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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

BAN DÂN TỘC 
 

    Số: 70/BC-DT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Điện Biên, ngày 04 tháng 12 năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021; Chƣơng trình hoạt động 

 năm 2022       n   n tộ  HĐN  t nh  

 

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

đổi,  ổ sung một số điều c a Luật Tổ chức Chính ph  và Luật tổ chức chính quyền 

địa phương, ngày 22/11/2019; Luật Hoạt động giám sát c a Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân, ngày 20/11/2015; 

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

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

Biên khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 

2021 c a Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 

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

năm 2021 và xây dựng Chương trình hoạt động năm 2022, với những nhiệm vụ 

trọng tâm như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

Sau kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã kiện 

toàn Tổ chức bộ máy c a HĐND tỉnh, trong đó Ban Dân tộc có 7 thành viên, gồm: 

Trưởng  an, 01 Phó trưởng Ban hoạt động chuyên trách, 5 thành viên hoạt động 

kiêm nhiệm; 4 đại biểu HĐND tỉnh tái c ; căn cứ Quy chế hoạt động c a HĐND 

tỉnh khóa XV, đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban phụ 

trách theo dõi từng lĩnh vực, địa bàn.  

Trong bối cảnh khó khăn chung c a tỉnh do đại dịch Covid-19 gây ra, đã ảnh 

hưởng đến các hoạt động c a Ban. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo c a 

Thường trực HĐND tỉnh, sự phối c a các ban, ngành tỉnh, chính quyền các cấp, 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã ch  động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động 

6 tháng cuối năm  ám sát nội dung chương trình hoạt động và sự chỉ đạo, điều hòa  

c a Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chương 

trình, kế hoạch đề ra, qua đó đã đạt được một số kết quả sau: 

1. Hoạt động phối hợp, chuẩn bị kỳ họp HĐN  t nh 

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

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

Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND chuẩn bị tốt các nội dung trình tại Kỳ 
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họp; tham dự đầy đ  các phiên họp chuẩn bị nội dung, chương trình 02 kỳ họp 

thường lệ và 02 kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh năm 2021  

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

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

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

c a Nhà nước, các Nghị quyết c a Tỉnh  y, HĐND tỉnh, các văn  ản, tài liệu, báo 

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

nhiệm vụ thẩm tra. Kết quả: Ban đã ch  trì và phối hợp thẩm tra 20  áo cáo, tờ 

trình, đề án, kế hoạch và dự thảo nghị quyết c a UBND tỉnh trình tại các kỳ họp 
1
.  

2. Hoạt động giám sát, khảo sát 

Sáu tháng cuối năm 2021, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành các hoạt 

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

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

đơn vị, sở, ngành liên quan  Cụ thể: 

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

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

kỳ họp theo sự phân công c a Thường trực HĐND tỉnh.  

- Giám sát chuyên đề: "Việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín 

trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh" trực tiếp tại 03 đơn vị cơ sở, 

UBND huyện Điện Biên Đông, huyện Nậm Pồ, Ban Dân tộc tỉnh. Thông qua giám 

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

hạn chế; kiến nghị nhiều nội dung quan trọng với UBND tỉnh và một số địa 

phương, sở, ban, ngành trong tỉnh. 

- Ch  trì, phối hợp với Ban Văn hóa- Xã hội, HĐND tỉnh khảo sát các đối 

tượng khó khăn khác chưa được quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP, ngày 

                                           

1
 Chấp thuận  ổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có s  dụng đất trồng l a, đất 

rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2021 trên địa  àn tỉnh Điện Biên; Danh mục dự án cần thu hồi 

đất và dự án có s  dụng đất trồng l a, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2022 trên địa  àn 

tỉnh Điện Biên; Quyết định ch  trương chuyển mục đích s  dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 

các dự án đầu tư trên địa  àn tỉnh Điện Biên; Điều chỉnh phương án trả vay chương trình đô thị miền n i 

phía Bắc, vay WB; ch  trương đầu tư các dự án: Nâng cấp tuyến đường từ  ản Sen Thượng-Pa Ma-Lò 

San Chải, Mường Nhé; Ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư th y điện Sơn La huyện 

Mường Nhé, Mường Chà và Nậm Pồ; Xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc  án tr  Tiểu học Chiềng Sơ 

(giai đoạn I); Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025; ch  trương 

đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội, đảm  ảo 

quốc phòng an ninh trên địa  àn huyện Mường Nhé và huyện Nậm Pồ (Đề án 79), giai đoạn 2021-2025; 

Quy định chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động c a tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có 

tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh; phê duyệt và điều chỉnh ch  trương đầu tư các 

dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền c a HĐND tỉnh;  an hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 

 ổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Điện Biên;  an hành Quy định phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách      

địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2022, tỉnh 

Điện Biên… 
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15/3/2021 c a Chính ph  về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh 
2
. 

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

thực hiện Nghị quyết c a HĐND tỉnh khóa XIV về Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính ph  và vốn đối ứng trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2016 - 2020" tại các huyện, thành phố và các Ban quản lý dự án tỉnh. 

- Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị c a c  tri đến sau kỳ họp thứ 2, Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XV: Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát kết quả giải quyết 

09 kiến nghị c a c  tri thuộc thẩm quyền giải quyết c a UBND tỉnh và các Sở 

Giao thông - vận tải, Công Thương, VHTT&DL, NN&PTNT 
3
. 

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

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

tộc, quản l  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 c a UBND tỉnh và 

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

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 c a pháp luật  Đề xuất nội dung giám sát chuyên đề 

năm 2022 c a Thường trực HĐND tỉnh “Việc thực hiện quy định về vị trí việc 

làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị sự nghiệp công lập”  

 - Tham gia ý kiến đối với các văn  ản dự thảo được các cơ quan, đơn vị g i 

xin ý kiến 
4
. 

                                           

2
 Qua khảo sát thực tế tại địa bàn huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên Ph  và nắm tình hình qua 

báo cáo c a các huyện, thị, Sở LĐTB&XH, hiện nay trên địa bàn tỉnh có tổng 508 đối tượng khó khăn 

khác được nêu tại điểm b, khoản 3, điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP, chưa được hưởng chính sách trợ 

giúp xã hội  Ban đã đề nghị Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh tổ chức rà soát, bổ sung đối 

tượng hỗ trợ là người cao tuổi từ đ  75 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Trẻ em dưới 3 tuổi 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống tại các thôn, bản, tổ dân phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi không thuộc vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; các đối tượng khác (nếu có) trình 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ. 
3
 Kết quả giám sát cho thấy: 06 nội dung kiến nghị c a c  tri đã được UBND tỉnh giải quyết xong 

và thông tin đến c  tri; còn lại 03 nội dung kiến nghị đang trong quá trình giải quyết; 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 c a c  tri. 
4
 Dự thảo Đề án "Phát triển cây ăn quả lợi thế, đặc sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, bền 

vững trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"; dự thảo Đề án "Phát 

triển bền vững chăn nuôi gia s c ăn cỏ (trâu, bò, dê) gắn với thị trường tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ 

thịt theo chuỗi giá trị trên thị trường tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"; 

dự thảo Đề án "Phát triển kinh tế lâm nghiệp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên"; dự thảo các văn  ản về 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 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030  
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- Thành viên Ban tham dự các kỳ họp HĐND tỉnh và tham gia tiếp xúc c  tri 

trước và sau các kỳ họp thường lệ năm 2021. Tham gia hội nghị tập huấn, bồi 

dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND các cấp tỉnh Điện Biên khóa XV, 

nhiệm kỳ 2021-2026.  

- Các đồng chí lãnh đạo Ban tham dự kỳ họp thứ hai HĐND huyện Điện 

Biên Đông, huyện Mường Nhé, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện tiếp công dân 

thường xuyên theo phân công c a Thường trực HĐND tỉnh; rà soát, hoàn thiện dự 

thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình Ch  tịch HĐND tỉnh ký chứng 

thực. Tham dự diễn tập Khu vực phòng th  tỉnh Điện Biên năm 2021  Đồng chí 

Trưởng Ban tham gia Đoàn kiểm tra c a Ban Chỉ đạo 160 tỉnh tại địa bàn huyện 

Mường Ảng, huyện Điện Biên; tham gia đoàn công tác c a Thường trực HĐND 

tỉnh khảo sát, nắm tình hình phê duyệt ch  trương đầu tư các dự án thuộc thẩm 

quyền c a HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV tại huyện 

Mường Nhé, Nậm Pồ. 

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

hình sản xuất, ổn định đời sống c a 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 c a các cơ quan, địa phương trên địa  àn tỉnh  

4. Đánh giá chung 

Sáu tháng cuối năm 2021, 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 

c a Ban thực hiện đ ng sự chỉ đạo, phân công, điều hòa hoạt động c a 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 c a Ban đảm bảo chất 

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

tế c a tỉnh. Ch  động, linh hoạt phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, các sở, 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 trong tham gia 

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

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

vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Trong thời gian qua dịch  ệnh Covid-19 đã lây 

lan đến nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là những tháng cuối năm 2021, do đó 

ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các hoạt động c a Ban và hoạt động tiếp 

x c c  tri trước kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa XV theo kế hoạch; Tài liệu 

chính thức phục vụ công tác thẩm tra chuyển đến chưa đảm  ảo theo quy định, nên 

phần nào đã ảnh hưởng đến chất lượng các nội dung thẩm tra c a Ban  Các thành 

viên Ban hoạt động kiêm nhiệm ch  yếu là Lãnh đạo ch  chốt các huyện,  nên việc 

sắp xếp thời gian tham gia các cuộc giám sát, họp thẩm tra c a Ban đôi l c còn 

chưa được đầy đ .  

II. CHƢƠNG T  NH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

1. Công tác phối hợp, chuẩn bị các kỳ họp HĐN  t nh 
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- Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham gia cùng các Ban HĐND tỉnh dự kiến nội 

dung, chương trình các kỳ họp c a HĐND tỉnh, chuẩn bị nội dung theo sự phân 

công c a Thường trực HĐND tỉnh.  

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

theo sự phân công c a 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: Ch  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 c a Thường trực HĐND tỉnh.  

-  iám sát chuyên đề: Dự kiến giám sát "Việc thực hiện Quyết định 402/QĐ-

TTg, ngày 14/3/2016 c a Th  tướng Chính ph  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 c a HĐND với 02 nội 

dung, gồm: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số: 31/NQ-HĐND, ngày 

14/10/2016 c a HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển Du lịch tỉnh Điện 

Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Tình hình triển khai thực hiện Luật 

Hợp tác xã năm 2012 và Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 16/10/2016 c a 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 ch  trương, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, quản l  

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 c a Thường trực HĐND tỉnh, việc 

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

c a các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Theo dõi, giám sát 

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

xã, thành phố theo lĩnh vực được phân công. 

- Tham gia các cuộc giám sát c a Thường trực HĐND tỉnh, c a Hội đồng 

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

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

3. Các hoạt động khác 

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

hình sản xuất, ổn định đời sống c a 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 c a các cơ quan, địa phương trên địa  àn tỉnh  

- Phối hợp với các Ban 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. Dự hội 
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nghị trao đổi kinh nghiệm c a Thường trực HĐND các tỉnh Trung du và miền n i 

phía Bắc. 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 c a pháp 

luật. Thực hiện việc tiếp công dân; tiếp nhận và x  l  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 c a Thường trực HĐND, UBND 

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

Thực hiện nhiệm vụ c a Thường trực HĐND tỉnh giao. 

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

năm 2023  

- 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 cuối năm 2021; 

Chương trình hoạt động năm 2022 c a Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- TT.HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh; 

- UB Kiểm tra Tỉnh  y; 

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

-  Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; 

- Thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, TX, TP; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT, BDT. 

TM.  AN  ÂN TỘC 

T ƢỞNG  AN 

 

 

 

        

 

      Mù  Th nh Sơn 
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