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BÁO CÁO 

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

Chương trình hoạt động năm 2022 

(Trình tại kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khoá XXI) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức 

chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 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 số 

87/2015/QH13 ngày 20/11/2015; Ban Dân tộc HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt 

động của Ban Dân tộc HĐND huyện năm 2022; Chương trình hoạt động năm 2023 

như sau: 

I. Kết quả hoạt động năm 2022 

1. Hoạt động chuẩn bị kỳ họp 

- Ban Dân tộc đã tham dự đầy đủ các cuộc họp, chủ động tham gia cùng 

Thường trực HĐND huyện và phối hợp với các Ban của HĐND huyện thực hiện nội 

dung, chương trình, chuẩn bị nội dung theo sự phân công của Thường trực HĐND 

huyện phục vụ cho các kỳ họp, HĐND huyện khóa XXI (4 kỳ họp). 

- Thực hiện thẩm tra 11 báo cáo của UBND huyện1; phối hợp thẩm tra 11 dự 

thảo Nghị quyết2. 

- Công tác thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của Ban luôn đảm bảo 

đúng quy định của pháp luật, vận dụng sáng tạo, đề ra phương pháp làm việc phù 

hợp, thiết thực, hiệu quả. Ban đã xem xét, đối chiếu tính chính xác, tính phù hợp 

 
1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH, QP-AN 

6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo 

cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng, an ninh năm 2023, huyện Mường Chà; Báo cáo công tác Bảo vệ môi trường năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả 

đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, nhiệm vụ 

năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, 

nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời 

kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu. HĐND huyện khoá XXI; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và 

sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện. 

2. Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết: Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, nguồn 

vốn cân đối ngân sách huyện giai đoạn 2021 – 2025, huyện Mường Chà; Về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Mường 

Chà; về nhiệm vụ, phát triển KT - XH, QP - AN 6 tháng cuối năm 2022; về việc thông qua kế hoạch vồn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện; về việc thông qua dự kiến kế 

hoạch đầu tư công năm 2023; về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 -2025 (vốn cân đối ngân sách tỉnh); về việc điều chỉnh, 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; về việc thông qua kế hoạch vồn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 

2025 và năm 2022 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện; về việc điều chỉnh tăng dự toán thu bổ sung có mục tiêu từ 

ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đợt 1) năm 2022; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; 

về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023. 
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của các vấn đề trong báo cáo của UBND huyện trình và các cơ quan, đơn vị, so 

sánh kết quả đạt được với cùng kỳ năm trước để nhìn nhận, đánh giá khách quan 

kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai 

thực hiện nhiệm vụ từ đó đề xuất kiến nghị bổ sung các giải pháp và một số vấn đề 

cần làm rõ. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban để các đại biểu làm cơ sở thảo 

luận, xem xét quyết định kịp thời các vấn đề về phát triển Kinh tế - xã hội, Quốc 

phòng, an ninh của huyện.  

2. Hoạt động giám sát 

- Giám sát chuyên đề: Chủ động xây dựng, chỉ đạo thực hiện cuộc giám sát 

về “Kết quả thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 

2019-2021”. 

- Giám sát chuyên đề của HĐND huyện: Tham gia đoàn giám sát thực hiện 

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22/3/2017 của HĐND huyện về việc thông qua 

Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc huyện Mường Chà gắn với 

phát triển Kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Việc 

thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách 

ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện. 

- Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện: Tham gia đoàn giám sát 

về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo 

Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ Tướng Chính phủ. 

- Giám sát chuyên đề của các Ban HĐND huyện: việc thực hiện quản lý và sử 

dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với UBND cấp xã chi trả từ năm 2018-2021 

của Ban Kinh tế - xã hội; Việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện Quy chế hoạt 

động của HĐND, Quy chế làm việc của UBND các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026 

trên địa bàn huyện của Ban Pháp chế. 

- Tham gia đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện về việc triển khai 

thực hiện kế hoạch đầu tư công và vốn sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp giáo dục có tính 

chất đầu tư giai đoạn 2021-2025; Ban Pháp chế HĐND huyện về việc thực hiện việc 

thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2017-2021.  

- Tham gia chuẩn bị nội dung cho phiên giải trình tại phiên họp Thường trực 

HĐND huyện tháng 6/2022 về việc thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn 

để cải cách tiền lương (viết tắt: CCTL) trong năm 2022 từ một phần nguồn thu được 

để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên; nguồn 

thực hiện CCTL đến hết năm 2021 còn dư chuyển sang; 70% tăng thu thực hiện của 

ngân sách huyện so với dự toán năm 2021 để tạo nguồn CCTL trong năm 2022 và 

tích lũy cho giai đoạn 2022-2025. 

3. Các hoạt động khác 

- Lãnh đạo Ban tham dự đầy đủ các cuộc họp của Thường trực HĐND huyện 

và phiên họp thường kỳ của UBND huyện; các cuộc họp, hội nghị do huyện tổ chức 

và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện; 
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tham gia tập huấn lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện; hội nghị trao đổi kinh 

nghiệm 2 cấp tỉnh – huyện tại huyện Điện Biên; tập huấn kiến thức, kỹ năng đại biểu 

HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Điện Biên. 

- Các thành viên của Ban đã phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân, thực 

hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp theo kế hoạch của 

Thường trực HĐND huyện. Qua tiếp xúc cử tri, thông báo tới các cử tri kết quả các 

kỳ họp, phổ biến và giải thích các Nghị quyết của HĐND, vận động và cùng với nhân 

dân thực hiện Nghị quyết; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đề nghị các cơ quan 

chức năng xem xét và giải quyết theo thẩm quyền. 

- Công tác tiếp dân được thực hiện đúng lịch tiếp dân định kỳ theo sự phân 

công của Thường trực HĐND huyện. 

II. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Ban Dân tộc HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. 

Các thành viên Ban luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ 

tập thể, đoàn kết thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ của Ban hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 

- Chất lượng các báo cáo giám sát, báo cáo thẩm tra từng bước được nâng lên. 

Thông qua hoạt động giám sát, khảo sát đã kịp thời kiến nghị UBND huyện, các cơ 

quan, đơn vị, UBND cấp xã khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

2. Hạn chế, nguyên nhân 

- Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị sau giám 

sát và các kiến nghị của cử tri có việc chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao. 

- Đa số thành viên trong Ban hoạt kiêm nhiệm, lại là lãnh đạo cơ quan chuyên 

môn phải tham gia nhiều công việc nên chưa giành nhiều thời gian cho nghiên cứu, 

thu thập các thông tin phục vụ cho hoạt động thẩm tra. 

- Việc đề xuất các nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 

đồng nhân dân còn hạn chế. 

III. Chương trình hoạt động năm 2023 

1. Hoạt động chuẩn bị kỳ họp  

- Tham gia công tác chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp thường lệ của 

HĐND huyện. 

- Thẩm tra các Báo cáo, Đề án, Dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình kỳ 

họp theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. 

- Thẩm tra, xem xét vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp khi được Thường trực 

HĐND huyện phân công. 

2. Hoạt động giám sát 
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a. Giám sát chuyên đề: Năm 2023 Ban dự kiến giám sát 1 chuyên đề tập trung 

vào lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của Ban. 

b. Giám sát thường xuyên 

- Tham gia hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện, các 

Ban của HĐND huyện khi được mời. 

- Theo dõi, cập nhật, nắm tình hình triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám 

sát thuộc lĩnh vực của Ban phụ trách, đề xuất những biện pháp đôn đốc thực hiện 

hiệu quả; nắm tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp. 

- Thường xuyên nắm tình hình, các ý kiến kiến nghị của công dân; tiến hành 

giám sát, khảo sát theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. 

3. Các hoạt động khác 

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị do Huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan, 

đơn vị trong huyện tổ chức khi được mời. 

- Tham gia các Đoàn công tác của Thường trực HĐND huyện khi được phân 

công. 

- Phối hợp với các Ban của HĐND huyện chuẩn bị tốt các văn bản trình tại kỳ 

họp của HĐND huyện. 

- Thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo quy định của Luật. 

- Họp Ban để đánh giá tình hình kết quả hoạt động năm 2023. 

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022; Chương trình hoạt động 

năm 2023 của Ban Dân tộc HĐND huyện. 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND huyện (b/c); 

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- HĐND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT./. 

TM. BAN DÂN TỘC  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Lý A Giàng 
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