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BÁO CÁO 

Th m tr  B o c o v  Dự th o N h  qu  t Về nhữn  nhiệm vụ,  i i ph p  

trọn  tâm thúc đ   ph t triển kinh t  - xã hội, b o đ m 

quốc phòn   n ninh 6 th n  cuối năm 2022 

(  n        n    ,   n gi o) 

 

                         Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi   ổ 

sung một số điều c a Luật Tổ chức Chính ph  v  Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát c a Quốc hội v  HĐND năm 2015;  

Thực hiện sự phân công c a Thường trực HĐND tỉnh  Ban Dân tộc HĐND 

tỉnh thẩm tra Báo cáo số: 183/BC-UBND ngày 30/6/2022 c a UBND tỉnh v  Dự 

thảo Nghị quyết về nhiệm vụ  giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội   ảo 

đảm quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2022. Qua nghiên cứu  áo cáo  Dự thảo 

Nghị quyết; trên cơ s  kết quả giám sát  khảo sát  n m t nh h nh việc thực hiện 

chính sách pháp  uật về   nh vực công tác Dân tộc  Tôn giáo  Ban Dân tộc HĐND 

tỉnh  áo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

I. B o c o Tình hình thực hiện K  hoạch ph t triển kinh t  - xã hội,  

b o đ m quốc phòn   n ninh 6 th n  đầu năm; nhiệm vụ,  i i ph p chủ 

  u 6 th n  cuối năm 2022 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ  ản nhất trí với nhận định  đánh giá về những 

kết quả đạt được  những hạn chế cũng như những giải pháp ch  yếu 6 tháng cuối 

năm 2021 tại Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 30/6/2022 c a UBND tỉnh  đồng 

thời nhấn mạnh một số nội dung sau: 

1. Một số k t qu  đạt được  

Công tác quản  ý nh  nước về   nh vực Dân tộc  chính sách Dân tộc tiếp tục 

được các cấp  các ng nh  các tổ chức đo n thể trong tỉnh quan tâm chỉ đạo  tổ 

chức triển khai thực hiện. Các chính sách dân tộc hầu hết được tích hợp v o 

Chương tr nh mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng   o dân 

tộc thiểu số v  miền núi giai đoạn 2021-2030, một số chính sách còn hiệu  ực 

vẫn tiếp tục được triển khai thực hiện đạt hiệu quả; các đối tượng thụ hư ng 

chính sách được r  soát  ảo đảm từ cơ s . Các cơ quan  đơn vị  địa phương đã 

phối hợp trong công tác tuyên truyền phổ  iến giáo dục pháp  uật  trợ giúp pháp 

lý; tổ chức thăm hỏi  động viên  tặng qu  kịp thời cho người có uy tín  tiêu  iểu 

trong đồng   o dân tộc thiểu số. Các chính sách về an sinh xã hội  đ o tạo nghề 
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v  giải quyết việc   m cho đồng   o dân tộc thiểu số tiếp tục được các cấp triển 

khai thực hiện. Nhân dân các dân tộc đã tích cực vận dụng khoa học  k  thuật v o 

 ao động  sản xuất  chăn nuôi... góp phần tăng thu nhập cho hộ gia đ nh  cải thiện 

đời sống  phát triển kinh tế gia đ nh. 

Công tác Tôn giáo v  quản  ý Nh  nước về tôn giáo tiếp tục được các cấp 

quan tâm  t nh h nh hoạt động tôn giáo cơ  ản ổn định  thuần túy tôn giáo  tuân 

th  các quy định c a pháp  uật. Việc cấp phép sinh hoạt tập trung cho các điểm 

nhóm tôn giáo được r  soát  thực hiện theo quy định. Khối đại đo n kết to n dân 

được tăng cường  phát huy vai trò c a các chức s c  tín đồ tôn giáo tham gia phát 

triển kinh tế - xã hội  góp phần xây dựng đời sống văn hóa   cơ s   giữ vững an 

ninh  chính trị  trật tự an to n xã hội trên địa   n tỉnh. 

2. Một số hạn ch , khó khăn  

Quá tr nh thực hiện công tác dân tộc v  chính sách dân tộc 6 tháng đầu 

năm 2022 trên địa   n tỉnh còn gặp phải một số khó khăn  vướng m c ch  yếu 

 iên quan đến tổ chức thực hiện chính sách dân tộc như: việc  an h nh các văn 

 ản hướng dẫn triển khai thực hiện các Chương tr nh mục tiêu Quốc gia đang 

trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện các nhiệm vụ mang tính chất khung như: 

th nh  ập Ban Chỉ đạo   an h nh quy chế hoạt động c a Ban Chỉ đạo; xây dựng 

Nghị quyết c a Tỉnh  y  Quyết định c a UBND tỉnh  an h nh kế hoạch triển 

khai Chương tr nh; khó khăn trong việc tổ chức thực hiện chính sách tại địa 

phương do  iến động đối tượng thụ hư ng theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, 

ng y 04/6/2021 c a Th  tướng Chính ph  về việc phê duyệt danh sách xã khu 

vực III  khu vực II  khu vực I thuộc vùng đồng   o DTTS v  MN giai đoạn 

2021-2025; chế độ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thấp, 

chưa tạo được động lực để người có uy tín hoạt động một cách tích cực, hiệu 

quả hơn; kinh phí thực hiện h ng năm đối với một số chính sách  đề án còn hạn 

hẹp  chưa được phân bổ như: Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số” theo Quyết định 498/QĐ-TTg, 

ng y 14/4/2015 c a Th  tướng Chính ph   Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối 

với cán  ộ  công chức  viên chức giai đoạn 2018- 2025” theo Quyết định số 

771/QĐ-TTg ng y 26/6/2018 c a Th  tướng Chính ph , Đề án “Hỗ trợ hoạt động 

  nh đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” theo Quyết định 1898/QĐ-TTg ngày 

28/11/2017 c a Th  tướng Chính ph . 

  - Việc tranh chấp đất đai  địa giới h nh chính giữa các thôn   ản  xã; giữa  

các huyện trong tỉnh có nơi chưa giải quyết dứt điểm nên ảnh hư ng ít nhiều đến 

tâm tư  nguyện vọng c a người dân v  an ninh trật tự trên địa   n.  

- Tội phạm  uôn  án  vận chuyển  t ng trữ trái phép các chất ma túy ch  

yếu    người dân tộc thiểu số  tội phạm h nh sự có chiều hướng gia tăng  diễn 

 iến phức tạp; t nh h nh di cư tự do  tuyên truyền đạo trái phép  tử tử  ằng  á 

ngón  tảo hôn vẫn xảy ra trong vùng đồng   o dân tộc thiểu số. 

 3. Nhiệm vụ,  i i ph p ph t triển kinh t  - xã hội, b o đ m quốc phòn  – 

 n ninh 6 th n  cuối năm 2022 
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 Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ  ản nhất trí với nhiệm vụ  giải pháp trọng 

tâm phát triển kinh tế - xã hội  đảm  ảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 

2022, Ban đề nghị UBND tỉnh trong quá tr nh chỉ đạo  điều h nh cần quan tâm 

một số nhiệm vụ  giải pháp trong   nh vực Dân tộc  Tôn giáo cụ thể như sau: 

 - Tổ chức triển khai thực hiện tốt các Chương tr nh mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021-2025; tổ chức tập huấn  hướng dẫn các địa phương trong triển 

khai thực hiện các dự án th nh phần  các nội dung  hoạt động c a từng 

chương tr nh. Chú trọng thực hiện  ồng ghép tốt các nguồn vốn thuộc các 

chương tr nh mục tiêu quốc gia v  các nguồn vốn khác; huy động có hiệu quả   

sự tham gia c a người dân đối với việc thực hiện các chương tr nh  dự án trên 

địa   n. 

- Tiếp tục r  soát các chính sách dân tộc; chính sách thực hiện tại vùng 

dân tộc thiểu số v  miền núi  iên quan tới đồng   o dân tộc thiểu số; tiếp tục 

theo dõi, rà soát, cập nhật các văn  ản c a cấp trên  trình HĐND tỉnh sửa đổi   ổ 

sung  thay thế  hoặc  ãi  ỏ các chính sách không còn phù hợp để  ảo đảm hiệu 

quả  thống nhất  đồng  ộ c a chính sách trong giai đoạn 2021-2025. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền  phổ  iến giáo dục pháp  uật trong đồng 

  o dân tộc thiểu số. Chỉ đạo các s   ng nh  UBND cấp huyện tăng cường công 

tác quản  ý  điều h nh  thanh tra  kiểm tra việc triển khai thực hiện các Chương 

tr nh  dự án  chính sách dân tộc trên địa   n; huy động sự v o cuộc quyết  iệt c a 

cả hệ thống chính trị  các cấp  các ng nh v  nhân dân trên địa   n to n tỉnh.  

- Tăng cường chỉ đạo  quản  ý nh  nước về công tác Dân tộc  Tôn giáo; 

n m t nh h nh trên địa   n vùng dân tộc thiểu số v  miền núi  kịp thời cung cấp 

thông tin   áo cáo về công tác dân tộc  chính sách dân tộc  đặc  iệt    các điểm 

nóng về an ninh trật tự  t nh h nh thiên tai  dịch  ệnh  môi trường... tổ chức giải 

quyết những vấn đề phát sinh theo quy định c a pháp  uật. 

- Quan tâm công tác  ồi dưỡng nghiệp vụ  tập huấn nâng cao năng  ực 

quản  ý  chuyên môn đối với công chức   m công tác Dân tộc  Tôn giáo nói 

chung v  quản  ý thực hiện chương tr nh  dự án chính sách dân tộc nói riêng  

nhất      cấp cơ s .  

- Kịp thời ngăn chặn các hoạt động  ợi dụng về tôn giáo  t nh trạng di cư tự 

do; có các  iện pháp quyết  iệt  mạnh mẽ hơn trong công tác phòng chống tội 

phạm ma túy  tội phạm h nh sự.  

- Tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai  địa giới h nh 

chính tại địa phương  cơ s .  

II. Dự th o N h  qu  t   

1. Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường  ối  ch  trương c a 

Đảng  chính sách pháp  uật c a Nh  nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh 

tế - xã hội  đảm  ảo quốc phòng an ninh c a tỉnh. Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất 

trí với nội dung dự thảo Nghị quyết  đồng thời đề nghị UBND tỉnh trong quá 
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tr nh chỉ đạo  điều h nh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  đảm  ảo 

quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022  ưu ý các nội dung Ban đã nêu trên.   

2. Việc  an h nh Nghị quyết về những nhiệm vụ  giải pháp ch  yếu thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội  đảm  ảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022 

   đúng thẩm quyền c a HĐND tỉnh.   

3. Về thể thức: Dự thảo Nghị quyết đảm  ảo các yêu cầu về thể thức v  k  

thuật tr nh   y văn  ản theo quy định c a pháp  uật.  

Trên đây     áo cáo thẩm tra Báo cáo số 183 /BC-UBND ngày 30/6/2022 

c a UBND tỉnh v  Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ  giải pháp trọng tâm phát 

triển kinh tế - xã hội  đảm  ảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2022. 

Ban Dân tộc kính tr nh HĐND tỉnh xem xét  quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Thường trực UBMTTQ tỉnh;  

- Ban KT-NS (tổng hợp); 

- Các vị Đại  iểu QH; Đại  iểu HĐND tỉnh; 

- LĐ Văn phòng Đo n ĐBQH v  HĐND tỉnh; 

- Lưu VT. 

TM. BAN DÂN TỘC  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

Mù  Th nh Sơn 
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