - 2022: 

1.1. Ưu điểm:  

- Nhìn chung việc triển khai thực hiện công tác bảo tồn, phát huy di sản văn 

hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, 

                                                           
3  Báo cáo số: 111/BC-BDT, ngày 26/10/2022 về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 15/12/2017 của HĐND huyện Đăk Hà về việc phê duyệt 

kế hoạch bảo tồn, phát huy di sản văn hoá các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đăk Hà, giai 

đoạn 2018 - 2022. Báo cáo số 139/BC-BDT, ngày 28/11/2022 về kết quả giám sát một số giải 

pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện ĐắkHà giai đoạn 2020-2021. Báo cáo số 140/BC-BDT, ngày 

28/11/2022 về kết quả giám sát việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ là ĐBDTTS 

trên địa bàn huyện theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

 

 



lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở; có sự phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện kế hoạch bảo tồn, giữ gìn và 

phát huy di sản văn hoá các dân tộc thiểu số. 

- Tính đến thời điểm giám sát. Huyện Đăk Hà có 47 thôn đồng bào dân tộc 

thiểu số. Công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hoá trong các 

thôn vùng đồng bào DTTS vẫn được lưu giữ như; nhà Rông 57 nhà, Cồng chiêng 

có 96 bộ (có 46 bộ cồng chiêng của hộ gia đình, 50 bộ cồng chiêng của tập thể), 

có 84 đội cồng chiêng, múa xoang (38 đội cồng chiêng người lớn, 46 đội cồng 

chiêng thanh, thiếu niên), 41 thôn/47 thôn dân tộc thiểu số có đội cồng chiêng 

thanh thiếu niên (đạt 87,2% Nghị quyết đề ra).  

1.2. Tồn tại, hạn chế: 

- Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn 

huyện chưa đạt yêu cầu.  

- Công tác phối hợp giữa Phòng Văn hoá thông tin huyện với UBND các xã, 

thị trấn chưa thực sự đồng bộ, nên việc tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo chưa 

được đầy đủ. 

- Công tác khôi phục một số nghi lễ truyền thống của người dân tộc thiểu số 

còn nhiều khó khăn. Nhận thức của một số hộ dân còn xem nhẹ công tác bảo vệ, 

giữ gìn di sản văn hóa dân tộc.  

- Kinh phí chí cho công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu 

số chưa đáp ứng với yêu cầu. 

- Cấp uỷ, chính quyền các xã chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đến 

công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hoá trên địa bàn. 

- Một số ít người DTTS chưa tự ý thức được việc giữ gìn, bảo tồn và phát 

huy giá trị văn hoá truyền thống của chính dân tộc mình. 

2. Kết quả giám sát một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn 

huyện ĐắkHà giai đoạn 2020-2021. 

2.1. Ưu điểm: 

- Nhìn chung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân 

tộc thiểu số trên địa bàn, đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước.  

- Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật, đã được các cấp từ huyện đến 

UBND các xã xây dựng kế hoạch, chọn nội dung phù hợp với từng đối tượng để 

truyền đạt, cụ thể như; Hiến pháp năm 2013; các văn bản pháp luật, Nghị định, 

thông tư của chính phủ mới ban hành có hiệu lực từ năm 2020 đến nay, Tuyên 

truyền, phổ biến các quy định pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Tổ chức tuyên 

truyền công tác phòng chống dịch COVID. Tuyên truyền quán triệt cac Nghị 

quyết của Đảng bộ huyên, tỉnh, Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng, tình 



hình phát triển kinh tế -xã hội của địa phương để người dân biêt và thực hiện,  qua 

đó đã góp phần nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 

2.2. Tồn tại, hạn chế: 

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng 

điểm. Cách thức tổ chức, PBGDPL chưa đa dạng, hình thức chủ yếu là thông qua 

các cuộc họp, hội nghị tại các thôn. 

- Việc cập nhật và tự nghiên cứu tài liệu, xây dựng đề cương tuyên truyền 

của đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở còn hạn chế; ý thức chấp hành pháp luật 

của một số bộ phận nhân dân nhất là người dân tộc thiểu số chưa đồng đều.  

- Phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho công tác tuyên truyền tại cơ sở chưa được 

đầu tư dẫn đến việc truyền tải thông tin đến người nghe chưa sinh động. Nội dung 

tuyên truyền có lúc có nơi chưa kịp thời. Hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, 

phong phú, dẫn đến việc thu hút đối tượng tham gia còn hạn chế.  

- Tủ sách pháp luật chưa thực sự phát huy hiệu quả, số lượt người tìm hiểu, 

khai thác tủ sách/năm rất ít ; Đội ngũ tuyên truyền viên trình độ không đồng đều 

nhất là ở cơ sở, một số còn hạn chế về kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền; 

Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và Ban nhân dân thôn có lúc 

chưa chặt chẽ, còn hoạt động mang tính hình thức.  

3. kết quả giám sát việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ 

là ĐBDTTS trên địa bàn huyện theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16 

tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Lâm nghiệp. 

1. Ưu điểm: 

- Trong năm 2021-2022, công tác quản lý bảo vệ rừng tại các xã, đặc biệt là 

đối với diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng, được cộng đồng dân cư và 

các hộ gia đình quản lý bảo vệ, thực hiện tương đối tốt, nên trong thời gian qua 

không để xẩy ra tình trạng phát rừng làm nương rẩy trái phép. 

- Công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, tổng diện tích rừng được chi 

trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại các xã là: 10.958,83 ha. Trong đó, xã quản lý: 

2.228,99 ha; cộng đồng dân cư: 1.578,2 ha/18, hộ gia đình: 7.151,64 ha/837 hộ. 

- Chi trả tiền dịch vụ môi trường do Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Kon tum 

chi trả hằng năm, thực hiện chi trả tiền qua tài khoản. 

- Thông qua chính sách chi trả tiền DVMTR đã mang lại nguồn thu nhập cho 

hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, giúp cho cuộc sống của họ được cải thiện 

hơn, góp phần vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo ở địa phương.  

2. Tồn tại, hạn chế: 

- Công tác theo dõi chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của một số xã chưa 

chặt chẽ, không nắm được số tiền dịch vụ môi trường đã chi trả tại xã quản lý. 



- Các hộ gia đình được giao nhận quản lý, bảo vệ rừng đi khỏi địa phương 

đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa làm thủ tục thu hồi rừng4. 

- Công tác tuần tra, truy quét, kiểm tra rừng của một số cộng đồng, hộ gia 

đình chưa thường xuyên, nhất là mùa mưa.  

- Chủ hộ giao nhận quản lý, bảo vệ rừng đã chết nhưng đến nay vẫn chưa 

làm hồ sơ chuyễn thừa kế cho người thân.5. 

- Các xã lập danh sách đề nghị thu hồi rừng đối với các trường hợp chủ hộ 

được giao, quản lý bảo vệ rừng đã chết không có người thừa kế, các hộ già yếu 

không quản lý bảo vệ rừng, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. 

- Việc đề nghị thu hồi diện tích rừng của các hộ dân được giao nhận quản lý, 

bảo vệ rừng, không chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho các hộ dân, 

mà không mời các hộ dân để làm việc. UBND xã chỉ căn cứ vào biên bản của thôn 

lập lên rồi lập danh sách đề nghị thu hồi rừng và không chi trả tiền6. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hoá vùng đồng bào DTTS. 

1.1 HĐND huyện:  

- Hằng năm quan tâm phân bổ kinh phí cho công tác bão tồn và phát huy di 

sản văn hoá cần phải cụ thể hơn.  

1.2. UBND huyện:  

- Kiến nghị với cấp tỉnh, điều chỉnh tăng nguồn kinh phí hỗ trợ sửa chữa và 

làm mới Nhà rông, đặc biệt là đối với thôn có 02 Nhà rông, nhằm bảo tồn, phục 

hồi và phát triển giá trị văn hóa Nhà rông, truyền thống của các dân tộc thiểu số 

trên địa bàn huyện.  

- Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá 

các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hoá -

Thông tin huyện tham mưu văn bản để chỉ đạo tốt hơn công tác bảo tồn, phát huy 

di sản văn hoá các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện trong thời gian tới. 

- Quan tâm hỗ trợ cho các thôn hiện chưa có bộ Cồng chiêng7, nhằm cho các 

thôn tiếp tục duy trì bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng. 

- Quan tâm hổ trợ kinh phí cho cấp xã trong công tác bảo tồn, phát huy di 

sản văn hóa DTTS.  

- Tiếp tục chỉ đạo Phòng Văn hoá -Thông tin huyện, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hoá trong 

vung đồng bào dân tộc thiểu số trên địa ban huyện. 

                                                           
4 Đăk Ui, Ngọk Wang 
5 Xã Đăk Long 06 hộ, Xã Ngọk Wang 03 hộ, Xã Đăk Pxi 02 vụ, Xã Đăk Ui 06 hộ 
6 Xã Đăk Ui 
7 Thôn Đăk xế kơ ne, xã Đăk Long, thôn Tu riu pêng, xã Đăk Hring, thôn Kon trang kép, 

thôn Đăk rơ chót, xã Đăk La 



1.3. Phòng Văn hoá - Thông tin.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền 

thống của các dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

- Kiến nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon tum mở các lớp tập 

huấn nghiệp vụ chuyên môn về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá các 

dân tộc thiểu số, để năng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức làm 

công tác văn hoá ở cơ sở. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án của tỉnh liên quan đến bảo tồn, 

phát huy các di sản văn hoá các dân tộc.  

- Duy trì các hoạt động văn hoá như: hội thi Cồng chiêng, múa soang, lễ hội 

truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, công tác bảo tồn, phát huy nghề 

truyền thống. 

- Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn trong 

công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá truyền thống của các dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá các hoạt động bảo tồn, phát huy 

di sản văn hóa các dân tộc. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá những mặt làm được, 

chưa làm được, nhằm kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo 

gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời, 

ngăn chặn và xử lý kịp thời những biểu hiện làm mai một văn hóa truyền thống 

dân tộc. 

1.4. UBND các xã, thị trấn  

- UBND các xã, thị trấn cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc bão tồn, 

phát huy các di sản văn hoá truyền thống tại địa phương.  

- Chỉ đạo công chức Văn hoá - Thông tin rà soát, thống kê lại các loại di sản 

văn hoá tại địa phương hiện có. 

- Quan tâm tạo điều kiện cho công chức làm công tác văn hoá, tham gia các 

lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn để năng cao trình độ.  

- UBND các xã, thị trấn bám sát kế hoạch của UBND huyện8, về xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện bão tồn các di sản văn hoá truyền thống của các dân 

tộc thiểu số trên địa bàn huyện, sát với điều kiện  thực tế của từng địa phương. 

- Chỉ đạo các thôn đồng bào DTTS hằng năm đăng ký nhu cầu học nghề để 

huyện có cơ sở xây dựng kế hoạch mở các lớp truyền dạy nghề theo nhu cầu đăng 

ký. 
                                                           

8 Kế hoạch số 221/KH-UBND, ngày 26/11/2021 của UBND huyện 

Đak Hà về Bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị văn hóa nhà rông 

truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đăk Hà, 

giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch số 181/KH-UBND, ngày 26/11/2021 

của UBND huyện Đak Hà về Triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy di 

sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 

- 2025” trên địa bàn huyện 



2. Công tác phổ biến giáo dục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

2.1. Đối với UBND huyện: 

 - Chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện phối hợp với các phòng ban chuyên môn, 

MTTQVN và các đoàn thể của huyện thực hiện tốt công tác phối hợp trong triển 

khai phổ biến giáo dục, pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt 

là trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, 

quan tâm đến các lĩnh vực liên quan đến các Chương trình MTQG phát triển kinh 

tê- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và mền núi theo Quyết định số1719QĐ-

TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng chính phủ. 

- Quan tâm, xem xét hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động PBGDPL cho 

người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc 

biệt khó khăn trên địa bàn huyện.  

2.2. Phòng Tư pháp huyện:  

- Tăng cường tham mưu công tác PBGDPL thông qua các hoạt động chuyên 

môn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để PBGDPL đảm 

bảo kịp thời, truyền tải thông tin chính sách pháp luật mới đến các tầng lớp Nhân 

dân vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện. 

- Tham mưu Hội đồng PBGDPL ban hành Kế hoạch tuyên truyền làm thay 

đổi nhận thức pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà, giai đoạn 

2022-2025. 

Đề xuất với UBND huyện hướng xử lý tủ sách pháp luật tại các thôn hiện 

hoạt động không có hiệu quả. 

2.3. Đối vớ các xã, thị trấn: 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật trong các thôn đồng bào dân tộc thiểu số. 

 - Chỉ đạo công chức Tư pháp xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật hàng năm sát với đièu kiện cụ thể của địa phương. 

- Hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

để đánh giá những mặt làm được, những mặt còn hạn chế, tìm ra nguyên nhân để 

có giải pháp thực hiện đạt hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo. 

- Quan tâm, tạo điều cho báo cáo viên tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng, 

nghiệp để thực hiện tốt công tác tuyên truyên ở cơ sở. 

- Truy cập, thông tin, chính sách pháp luật mới, có liên  quan đến chế độ 

chính sách đối với người đân tộc thiểu số để tuyên truyền. 

3. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

3.1. UBND huyện.  



- Chỉ đạo Phòng TN-MT huyện, hướng dẫn cho các xã làm các bước thủ tục 

thu hồi đất rừng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, đối với các trường 

hợp đã đi khỏi địa phương9. Chủ hộ đẫ chết không có người thừa kế. 

- Tổ chức, kiểm tra việc thu hồi đất rừng từ hộ này giao cho hộ khác, quy 

trình thu hồi có đảm bảo theo quy định không.  

- Chỉ đạo Hạt kiểm Lâm huyện và UBND xã Đak Ui, tổ chức kiểm tra diện 

tích rừng của các hộ không được chi trả tiền DVMTR năm 2021, nếu rừng được 

giao nhận quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn nguyên, không bị sâm hại hoặc bị cháy 

rừng thì đề nghị phải chi trả tiền DVMTR theo đúng quy định.  

- Chỉ đạo UBND xã Đak ui xem xét việc không chi trả tiền dịch vụ môi tường 

rừng đối với các hộ Nguyễn Đình Hùng, Y Hồng Mai, có văn bản trả lời rõ cho 

họ biết.  

3.2. Các phòng ban liên quan. 

- Phòng TN-MT hướng dẫn cho các xã làm thủ tục, hồ sơ chuyển từ chủ hộ 

nhận khoán bảo vệ rừng đã chết sang cho người thừa kế. Trường hợp chủ hộ nhận 

khoán bảo vệ rừng đã chết không có người thừa kế, thì có văn bản thu hồi và giao 

cho hộ gia đình khác nhận để tiếp tục quản lý hoặc giao cho cộng đồng. 

- Hạt kiểm Lâm huyện phố hợp với UBND xã Đak Ui, tổ chức kiểm tra rừng 

của các hộ không được chi trả tiền DVMTR năm 2021, nếu rừng được giao nhận 

quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn nguyên, không bị sâm hại hoặc không bị cháy rừng 

thì đề nghị phải chi trả tiền DVMTR theo đúng quy định. Đề xuất hướng giải 

quyết đối với các hộ gia đình đi khỏi địa phương, các hộ gia đình không thực hiện 

tốt công tác quản lý bảo vệ rừng.  

- Chi nhánh văn phòng quản lý đất đai hướng dẫn cho hộ dân bị mất giấy 

chứng nhận QSDĐ, để cấp lại cho họ. 

3.3. UBND các xã. 

- Niêm yết, thông báo danh sách cộng đồng hộ gia đình được hưởng tiền 

DVMTR tại nhà rông để cho cộng đồng, hộ gia đình được biết. 

- Theo dõi việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với cộng đồng dân 

cư, hộ gia đình được nhận quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn mình. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình nhận 

quản lý, bảo vệ rừng, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và hưởng lợi từ 

dịch vụ môi trường rừng. 

- Việc đề nghị thu hồi rừng đối với các hộ gia đình được giao nhận quản lý, 

bảo vệ rừng phải công khái minh bạch, đúng theo quy định của pháp luật. 

- Đối  với các trường hợp đi làm ăn xa nhưng có gia đình, người thân ở tại 

địa phương thì UBND các xã mời hộ gia đình nói trên để làm việc, trường hợp 

                                                           
9 Xã Đăk ui 04 trường hợp, Ngok Wang 01 trường hợp 



người thân không tiếp tục nhận quản lý, bảo vệ rừng, thì UBND các xã làm hồ sơ 

đề nghị hyện thu hồi đất. 

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cộng đồng dân cư, hộ gia đình được giao 

nhận, quản lý bảo vệ rừng, tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng đã được nhận. 

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2022 của 

Ban Dân tộc HĐND huyện trình Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Khóa VI hiệm kỳ 

2021-2026./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                           

- TT HĐND huyện; 

- Trình Kỳ họp thứ 5; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT, BDT. 
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