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BÁO CÁO GIẢI TRÌNH 

Một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển 

sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên  

địa bàn huyện theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND 

 ngày 24/02/2017 giai đoạn 2017-2019 

 

Căn cứ Biên bản làm việc giữa Đoàn Thanh tra 162 Thanh tra tỉnh với  

lãnh đạo UBND huyện, các phòng chuyên môn và UBND các xã thị trấn ngày 

28/12/2020 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân 

tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện theo Quyết định 

06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 giai đoạn 2017-2019. UBND huyện Đình 

Lập báo cáo giải trình một số nội dung theo yêu cầu của Đoàn thanh tra 162 như 

sau: 

1. Hỗ trợ cho các thôn ĐBKK của xã Đình Lập (xã vùng II) 

Trong giai đoạn 2017-2020, xã Đình Lập là xã vùng II có 07 thôn đặc biệt 

khó khăn, trong đó có các hộ nghèo là người dân tộc thiểu số ít người có dân số  

dưới 10%  dân số toàn tỉnh, theo khoản 2, Điều 1, Quyết định số 06/2017/QĐ-

UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn (Dân tộc Dao trên địa bàn). 

Qua rà soát, năm 2017có 33 hộ; năm 2018 có 28 hộ; năm 2019 có 23 hộ, các hộ 

còn gặp nhiều khó khăn, UBND huyện đã trao đổi với Ban Dân tộc tỉnh và tổng 

hợp các đối tượng này trình Ban Dân tộc tỉnh. Sau khi thẩm định Ban dân tộc đã 

trình Sở Tài chính tỉnh xem xét, trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho huyện 

thực hiện.  

Khi có Quyết định phân bổ của tỉnh, UBND huyện đã tiến hành phân bổ 

kinh phí cho xã thực hiện từ năm 2017-2019 với tổng kinh phí: 173.000.000 

đồng (Trong đó 168.000.000 đồng hỗ trợ cho dân, 5.000.000 đồng tiền vận 

chuyển),  xã đã thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân theo quy định. 

Đối với nội dung trên đề nghị Đoàn thanh tra 162 xem xét không thu hồi 

lại số tiền đã hỗ trợ cho người dân, vì là hộ nghèo người Dao, sống tại thôn đặc 

biệt khó khăn trên địa bàn xã Đình Lập. 

(Gửi kèm các tờ trình của Ban dân tộc trình Sở Tài chính các năm 2017-

2029) 

2. Tiền chi phí quản lý giao cho Phòng Dân tộc nay là Phòng 

LĐTBXH- Dân tộc 

Căn cứ theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn và Hướng dẫn số 80/HDLN/BDT-STC ngày 22/3/2017 liên 

ngành Ban dân tộc tỉnh và Sở Tài chính tỉnh.  Tại gạch đầu dòng thứ 3, mục 2. 
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Hình thức và định mức hỗ trợ tại, Phần I, Quy định chung của Hướng dẫn 

80/HDLN/BDT-STC có ghi “Cước vận chuyển bốc xếp và kinh phí quản lý 

được hỗ trợ trên cơ sở phù hợp với thực tế của địa bàn”. Căn cứ vào kinh phí 

được tỉnh giao cho huyện, huyện giao cho các xã kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho 

người dân và cước vận chuyển, còn kinh phí quản lý thì giao cho Phòng Dân tộc  

nay là Phòng LĐTBXH- Dân tộc thực hiện việc kiểm tra, giám sát các xã thực 

hiện quyết định 06/2017/QĐ-UBND là hợp lý vì trong hướng dẫn không ghi rõ 

là giao cho xã hay giao cho phòng chuyên môn của huyện nhưng xét theo chức 

năng nhiệm vụ và quy trình thực hiện hỗ trợ Quyết định 06/2017/QĐ-UBND thì 

xã trực tiếp làm, cơ quan quản lý. 

3. Hỗ trợ sai 22 đối tượng, tương đương 44 triệu đồng 

Thanh tra kết luận: Năm 2018, UBND xã Kiên Mộc chi hỗ trợ cho 22 hộ 

dân không thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định (hộ cận 

nghèo và hộ thoát nghèo theo danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo 

được phê duyệt năm 2017) với tổng số tiền là 44.000.000 đồng; đến ngày 

21/10/2020 UBND xã Kiên Mộc mới nộp số tiền trên vào ngân sách, tuy nhiên 

số tiền trên đã được quyết toán trong năm ngân sách 2018. Đề nghị UBND 

huyện cho ý kiến. 

Đối với nội dung trên, UBND huyện Đình Lập có ý kiến giải trình như 

sau: 22 đối tượng xã Kiên Mộc hỗ trợ sai đối tượng đã được huyện phát hiện khi 

tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND vào cuối 

năm 2018 và đã yêu cầu UBND xã thu hồi các đối tượng chi sai nộp lại ngân 

sách nhà nước. Tuy nhiên, đến  tháng 3 năm 2020 xã mới nộp lại (Có giấy nộp 

tiền gửi kèm). Do đó UBND huyện nhất trí nộp số tiền 44.000.000 đồng vào tài 

khoản theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh. 

UBND huyện Đình Lập báo cáo việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát 

triển xuất theo Quyết định số 06 hỗ trợ cho các hộ dân xã Đình Lập, 22 hộ dân 

xã Kiên Mộc năm 2018 chưa đúng đối tượng và tiền chi phí quản lý của các năm 

2017-2019./. 
 

Nơi nhận: 

- Đoàn Thanh tra 162; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

                   Hoàng Thanh Đạm 
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