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BÁO CÁO 
Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng

cuối năm 2022 của Ban dân tộc HĐND tỉnh

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; nghị quyết của
HĐND tỉnh; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh, Ban dân
tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công
tác 6 tháng cuối năm 2022, như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Hoạt động khảo sát, giám sát

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện
giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thuộc lĩnh
vực dân tộc; việc thực hiện các kiến nghị sau các đợt giám sát của Ban; việc giải
quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. 

Tổ chức 03 đợt khảo sát và 03 đợt giám sát về: tình hình đời sống của
đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020;
việc thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số
trên địa bàn tỉnh năm 2021; công tác xây dựng, 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 tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2030. 

Ngoài ra, Ban đã đề xuất và được Thường thực HĐND tỉnh thống nhất
chương trình khảo sát của Ban năm 2022; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
chương trình khảo sát,  giám sát năm 2022 theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND
ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm
2022 và sự chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh; đề xuất nội dung giám sát năm
2023 thuộc lĩnh vực dân tộc để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp giữa năm
2022; tham gia các đoàn khảo sát, giám sát của Thường thực HĐND tỉnh và các
Ban của HĐND tỉnh.

2. Hoạt động thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình tại
các kỳ họp HĐND tỉnh 
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Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã tổ chức
thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu
năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 về lĩnh vực dân tộc;
thẩm tra đối với dự thảo nghị quyết về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức
phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021
- 2030. Giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; tham gia
cùng với các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo,  tờ trình, dự thảo nghị
quyết tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.

3. Một số công tác khác

Đề nghị các cơ quan có liên quan chỉ đạo một số vấn đề có liên quan đến
tình hình dân tộc thiểu số như: tăng cường công tác quản lý đất đai của đồng bào
dân tộc thiểu số; xử lý tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số tảo hôn; báo cáo việc
nâng cấp Trường Dân tộc nội trú Bình Long.

Thực hiện công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Thường
trực HĐND tỉnh với các Ban của HĐND tỉnh: lãnh đạo Ban đã tham gia các
cuộc họp do Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh tổ chức để
thông qua kế hoạch giám sát, khảo sát năm 2022; thống nhất nội dung chương
trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 4, 5 (chuyên đề) và kỳ họp giữa năm 2022
của HĐND tỉnh khóa X, các cuộc họp, hội nghị theo kế hoạch và sự phân công
của Thường trực HĐND tỉnh; rà soát những nội dung kiến nghị của Ban qua các
đợt giám sát, khảo sát, thẩm tra chưa được UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh
giải quyết trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; đề xuất nội dung giải trình
tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Ban và các Ủy viên của Ban thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri
trước kỳ họp thứ 6, hoạt động tiếp công dân theo sự phân công của Thường trực
HĐND tỉnh. Tiếp tục duy trì và tạo mối quan hệ tốt với các sở, ngành và các địa
phương để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo
theo quy định.

4. Đánh giá chung

Trong  6 tháng đầu năm, Ban dân tộc HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức
năng, nhiệm vụ theo luật định; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra;
xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khảo sát, giám sát năm 2022 đảm bảo
thời gian quy định. Qua khảo sát, giám sát Ban đã kiến nghị UBND tỉnh và các
cơ quan liên quan nhiều  nội dung liên quan đến việc tổ chức, triển khai thực
hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. 
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Lãnh đạo và các Ủy viên của Ban đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy chế
hoạt động; thực hiện tốt nhiệm vụ của đại  biểu HĐND tỉnh, công tác tiếp xúc cử
tri, hoạt động giám sát, hoạt động tiếp công dân, hoạt động tại các kỳ họp. 

Bên cạnh những kết quả nêu trên, do tác động của dịch Covid-19 nên đợt
khảo sát về tình hình các hộ đồng bào dân tộc thiểu số được nhà nước đầu tư, hỗ
trợ để thoát nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 Ban phải điều chỉnh
thời gian và địa điểm tại địa phương khảo sát nên ảnh hưởng đến hoạt động khảo
sát, giám sát. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022;
Công văn số 22A/HĐND ngày 18/01/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân
tỉnh về thống nhất Ban dân tộc HĐND tỉnh thực hiện chương trình khảo sát năm
2022, Ban dân tộc HĐND tỉnh xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm
2022, cụ thể như sau:

1. Hoạt động khảo sát, giám sát

Khảo  sát,  giám  sát  về  kết  quả  triển  khai,  thực  hiện  Quyết  định  số
1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt một số
chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc
thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015;

Khảo sát, giám sát về kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-
CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các
dân tộc thiểu số giai đoạn 2016  - 2020, định hướng đến năm 2030.

2. Công tác thẩm tra 

Thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 về lĩnh vực dân tộc; thẩm tra các báo
cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh về lĩnh vực dân tộc trình tại các
kỳ họp chuyên đề và kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND tỉnh, theo sự phân công
của Thường trực HĐND tỉnh.

3. Một số công tác khác 

Tiếp tục duy trì và tạo mối quan hệ tốt với các sở, ngành và UBND các
huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt kịp thời về tình hình công tác dân tộc trên
địa bàn tỉnh.

Phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh trong hoạt động khảo sát, giám sát,
thẩm tra những chuyên đề liên quan đến chính sách dân tộc.
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Tham dự các hội nghị do Trung ương, tỉnh ủy tổ chức; các cuộc họp do
UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố mời; tham gia các đoàn
giám sát, khảo sát của  các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,
Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; tham gia các hoạt động theo
quy chế phối hợp và thực hiện công tác khác theo sự phân công của Thường trực
HĐND tỉnh. Thực hiện  các  nhiệm vụ theo quy chế hoạt động; tiếp xúc cử tri
(trước và sau kỳ họp), hoạt động tiếp công dân, hoạt động tại các kỳ họp. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công
tác 6 tháng cuối năm 2022, Ban dân tộc HĐND tỉnh xin báo cáo HĐND tỉnh.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- LĐVP, Phòng CTHĐND;
- Lưu: VT. 

     TM. BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH
     TRƯỞNG BAN
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