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Kết luận của đồng chí Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện 

tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Trà Linh

Ngày 21 tháng 7 năm 2021, đồng chí Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND 
huyện chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Trà Linh để nghe báo cáo 
tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm và việc phát triển cây dược liệu, cây sâm Ngọc Linh dưới tán rừng. Tham dự 
buổi làm việc có đồng chí Lê Thanh Hưng  – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, 
Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ, 
Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy - phụ trách xã Trà Linh; lãnh đạo các đơn 
vị: Công an huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông 
nghiệp &PTNT, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Trung tâm kỹ thuật 
nông nghiệp, Văn phòng HĐND&UBND huyện và Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, 
UBND, UBMTTQVN xã Trà Linh và các ban, ngành của xã, Bí thư Chi bộ, thôn 
trưởng các thôn của xã; đại diện các nhóm hộ trồng sâm ngọc Linh.

Sau khi nghe Lãnh đạo xã Trà Linh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 
tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm và những 
đề xuất, kiến nghị; ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Hưng  – Tỉnh 
ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ý kiến phát biểu của các 
thành viên dự họp, đồng chí Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện kết luận 
như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA XÃ:
Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Trà Linh nổ lực, 

phấn đấu, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả khả quan. Kinh tế - xã hội có nhiều 
chuyển biến tích cực; tập trung chỉ đạo trồng và phát triển Sâm Ngọc Linh, cây 
dược liệu dưới tán rừng đạt được nhiều kết quả nhất định; đời sống Nhân dân 
từng bước được cải thiện, nhiều hộ đã vươn lên khá giàu; công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được tập trung chỉ đạo 
quyết liệt...; hoàn thành tốt công tác tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu 
cử HĐND các cấp nhiệm ky 2021-2026; sau bầu cử đã khẩn trương tổ chức kỳ 
họp HĐND xã lần thứ nhất để bầu các chức danh theo quy định.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 
điều hành của xã vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Công tác 
chỉ đạo, điều hành một số lĩnh vực còn thiếu tập trung, chưa quyết liệt, hiệu quả 
chưa cao; công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tuy có được 
cải thiện so với trước đây nhưng vẫn còn nhiều bất cập, nhất là việc quản lý dịch 
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vụ môi trường dưới tán rừng để trồng sâm Ngọc Linh, trồng cây dược liệu; công 
tác phối hợp giữa xã và các cơ quan chuyên môn của huyện chưa đồng bộ; việc 
canh tác, sản xuất nông nghiệp không đảm bảo theo kế hoạch; chưa xây dựng 
được mô hình phát triển sản xuất tiêu biểu, hiệu quả; năng lực làm chủ đầu tư 
của xã còn hạn chế dẫn đến một số dự án, nguồn vốn giải ngân vẫn còn chậm so 
với kế hoạch như nguồn vốn bố trí sắp xếp dân cư, nguồn kinh phí thưởng cho 
hộ nghèo, nguồn kinh phí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu… ; tình 
hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội nhiều nguy cơ tiềm ẩn, trộm cắp có chiều 
hướng gia tăng; tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra (theo báo cáo của xã có 2 
trường hợp); công tác cải cách hành chính chưa được quan tâm thực hiện; một 
bộ phận cán bộ, công chức xã thiếu trách nhiệm trong công việc, việc chấp hành 
kỷ luật kỷ cương hành chính, chế độ thông tin báo cáo chưa nghiêm; công tác 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức chưa được quan tâm thực hiện.... 

UBND huyện yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trà Linh 
nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và tập trung khắc phục các hạn chế, tồn 
tại nêu trên; trong những tháng còn lại cuối năm đề ra các giải pháp hữu hiệu, 
thiết thực nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ 2021 của Huyện ủy, UBND 
huyện giao và Nghị quyết của Đảng ủy, chương trình, kế hoạch của UBND xã 
đã đề ra.

II. NHIỆM VỤ THỜI GIAN ĐẾN: 
Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021, UBND 

huyện đề nghị Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã cùng các ban, ngành ở xã, các 
thôn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 
trong tình hình mới, thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan 
điểm “chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, 
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, 
Tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện; tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu, tiên phong trong việc thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Củng cố và nâng cao vai trò, trách nhiệm 
của tổ giám sát cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân tiếp tục 
áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng khuyến cáo của ngành 
y tế, phát hiện, báo với cơ quan Nhà nước khi có người từ các vùng khác về địa 
bàn, để thực hiện việc theo dõi, giám sát dịch bệnh theo quy định. 

2. Tập trung rà soát, đánh giá cụ thể những mặt đã làm được, những mặt 
chưa làm được trong trong 6 tháng đầu năm, từ đó phát huy những kết quả đạt 
được, khắc phục những tồn tại hạn chế và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện 
thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 đã được 
Huyện ủy, UBND huyện giao và các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng bộ, Nghị 
quyết HĐND xã đề ra. Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là giảm nghèo bền 
vững, chương trình nông thôn mới, quy hoạch sắp xếp lại dân cư, làm đường bê 
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tông nông thôn; bảo vệ rừng gắn với việc trồng và phát triển sâm Ngọc Linh, các 
loại cây dược liệu dưới tán rừng…. 

3. Phân công cán bộ bám sát địa bàn thôn, khu dân cư nắm chắc tình hình 
sản xuất của Nhân dân; tập trung chỉ đạo Nhân dân phát triển sản xuất theo định 
hướng chung của huyện, trong đó chủ yếu phát triển cây Sâm Ngọc Linh và các 
loại cây dược liệu phù hợp với điều kiện, thổ nhưỡng và tình hình thực tế của 
xã; phấn đấu 100% số hộ dân trên địa bàn xã Trà Linh đều có trồng sâm Ngọc 
Linh… Đồng thời, chú trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia 
cầm trên địa bàn, nhất là dịch bệnh lỡ mồm long móng, dịch tả lợn Châu phi, 
Viêm da nổi cục trên trâu bò; chỉ đạo triển khai tái đàn lợn theo đúng hướng dẫn 
của ngành Nông nghiệp.

4. Tập trung chỉ đạo Nhân dân chăm sóc, thu hoạch vụ Hè thu và chuẩn bị 
triển khai sản xuất vụ Đông xuân năm 2021-2022 đảm bảo theo kế hoạch; chủ 
động rà soát, kiểm tra, sửa chữa, nạo vét các kênh mương, thủy lợi phục vụ sản 
xuất; khắc phục các công trình nước sinh hoạt phục vụ sinh hoạt cho Nhân dân.

5. Khẩn trương củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban Quản lý Nông thôn 
mới xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và cán bộ phụ trách 
nông thôn mới của xã; rà soát lại quy hoạch nông thôn mới được duyệt, đối 
chiếu với tình hình thực tế, đề xuất điều chỉnh cho phù hợp; xây dựng Phương 
án cụ thể để thực hiện đảm bảo các tiêu chí thực hiện chương trình nông thôn 
mới đã đăng ký; tập trung xây dựng phương án, lộ trình tổ chức thực hiện 
chương trình nông thôn mới kế hoạch 2021-2025, đảm bảo đến năm 2025 về 
đích nông thôn mới; khẩn trương thực hiện, giải ngân nguồn kinh phí xây dựng 
Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đảm bảo hoàn thành tiêu chí đã đăng ký. 
Phát động mạnh mẽ trong Nhân dân, cộng đồng, các loại hình tổ chức kinh tế 
chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đường sá, cảnh quang, môi trường 
tại các khu dân cư, khu công cộng và dọc các tuyến đường trung tâm xã; hình 
thành thêm các Hợp tác xã, Tổ sản xuất phát triển nông nghiệp.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp dân cư và thanh quyết toán nguồn 
vốn theo kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt; rà soát các khu vực có nguy 
cơ sạt lở, khẩn trương xây dựng phương án gởi về Phòng Nông nghiệp và PTNT 
huyện) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện. Lưu ý: việc sắp xếp, bố trí dân cư 
phải có quy hoạch cụ thể, phải bảo tồn và phát huy được các giá trị văn hóa 
truyền thống của đồng bào, nhằm mục đích phục vụ cho việc phát triển du lịch 
văn hóa cộng đồng sau này. 

7. Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia hưởng ứng, phối 
hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình trên 
địa bàn, nhất là hiến đất đai, cây cối, hoa màu, tự tháo dỡ các công trình để làm 
đường giao thông, các công trình dân sinh; nghiên cứu tiếp tục đăng ký thực 
hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo; mô hình sản xuất tập trung trong chỉ 
đạo chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả.
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8. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện nghiên cứu, đề xuất 
chuyển đổi cây trồng có giá trị thấp như cây keo, lúa rẫy sang các loại cây trồng 
có giá trị kinh tế cao, trồng rừng gỗ lớn; triển khai trồng thí điểm một số mô 
hình cây ăn quả; vận động Nhân dân triển khai trồng cây lấy gỗ trong vườn nhà, 
vườn rừng như cây Sao đen, cây Giỗi, cây Xoan ta… để lấy gỗ làm nhà.

9. Phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động hộ, các nhóm hộ tham gia trồng Sâm Ngọc Linh trên địa 
bàn xã tiếp tục đăng ký lập thủ tục thuê dịch vụ môi trường rừng để trồng sâm 
Ngọc Linh, cây dược liệu, đây là cơ sở pháp lý để người dân trồng và phát triển 
sâm Ngọc Linh; tuyên truyền vận động người dân không được tự ý chuyển 
nhượng, bán diện tích dưới tán rừng cho người khác; thực hiện kê khai số lượng, 
diện tích trồng Sâm Ngọc Linh để có cơ sở cấp chỉ dẫn địa lý, chứng chỉ truy 
xuất nguồn gốc Sâm Ngọc Linh cho các tổ chức, cá nhân phục vụ cho việc quản 
lý và tiêu thụ sản phẩm sau này. 

10. Phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ, Hạt kiểm lâm huyện tăng 
cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ diện tích rừng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, 
xử lý các trường hợp mua, bán, chuyển nhượng diện tích thuê môi trường rừng 
trồng sâm cho người khác trái quy định; các trường hợp tự ý vào rừng để khoanh, 
chiếm diện tích rừng tự nhiên để trồng sâm Ngọc Linh, cây dược liệu; thường 
xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời việc phá 
rừng, đốt rừng làm nương rẫy, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; săn bắt 
chim, thú rừng, dùng xung điện, thuốc nổ đánh bắt cá trái pháp luật. Thường 
xuyên theo dõi, củng cố các nhóm hộ nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng, 
khuyến khích chuyển đổi sang mô hình bảo vệ rừng chuyên trách nhằm nâng 
cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

11. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của 
xã đảm bảo các nội dung theo chỉ đạo của UBND huyện tại Chỉ thị số 03/CT-
UBND ngày 6/5/2020; xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 gửi 
về Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện để tổng hợp. Tăng cường công tác quản 
lý, điều hành ngân sách Nhà nước đảm bảo theo đúng quy định, hạn chế việc kết 
dư ngân sách hằng năm.

12. Triển khai cấp giấy CNQSD đất ở cho các hộ gia đình tại khu vực 
trung tâm hành chính xã, tại các khu đã sắp xếp dân cư và đất lâm nghiệp cho 
Nhân dân, xử lý triệt để các trường hợp lấn chiếm đất đai trên địa bàn. Đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân không bán đất mà để lại sản 
xuất; khi mua bán, chuyển nhượng đất phải theo quy định của pháp luật. Đồng 
thời, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo xã, cán bộ địa chính – xây dựng xã 
trong việc ký xác nhận các giấy tờ liên quan đến đất đai trên địa bàn quản lý. 
Đồng thời, khẩn trương thành lập Hội đồng xét duyệt nguồn gốc đất của xã đảm 
bảo theo quy định

13. Phối hợp với ngành giáo dục triển khai xây dựng lộ trình trường đạt 
chuẩn quốc gia, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn; vận động Nhân 
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dân đóng góp công sức để sửa chữa, vệ sinh trường, lớp học, nhất là các điểm 
trường thôn phục vụ năm học mới 2021-2022.  

14. Triển khai thực hiện làm nhà văn hóa thôn, khu dân cư, khu thể thao 
đảm bảo các tiêu chí theo quy định, gắn với việc đảm bảo gìn giữ và phát huy 
các giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Từng 
bước xây dựng, khôi phục các làng nghề truyền thống trên địa bàn xã; khảo sát, 
đề xuất các khu vực có thể phát triển du lịch trên địa bàn, trước mắt là đề xuất 
phát triển du lịch sâm Ngọc Linh, xây dựng làng văn hóa Xê đăng (tại Mô Chai, 
thôn 1) gửi Phòng Văn hóa – Thông tin huyện để lập đề án triển khai thực hiện. 

15. Phối hợp với Trung tâm y tế huyện chỉ đạo Trạm Y tế xã tăng cường 
công tác trực khám chữa bệnh thường xuyên tại Trạm y tế, cung ứng đủ cơ số 
thuốc; nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ y tế xã; thường xuyên tổ chức 
kiểm tra tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã và tuyên truyền, hướng dẫn người 
dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và triển khai vận động Nhân dân áp 
dụng các biện pháp tránh thai, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. 

16. Về thực hiện các chế độ, chính sách xã hội: Thực hiện tốt các nội dung 
sau:

+ Triển khai thực hiện các chế độ chính sách cho Nhân dân trên địa bàn 
đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng đối tượng và đúng quy định, nhất là các đối 
tượng bảo trợ xã hội; thường xuyên rà soát các đối tượng bảo trợ xã hội theo 
Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính 
sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội để điều chỉnh, bổ sung các 
đối tượng theo đúng quy định. Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa 
dần các hủ tục lạc hậu; giảm uống rượu, bia, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ 
của Nhà nước. Cán bộ, công chức, đảng viên trong xã phải gương mẫu trong 
việc này cho Nhân dân noi theo.

+ Tập trung huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho các hộ đăng ký thoát 
nghèo bền vững 2021 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao; đồng thời, chỉ đạo 
thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2021 theo đúng quy định.

+ Phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện tăng cường công tác 
tuyên truyền thực hiện đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 
huyết thống” trên địa bàn xã; thực hiện đảm bảo các chế độ chính sách cho Già 
làng, Người có uy tín theo đúng quy định; đồng thời, phát huy vai trò của Già 
làng, Người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước đến với Nhân dân. 

17. Kiện toàn, củng cố Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn xã; khẩn trương tổ chức tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Chủ động củng cố Đội 
xung kích phòng chống thiên tai xã đủ mạnh để kịp thời hỗ trợ, khắc phục các sự 
cố khi thiên tai xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”; phân công nhiệm vụ cụ thể 
cho lãnh đạo xã, thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 



6

nạn xã theo dõi từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn dân cư để kịp thời nắm 
bắt thông tin – xử lý thông tin, xây dựng kế hoạch, kịch bản chủ động ứng phó 
với thảm họa kép: thiên tai và dịch bệnh Covid-19.

18. Mặt trận, hội, đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, 
kịp thời đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Huyện ủy, 
UBND huyện đến các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn 
và người dân, để triển khai thực hiện, làm cho mọi người dân đều nắm được chủ 
trương, định hướng của huyện. 

19. Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính; chỉ đạo triển khai thực 
hiện, sử dụng hệ thống phần mềm hành chính công, dịch vụ công trực tuyến cấp 
xã, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ; 
sử dụng chữ ký số… theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 
527/UBND-VP ngày 05/8/2020; Thông báo số 94/TB-UBND ngày 21/8/2020 và 
triển khai sử dụng Email công vụ trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường củng cố 
hoạt động của các cơ quan, ban ngành ở xã, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành 
chính theo Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng 
Nam và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện. 

20. Khẩn trương rà soát, đăng ký tuyển dụng để bổ sung củng cố đội ngũ 
cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã gởi về Phòng Nội vụ 
huyện để tổng hợp, tham mưu UBND huyện.

21. Thực hiện nghiêm các chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy; đẩy 
mạnh việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường 
công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, nhất là việc kiểm tra, giám sát tình 
trạng giả sâm Ngọc Linh, tình hình tạm trú tạm vắng của công nhân các doanh 
nghiệp trồng sâm, tình trạng vi phạm an toàn giao thông của người dân trên địa 
bàn xã, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 
xã.

III. Yêu cầu các ban, ngành của huyện theo chức năng nhiệm vụ, thường 
xuyên theo dõi, chỉ đạo hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để UBND xã Trà 
Linh triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

IV. VỀ GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ CỦA XÃ:
1. Về tăng cường công tác kiểm tra an ninh trật tự trên địa bàn, kiểm tra 

tạm trú tạm vắng của công nhân/người lao động trồng sâm tại các doanh nghiệp, 
các chốt trồng sâm của hộ, nhóm hộ: Giao Công an huyện chỉ đạo các Đội 
chuyên ngành, Công an các xã (trong đó có xã Trà Linh) xây dựng kế hoạch 
tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an 
toàn xã hội, vi phạm luật giao thông đường bộ, các tệ nạn xã hội (cờ bạc, ma 
túy…); điều tra, xử lý các trường hợp trộm cắp sâm Ngọc Linh, buôn bán các 
loại cây giả sâm Ngọc Linh; đồng thời tổ chức kiểm tra tạm trú, tạm vắng tất cả 
các doanh nghiệp trồng sâm Ngọc Linh, các chốt trồng sâm Ngọc Linh trên địa 
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bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp 
luật.  

2. Về đề nghị sớm cấp vật liệu cho nhân dân làm đường giao thông nông 
thôn theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND: UBND xã chủ động liên hệ, làm việc cụ 
thể với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện để thống nhất phương án, cách thức cung 
ứng vật liệu triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch trước mùa 
mưa, theo phương án huyện cấp kinh phí, xã tự chủ về về nguồn vật tư, vật liệu, 
huy động nhân công thực hiện. Yêu cầu Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, phối 
hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện về bố trí kinh phí cho 
các xã thực hiện.

3. Về đầu tư xây dựng nhà làm việc công an xã: Việc đầu tư xây dựng trụ 
sở làm việc của Công an xã do ngành công an đảm nhận; tuy nhiên trước mắt để 
đảm bảo hoạt động công tác của công an xã, đề nghị UBND xã sắp xếp, bố trí 
chổ làm việc cho công an xã. Đồng thời, phối hợp với Công an huyện, Công an 
xã tìm kiếm, xác định mặt bằng dự kiến xây dựng trụ sở Công an xã, báo cáo 
Công an tỉnh đưa vào Đề án. 

4. Về đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn xã: 
Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện 
chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hoàn thành 
các công trình dự án theo đúng tiến độ, nhất là công trình Trụ sở UBND xã, 
đường vào thôn 3.

5. Về đề nghị cấp giấy CNQSD đất sản xuất, đất lâm nghiệp, đất ở cho 
Nhân dân: Đề nghị UBND xã rà soát nhu cầu, tổng hợp danh sách và chủ động 
làm việc với Phòng Tài nguyên Và Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai Nam Trà My để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục thực hiện 
theo quy định. Giao Phòng tài nguyên và Môi trường huyện Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai Nam Trà My hướng dẫn UBND xã thực hiện theo đúng 
quy trình, thủ tục quy định.

6. Về đề nghị đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các điểm trường học, khu 
thể thao, các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt: Đề nghị UBND xã khảo sát cụ 
thể, lập phương án gởi về các ngành chuyên môn ở huyện (Phòng Giáo dục & 
Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT) tổng hợp 
tham mưu UBND huyện.  

7. Các nội dung liên quan đến thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc 
Linh:

 + Về kiểm tra xử lý các trường hợp mua bán, chuyển nhượng diện tích 
thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh, chặt hạ cây rừng trên phần diện 
tích thuê môi trường rừng: Giao Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện (chủ rừng) 
chủ trì, phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện, Công an huyện, UBND xã Trà Linh 
tiến hành thu thập thông tin, kiểm tra toàn bộ các trường hợp thuê môi trường 
rừng trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn xã Trà Linh, nếu cá nhân, tổ chức nào 
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thực hiện không đúng theo quy định tại Quyết định 760/QĐ-UBND ngày 
28/02/2018 của UBND tỉnh về Quy định cho thuê môi trường rừng để trồng cây 
dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam và Hợp đồng đã ký kết về thuê dịch vụ môi trường rừng thì thu hồi 
lại diện tích đã cho thuê và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

+ Về xử lý các trường hợp người từ địa phương khác (không phải người 
dân Trà Linh) đến chiếm, khoanh vùng diện tích rừng trái pháp luật: Ban Quản 
lý rừng phòng hộ, phối hợp cùng với Hạt kiểm kiểm lâm huyện kiểm tra địa bàn, 
nếu phát hiện các trường hợp không thực hiện thuê dịch vụ môi trường rừng 
theo quy định, mà tự ý tác động vào rừng, lấn chiếm, khoanh vùng diện tích 
rừng thì tiến hành đẩy đuổi ra khỏi rừng và xử lý kiên quyết theo quy định của 
Luật lâm nghiệp.  

- Đối với các hộ/nhóm hộ người dân Trà Linh đã trồng sâm Ngọc Linh từ 
lâu nhưng chưa lập các thủ tục thuê dịch vụ môi trường rừng: đề nghị UBND xã 
rà soát, tổng hợp danh sách các hộ/nhóm hộ này gởi Ban quản lý rừng phòng hộ 
huyện. Trên cơ sở danh sách của UBND xã gởi, giao Ban Quản lý rừng phòng 
hộ huyện chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan của huyện hướng dẫn, lập hồ 
sơ thủ tục thu dịch vụ môi trường rừng cho người dân theo đúng quy định tại 
Quyết định 760/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh.  

Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Duy Dũng – Chủ tịch UBND 
huyện tại buổi làm việc với xã Trà Linh, ngày 21/7/2021; đề nghị các cơ quan, 
đơn vị liên quan, Đảng ủy, UBND xã Trà Linh phối hợp chặt chẽ triển khai thực 
hiện./.

Nơi nhận:
- TT TVHU (B/cáo)
- CT, các PCT;
- Các đơn vị liên quan (thực hiện);
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Trà Linh;
- Lưu: VT, UBND.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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