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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; 

 Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật s a 

đổi,  ổ 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; 

Thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND, ngày 22/8/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về  an hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện 

Biên khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Chương trình công tác năm 2022 của Ban 

Dân tộc HĐND tỉnh; 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh kết quả hoạt động 6 tháng đầu  

năm và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022, với những nhiệm vụ trọng 

tâm như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Hoạt động phối hợp, chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và sự phân công của Thường 

trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Ban) đã chủ động phối hợp với các 

Ban HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung 

trình tại Kỳ họp; chuẩn bị nội dung, chương trình 02 kỳ họp bất thường và kỳ họp 

thường kỳ giữa năm 2022. 

Để thực hiện việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ 

họp của HĐND tỉnh, Ban thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; nghiên cứu các chế độ, chính sách 

của Nhà nước, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các văn  ản, tài liệu, báo 

cáo có liên quan và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để thực hiện tốt 

nhiệm vụ thẩm tra. Kết quả: Ban đã chủ trì và phối hợp thẩm tra 21  áo cáo, tờ 

trình, đề án, kế hoạch và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại các kỳ họp và 

xin ý kiến biểu quyết của đại biểu thông qua phiếu biểu quyết
1
.  

2. Hoạt động giám sát, khảo sát 

                                           

1
 Tại kỳ họp thứ Sáu, Ban đã phối hợp thẩm tra 04 nội dung; Kỳ họp thứ Bảy, Ban đã chủ trì 03 nội 

dung và phối hợp 04 nội dung. Kỳ họp thứ Tám theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban chủ trì 

thẩm tra 05 nội dung, phối hợp thẩm tra 03 nội dung; xin ý kiến  iểu quyêt của đại  iểu HĐND tỉnh thông 

qua phiếu  iểu quyết với 02 nội dung. 
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Sáu tháng đầu năm 2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành các hoạt 

động giám sát, khảo sát theo kế hoạch, thực hiện nghiêm t c, đ ng quy định của 

pháp luật;  ảo đảm khách quan, phản ánh đ ng thực tế tại địa phương và một số 

đơn vị, s , ngành liên quan. Cụ thể: 

- Giám sát tại kỳ họp: Chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu 

tài liệu, thẩm tra các  áo cáo, đề án, chương trình và dự thảo Nghị quyết trình các 

kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.  

- Tham mưu, phục vụ giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh: 

"Việc quản lý và s  dụng đất của tổ chức (doanh nghiệp, HTX) trên địa bàn tỉnh từ 

khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến 31/12/2021”, thực hiện giám sát 

trực tiếp tại: Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh, S  Tài nguyên và Môi trường 

và 09 tổ chức trên địa bàn huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo, thành phố Điện 

Biên Phủ; giám sát qua Báo cáo đối với 06 huyện và thị xã Mường Lay. Thông qua 

giám sát đã đánh giá kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân của 

những hạn chế; kiến nghị 17 nội dung quan trọng với các Bộ,  ngành Trung ương, 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh và s , ban, ngành, địa phương trong tỉnh. 

- Phối hợp với Ban Văn hóa- Xã hội, HĐND tỉnh khảo sát phục vụ  thẩm tra  

Báo cáo việc rà soát, tổng hợp nhu cầu và dự  kiến kế  hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025, kế  hoạch đầu tư công năm 2022 Chương trình mục tiêu 

Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên tại Trường Cao đẳng nghề Điện 

Biên của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh.  

- Lãnh đạo Ban tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh "Việc 

thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14/01/2016 của HĐND tỉnh thông 

qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030" tại các huyện, thị xã, thành phố và một số s , ngành tỉnh và làm việc 

với UBND tỉnh. 

 - Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của c  tri đến trước và sau kỳ họp 

thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát kết 

quả giải quyết 04 kiến nghị của c  tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh 

và S  Giao thông vận tải, Công ty cổ phần cao su Điện Biên
2
. Giám sát việc thực 

hiện các kiến nghị sau giám sát năm 2021 của Ban. 

Ngoài ra, Ban thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

HĐND tỉnh; việc thực hiện các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân 

tộc, quản lý nhà nước về công tác Tôn giáo; việc sinh hoạt điểm nhóm tôn giáo 

trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, giám sát việc ban hành quyết định của UBND tỉnh và 

nghị quyết của HĐND các huyện, thị xã, thành phố theo lĩnh vực được phân công. 

                                           

2
 Qua giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh  áo cáo TT HĐND tỉnh có 02/04 ý kiến kiến nghị đã giải 

quyết xong, đạt 50% (thuộc ý kiến kiến nghị sau kỳ họp thứ Năm) và 02/04 ý kiến kiến nghị đang trong quá 

trình giải quyết, chiếm 50% (gồm 01 ý kiến kiến nghị trước kỳ họp thứ Hai và 01 ý kiến kiến nghị trước kỳ họp 

thứ Năm). Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh sớm chỉ đạo và 

giao thời hạn giải quyết cho các đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của c  tri. 
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3. Các hoạt động khác 

- Phối hợp với các Ban tham mưu, đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh 

thống nhất với UBND tỉnh trong việc x  lý các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp đảm 

 ảo kịp thời, đ ng quy định của pháp luật. Đề xuất nội dung giám sát chuyên đề 

năm 2023 của HĐND tỉnh “Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-

HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên ban hành Chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2019 - 2023”. 

 - Tham gia ý kiến đối với các văn  ản dự thảo do S  Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch g i, xin ý kiến 
3
.  

- Thành viên Ban tham dự các kỳ họp HĐND tỉnh và tham gia tiếp xúc c  tri 

trước kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khoá XV đầy đủ, theo đ ng quy định của pháp 

luật.   

 - Các đồng chí lãnh đạo Ban tham dự các kỳ họp giải quyết công việc phát 

sinh đột xuất thuộc thẩm quyền của HĐND huyện tại huyện Điện Biên Đông, 

huyện Mường Nhé; thực hiện tiếp công dân thường xuyên theo phân công của 

Thường trực HĐND tỉnh; rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực 

Ban phụ trách trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực. Tham gia đoàn công tác 

của lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh thăm, ch c tết các gia đình nguyên lãnh đạo 

HĐND tỉnh qua các thời kỳ hiện đang sinh sống tại địa bàn thành phố Điện Biên 

Phủ; dự Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 do Ủy  an Thường vụ Quốc hội 

tổ chức tại Hà Nội và trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND tỉnh 

Lai Châu; dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng 

bằng sông C u Long lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức tại tỉnh An Giang; 

Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ nhất, 

nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức tại tỉnh Hòa Bình và trao đổi kinh nghiệm tại một số 

tỉnh, thành phố. 

 - Thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình thực tế   cơ s , đặc biệt là tình 

hình sản xuất, ổn định đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng 

xa, vùng biên giới khó khăn; việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, 

chính sách dân tộc của các cơ quan, địa phương trên địa  àn tỉnh. 

4. Đánh giá chung 

Sáu tháng đầu năm 2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ và chương trình đề ra. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động 

của Ban thực hiện đ ng sự chỉ đạo, phân công, điều hòa hoạt động của Thường 

trực HĐND tỉnh; triển khai thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát đ ng nội dung, 

mục đích và tiến độ đề ra. Các báo cáo thẩm tra, giám sát của Ban đảm bảo chất 

lượng, nhận định, đánh giá khá toàn diện, có căn cứ pháp lý, sát với tình hình thực 

                                           

3
 Dự thảo "Kế hoạch triển khai Đề án bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn 

với phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2022-2025"; dự thảo Tờ trình, Nghị quyết, Quyết định, Đề án 

"Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Điện Biên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030". 
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tế của tỉnh. Chủ động phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, các s , ngành khi thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ tham mưu, x  lý phát sinh giữa hai kỳ 

họp. Các thành viên Ban đã phát huy vai trò, trách nhiệm, linh hoạt trong tham gia 

các hoạt động của Ban, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

vẫn còn tồn tại hạn chế nhất định như: việc đôn đốc các cơ quan liên quan thực 

hiện kiến nghị sau giám sát chưa thường xuyên nên việc giải quyết vẫn chưa dứt 

điểm; do các thành viên Ban hoạt động kiêm nhiệm chủ yếu là Lãnh đạo chủ chốt 

các huyện, nên việc sắp xếp thời gian tham gia các cuộc giám sát, họp thẩm tra của 

Ban đôi l c còn chưa được đầy đủ.  

III. CH  NG T  NH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Công tác phối hợp, chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh 

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham gia cùng các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường 

lệ cuối năm và các kỳ họp để x  lý các nội dung công việc phát sinh giữa hai kỳ 

họp của HĐND tỉnh (nếu có). 

- Tổ chức thẩm tra các  áo cáo, đề án và dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh 

theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND tỉnh phân công. 

2. Hoạt động giám sát, khảo sát   

- Giám sát tại kỳ họp: Chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu 

tài liệu, thẩm tra các  áo cáo, đề án, chương trình và dự thảo Nghị quyết trình các 

kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.  

-  iám sát chuyên đề: "Việc thực hiện Quyết định 402/QĐ-TTg, ngày 

14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán  ộ, 

công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới". 

- Lãnh đạo Ban tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh “Tình 

hình triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và Nghị quyết 27/NQ-HĐND 

ngày 16/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh 

Điện Biên giai đoạn 2016-2020”. 

-  iám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh; 

việc thực hiện các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, quản lý 

nhà nước về công tác Tôn giáo; việc sinh hoạt điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn 

tỉnh; khảo sát một số nội dung khi xét thấy cần thiết qua nắm tình hình và tiếp xúc 

c  tri; tổ chức giám sát thường xuyên việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị c  tri, 

các kiến nghị sau giám sát theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, việc 

giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực chính sách dân tộc 

của các s , ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Theo dõi, giám sát 

việc ban hành quyết định của UBND tỉnh và nghị quyết của  HĐND các huyện, thị 

xã, thành phố theo lĩnh vực được phân công. 
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- Tham gia các cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, của Hội đồng 

Dân tộc Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên; phối hợp tham gia giám sát với 

các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan khác khi được mời. 

3. Các hoạt động khác 

- Thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình thực tế   cơ s , đặc biệt là tình 

hình sản xuất, ổn định đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng 

xa, vùng biên giới khó khăn; việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính 

sách dân tộc của các cơ quan, địa phương trên địa  àn tỉnh. 

- Phối hợp với các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao  an HĐND 2 

cấp tỉnh, huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia đón tiếp, làm việc 

với các tỉnh bạn lên thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên. 

- Thực hiện nghiêm túc hoạt động tiếp xúc c  tri theo quy định của pháp 

luật. Thực hiện việc tiếp công dân; tiếp nhận và x  lý đơn, thư  khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị và phản ánh g i đến Ban theo quy định.  

- Tham dự các Hội nghị, cuộc họp, phiên họp của Thường trực HĐND, UBND 

tỉnh khi được mời. Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của tỉnh, của cơ quan. 

Thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh giao. 

- Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 

và  an hành Chương trình giám sát năm 2023 của Ban. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND tỉnh phân công. 

 Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình 

hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- TT.HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh; 

- UB Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Các vị Đại biểu QH tỉnh và ĐB HĐND tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, TX, TP; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN DÂN TỘC 

T  ỞNG BAN 

 

 

 

        

 

       Mùa Thanh Sơn 
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