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BÁO CÁO THẨM TRA
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

Thực hiện Công văn số 129/HĐND-TH ngày 29/4/2022 của Thường trực
HĐND tỉnh về việc phân công thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp
giữa năm 2022. 

Ngày 16/6/2022, Ban dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành họp Ban và thống
nhất nhận định 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, cụ thể
như sau: 

1. Về 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

Qua xem xét Báo cáo số 158/BC-UBND  ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh
về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; kết quả giám sát 6 tháng đầu năm
2022 của Ban dân tộc HĐND tỉnh; ý kiến của các thành viên Ban và đại biểu
tham dự cuộc họp. Ban dân tộc HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với đánh giá của
UBND tỉnh về 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. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác dân tộc được luôn sự quan tâm của
cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự tham gia của cộng đồng xã hội; đặc
biệt là sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND, chỉ đạo điều hành
UBND,  sự  tham gia  tích  cực  của  UBMTTQVN tỉnh  và  các  sở  ngành,  địa
phương đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -
2030 (giai đoạn I: 2021 - 2025), việc thực hiện một số chính sách giảm nghèo
đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đồng bào dân tộc thiểu số
chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, luôn
đặt niềm tin vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, điều hành từ tỉnh đến cơ sở.
Các chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số được triển khai thực hiện kịp thời; tình hình an ninh, trật tự trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số ổn định; khối đại đoàn kết các dân tộc được giữ vững; tình
hình sản xuất, đời sống vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cơ bản được ổn
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định, phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ngày
càng nâng cao. 

Tuy nhiên, Ban dân tộc HĐND tỉnh nhận thấy tình hình kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số 6 tháng đầu năm 2022 vẫn còn một số khó khăn,
tồn tại, tác động đến việc thực hiện công tác dân tộc trong thời gian tới, đó là:

- Trung ương chậm phân bổ nguồn vốn 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 nên đến
nay tỉnh chưa triển khai thực hiện. 

- Việc triển khai Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu
số năm 2022 còn chậm (do vướng mắc trong việc điều chỉnh phương thức hỗ trợ);
đời sống của một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hỗ trợ giảm nghèo
trong giai đoạn 2019 - 2021 vẫn còn một số khó khăn1; giá xăng dầu, giá hàng
hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, một số mặt hàng
nông sản chủ lực (điều) mất mùa, rớt giá sẽ tác động đến đời sống của đồng bào
dân tộc thiểu số.

- Công tác phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn công tác khuyến nông, khuyến
lâm, chuyển giao khoa học kỹ thuật  đối với những hộ đã được hỗ trợ giảm
nghèo (trong năm 2019 - 2021) còn hạn chế;  công tác  rà soát, điều chỉnh kế
hoạch xây dựng triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế -
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai
đoạn I: 2021 - 2025) sau khi có  Quyết định 861/TTg ngày 04/6/2021 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I
thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết
định số  1719/QĐ-TTg ngày  14/10/2021 của  Thủ tướng Chính phủ phê  duyệt
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 chưa kịp thời.

2. Kiến nghị của Ban dân tộc HĐND tỉnh đối với UBND tỉnh

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân tộc trong 6 tháng cuối năm 2022,
Ban dân tộc HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung cụ thể như sau:

2.1. Tiếp tục chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh, các sở ngành liên quan phối hợp
chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát những hạn chế, tồn tại
trong việc chính sách dân tộc và công tác dân tộc trong 6 tháng đầu năm để thực
hiện hiệu quả Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh
về Phê duyệt công tác dân tộc năm 2022.

2.2. Chỉ đạo  việc tổng kết đánh giá việc thực hiện  Chương trình giảm
1.000 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ khi triển khai

1       ? Theo đánh giá của Ban dân tộc HĐND tỉnh tại Báo cáo số 14/BC-HĐND-DT ngày 15/4/2022 về kết quả giám sát tình 
hình đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.
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thực hiện đến năm 2021 để bàn giao cho Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục quản lý, tổ
chức thực hiện. 

2.3. Triển khai tổ chức thực hiện một cách hiệu quả và kịp thời các dự án
thuộc 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.

2.4. Chỉ đạo UBND các huyện rà soát, cụ thể diện tích đất đã giao cho các
hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong quá trình thực hiện các chương trình dự án
đến nay chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đất cấp cho đồng bào dân
tộc thiểu số thuộc chương trình dự án trước đây hiện nay còn nằm trong diện
tích đất lâm phần, đất rừng sản xuất chưa được giao về cho địa phương quản lý.

Trên đây là kết quả thẩm tra 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, Ban dân tộc HĐND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh
xem xét.

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

TM. BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH
TRƯỞNG BAN


	Số: /BC-HĐND-DT
	BÁO CÁO THẨM TRA
	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

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-17T16:15:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đào Thị Triển<daothitrien.hdndt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-17T16:25:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Điểu Điều<dieudieu.hdndt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-20T08:08:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC<hdndbp@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-20T08:08:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC<hdndbp@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-20T08:08:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC<hdndbp@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-20T08:08:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC<hdndbp@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




