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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện năm 2022  

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 
 

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

 

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 HĐND huyện báo cáo kết quả tình hình hoạt động năm 2022 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022  

1. Hoạt động thẩm tra 

Trong năm 2022, Ban Dân tộc HĐND huyện được TTHĐND phân công thẩm 

tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết, các báo cáo của UBND huyện trình các kỳ họp 

của HĐND như sau:  

- Về các tờ trình: 

+ Tờ trình V/v thông qua kế hoạch thực hiện đề án nâng cáo chất lượng giáo 

dục đối với học sinh dân tộc thiểu số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên 

địa bàn huyện Đak Hà1.Trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của 

HĐND huyện tháng 4/2022.  

+ Tờ trình V/v đề nghị ban hành Nghị quyết về việc chấm dứt Nghị quyết số 

36/NQ-HĐND, ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về việc phê duyệt Kế hoạch xây 

dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

và nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực năm 2020, định hướng đến năm 

2025, trên địa bàn huyện Đăk Hà2. Trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khoá VI, nhiệm 

kỳ 2021-2026. 

- Về các báo cáo:  

                                              
1 Tờ trình số: 74/TTr-UBND ngày 09/04/2022 của UBND huyện Đak Hà V/v thông 

qua kế hoạch thực hiện đề án nâng cáo chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu 

số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đak Hà. 
2 Tờ trình số: 257/TTr-UBND ngày 11/11/2022 của UBND huyện Đak Hà V/v đề nghị ban 

hành Nghị quyết về việc chấm dứt Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, ngày 20/12/2019 của HĐND 

huyện về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vựcnăm 2020, định hướng 

đến năm 2025, trên địa bàn huyện Đăk Hà. 



+ Báo cáo tình hình thực hiện các Thông báo kết luận của Thường trực HĐND 

huyện cho chủ trương được Hội đồng nhân dân huyện ủy quyền3.  

+ Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện 

Đăk Hà4. 

+ Báo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

năm 2022 trên địa bàn huyện5.  

+ Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2022 và kế hoạch năm 20236. 

Qua thẩm tra thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết, các báo cáo của UBND 

huyện trình các kỳ họp, ngoài những nội dung, kết quả đã đạt được UBND huyện 

nêu tại báo cáo, Ban đã chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế để UBND huyện tiếp 

thu giải trình và đè ra giải pháp thực hiện. 

2. Về hoạt động giám sát, khảo sát. 

 Năm 2022, Ban Dân tộc HĐND huyện đã ban hành 05 kế hoạch giám sát 

chuyên đề và đã tổ chức 05 cuộc giám sát; (1) Giám sát việc thực hiện chính sách 

hỗ trợ học sinh vùng khó khăn theo Nghị định số: 116/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của 

Chính phủ7(Báo cáo số 31/BC-BDT, ngày 09/05/2022). (2) Giám sát việc thực hiện 

chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo theo Điều 7 Nghị định 105/2020/NĐ-

CP8, (Báo cáo số 32/BC-BDT, ngày 10/05/2022).(3) 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, giai 

đoạn 2018 – 20219(Báo cáo số 111/BC-BDT, ngày 26/10/2022). (4) Giám sát việc 

thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

đồng bào vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2020-202110(Báo cáo số:139/BC-BDT, 

ngáy 28/11/2022). (5) Giám sát kết quả chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các 

hộ là đồng bào DTTS 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 nghiệp11 (Báo cáo số 240/BC-BDT, ngày 28/11/2022). 

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 không 

làm ảnh hưởng đến chất lượng giám sát.  

                                              
3 Báo cáo số: 256/BC-UBND, ngày 10 /06/2022. 
4 Báo cáo Số: 956/BC-UBND, ngày 04 /11/2022. 
5 Báo cáo Số: 970/BC-UBND, ngày 08/11/2022. 
6 Báo cáo Số: 995/BC-UBND, ngày 14 /11/202. 
7 Kế hoạch số: 04/KH-ĐGS, ngày 18/01/2022. 
8 Kế hoạch số: 05/KH-ĐGS, ngày 18/01/2022. 
9 Kế hoạch số: 24/KH-ĐGS, ngày 10/08/2022. 
10 Kế hoạch số: 25/KH-ĐGS, ngày 22/09/2022. 
11 Kế hoạch số: 26/KH-ĐGS, ngày 23/09/2022. 



Sau khi kết thúc các đợt giám sát Ban Dân tộc HĐND huyện đã báo cáo kết 

quả giám sát gửi cho UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát,  

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.  

3. Tham gia tiếp xúc cử tri 

 Các Ủy viên của Ban Dân tộc đã tham gia đầy đủ các Hội nghị tiếp xúc cử tri 

tại đơn vị bầu cử trước sau mỗi kỳ họp để báo cáo với cử tri nội dung, thời gian, địa 

điểm tổ chức kỳ họp HĐND huyện; thông báo kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, 

kiến nghị của cử tri của các cấp có thẩm quyền; Đồng thời trực tiếp gặp gỡ lắng 

nghe, tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ảnh tại Kỳ họp.  

4. Tham gia các kỳ họp của HĐND huyện  

- Trước các kỳ họp, các Ủy viên của Ban tích cực nghiên cứu, chuẩn bị nội 

dung theo trách nhiệm của người đại biểu; tham gia thảo luận tại các Tổ đại biểu; 

tham gia cùng các Ban thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; giám 

sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

- Ủy viên của Ban tham dự đầy đủ các Kỳ họp thường kỳ cũng như kỳ họp giải 

quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND huyện Khóa VI, tham gia giám sát, 

thẩm tra, xem xét các nội dung báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; tham 

gia ý kiến thảo luận, chất vấn, có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc quyết định 

các vấn đề quan trọng tại kỳ họp; hoàn thành tốt các công việc do Thường trực 

HĐND huyện phân công. 

- Sau các kỳ họp, các Ủy viên của Ban tích cực tuyên truyền, vận động, giám 

sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện ban hành.  

5. Về các hoạt động khác: 

 Tham gia các phiên họp định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND huyện; tham 

dự các cuộc họp Liên tịch giữa Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện để 

chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thường kỳ của HĐND huyện. Tham gia các đợt giám 

sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, các cuộc họp, Hội nghị của 

Huyện ủy, UBND huyện khi được mời. 

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm  

Nhìn chung, trong năm 2022, Ban Dân tộc đã thực hiện cơ bản đảm bảo chức 

năng, nhiệm vụ theo Luật định, tích cực tham mưu cho Thường trực HĐND huyện 

trong việc tổ chức các hoạt động thẩm tra, giám sát. Hoạt động giám sát được cải 

tiến, kết hợp đồng bộ giữa giám sát qua xem xét văn bản và khảo sát thực tế đối 

tượng thụ hưởng. Từ đó, chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên rõ rệt. Tham 

gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND liên quan đến lĩnh vực ban phụ trách. Ban 

thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện các kết luận của Thường trực Hội đồng nhân 

dân huyện cho chủ trương được Hội đồng nhân dân huyện ủy quyền, công tác thẩm 

tra các văn bản được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Kết quả giám sát 

đã được đánh giá khách quan những kết quả đạt được và những tồn tại, thiếu sót, vi 



phạm trong việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời có 

kiến nghị cụ thể đến các đơn vị, các địa phương để có biện pháp khắc phục những 

tồn tại thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao.  

2. Hạn chế:  

Nội dung và chất lượng các cuộc giám sát chưa cao, việc đôn đốc các tổ chức, 

cá nhân thực hiện các kiến nghị của Ban sau giám sát còn chưa được sâu sát nên một 

số kiến nghị chưa được thực hiện triệt để, thời gian thực hiện khắc phục những tồn 

tại yếu kém của đơn vị còn chậm. Việc cung cấp thông tin từ một số đơn vị được 

giám sát cho Đoàn giám sát đôi lúc còn chậm, chưa đầy đủ, chính xác. Tổ chức họp 

Ban chưa thường xuyên, Thành viên của Ban chưa tham gia đóng góp ý kiến vào 

các dự thao báo cao của ban trước khi phát hành, do đó phần nào ảnh hưởng đến 

chất lượng hoạt động giám sát, thẩm tra của Ban.  

III - PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM NĂM 2023  

Trong năm 2023, Ban Dân tộc HĐND huyện tập trung thực hiện một số công 

tác trọng tâm như sau : 

1. Hoạt động thẩm tra: 

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình tại 

các kỳ họp thường kỳ và bất thường của HĐND huyện liên quan đến lĩnh vực được 

phân công 

2. Hoạt động giám sát: 

 - Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2023, 

Ban Dân tộc tiếp tục xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề …..và tổ chức thực hiện 

theo Luật định.  

- Tham mưu cho Thường trực HĐND huyện theo dõi, giám sát tình hình triển 

khai các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước và các nghị quyết của 

HĐND tỉnh, huyện liên quan đến lĩnh vực phụ trách ở địa phương.  

- Theo dõi việc khắc phục hạn chế của các đơn vị được giám sát về các nội 

dung kiến nghị sau giám sát. 

 - Tham gia Đoàn giám sát của HĐND huyện khi được phân công. 

 - Ngoài ra căn cứ vào tình hình thực tế, Ban sẽ tổ chức giám sát những vấn đề 

đột xuất, nổi cộm được dư luận, cử tri quan tâm.  

3. Hoạt động tiếp xúc cử tri:  

- Thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND huyện theo 

quy định. Theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các 

lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.  

4. Hoạt động khác: 

 - Tham gia cùng với các Ban, Thường trực HĐND huyện chuẩn bị nội dung 

cho các kỳ họp HĐND huyện;.  



- Tham dự các phiên họp của Thường trực HĐND huyện; các cuộc họp của 

UBND huyện khi được mời.  

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với các Ban HĐND huyện, với các ngành 

liên quan để triển khai các hoạt động và nhiệm vụ do Thường trực HĐND huyện 

phân công.  

- Tham dự các hội nghị, các đợt tập huấn liên quan đến lĩnh vực hoạt động của 

Ban. Duy trì chế độ họp Ban theo đúng thời gian quy định.  

- Tham gia các đợt khảo sát, giám sát theo kế hoạch của cấp trên.  

- Ngoài ra, tùy tình hình thực tế và theo sự chỉ đạo của Thường trực HĐND 

huyện, Ban sẽ thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công.  

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2023 của Ban Dân tộc HĐND huyện. Kính trình HĐND huyện theo dõi, chỉ 

đạo./.  
Nơi nhận: 

- TT HĐND, UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện;  

- Đại biểu HĐND huyện;  

- Thành viên Ban Dân tộc 

- VP HĐND&UBND:  

- Lưu:VT, BDT.  

 

TM.BAN DÂN TỘC 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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