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BÁO CÁO THẨM TRA 

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 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; 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. Căn cứ Công văn số 

90/TTHĐND-TH ngày 25/10/2022 của Thường trực HĐND huyện ĐăkHà về việc 

tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-

2026. 

 Ban Dân tộc HĐND huyện tổ chức cuộc họp thẩm tra báo cáo 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 Hà; Ý kiến tham gia thảo 

luận của các thành viên tham dự họp, Ban Dân tộc báo cáo kết quả thẩm tra như sau:    

1. Nội dung báo cáo: 

Báo cáo số 956/BC-UBND, ngày 04/11/2022 của UBND huyện đã phản ánh 

khá đầy đủ về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai 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. Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được. Báo 

cáo có bố cục hợp lý, chặt chẽ, đúng quy định. 

2. Ý kiến của Ban Dân tộc: 

Qua thẩm tra Ban Dân tộc HĐND huyện cơ bản thống nhất với nội dung đánh 

giá trong báo cáo. Tuy nhiên Ban nhận thấy rằng trong quá trình triển khai 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, đề nghị UBND huyện cần làm rõ một 

số nội dung sau.  

- Đối với Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước 

sinh hoạt, tuy nhiên việc giải ngân 4.400 triệu đồng/110 hộ (cho vay làm nhà ở 40 

triệu/hộ), đề nghị làm rõ nguyên nhân giải ngân chậm 4,4 tỉ/21,5 tỉ; giải pháp trong 

thời gian còn lại. 



- Tiểu dự án 2: Giải pháp để giải ngân Kế hoạch vốn bố trí thực hiện Dự án 

trong năm 2022 là 7.622 triệu đồng? 

- Tiểu dự án 3; Giải pháp để đến hết năm 2022 sẽ thực hiện hoàn thành toàn 

bộ và giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.  

- Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 

Tiểu dự án 2, dự án 5 là chưa phù hợp, địa phương không có cơ sở để triển khai thực 

hiện theo quy định vậy có giải pháp gì. Lý do huyện Đăk Hà không có khả năng sử 

dụng hết kinh phí được giao trong năm 2022 

- Tiểu dự án 2 của Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng 

trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư 

vùng đồng bào DTTS, đối với huyện Đak Hà loại dược liệu nào được xác định là 

dược liệu quý, quy hoạch vùng dược liệu trên địa bàn huyện gồm những xã nào, việc 

giải quyết đầu ra cho các sản phẩm dược liệu trên địa bàn huyện như thế nào để cho 

người dân yên tâm phát triển nguồn dược liệu. 

- Tiểu  dự án 4; xây dựng mới và duy tu bảo dưỡng những công trình gì, tiến 

độ thực hiện các công trình trên như thế nào. 

Về phương hướng, nhiệm vụ mà UBND huyện đã đề ra Ban dân tộc cơ bản 

thống nhất, đề nghị UBND huyện chỉ đạo quyết liệt để các cơ quan, UBND các xã 

tổ chức triển khai kịp thời, để đạt kết quả đã đề ra. 

3. Đề xuất, kiến nghị: 

 - Làm rõ các giải pháp và cam kết của các cơ quan để đến hết năm 2022 sẽ 

thực hiện hoàn thành toàn bộ và giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao cho các 

chương trình.  

- Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm 2023. UBND huyện chỉ đạo các cơ 

quan liên quan, UBND các, thị trấn xây dượng chương trình, kế hoạch triển khai, 

thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra. 

- Chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch 

khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện về Báo cáo 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 Hà. Kính trình 

kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khoá VI, xem xét quyết định./. 
Nơi nhận:                                                                       

- HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- VP HĐND- UBND huyện; 

- Lưu VT.BDT 

TM. BAN DÂN TỘC 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Lê 
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