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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm,  

chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021  

(Báo cáo tại Kỳ họp thứ Hai - HĐND tỉnh khóa XII) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 

2015; Chương trình số 974/CTr-HĐND ngày 22/01/2021 của Thường trực HĐND 

tỉnh về Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021. 

 Thực hiện Chương trình số 136/CTr-HĐND ngày 02/02/2021 của Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh về Chương trình công tác năm 2021, Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo 

cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 

2021 của Ban như sau: 

 I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021 

1. Về công tác tham gia chuẩn bị nội dung Kỳ họp HĐND tỉnh 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh đã tích cực tham gia cùng với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị 

nội dung, chương trình tại 06 kỳ họp
1
 HĐND tỉnh khóa XI để quyết định một số 

vấn đề quan trọng của địa phương theo thẩm quyền và tổng kết hoạt động của 

HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đảm bảo đúng quy định; đồng thời, 

chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh 

khóa XII; tổ chức thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, 

kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND 

tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm thuộc lĩnh vực 

dân tộc và thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh "Về tình hình thực hiện công tác 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác 6 tháng cuối năm 2021”. Đồng thời, tham 

gia cùng các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung khác do UBND tỉnh trình 

tại các Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XII đảm bảo đúng thẩm quyền và quy định của 

pháp luật.  

2. Hoạt động giám sát, khảo sát 

Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tham gia cùng Đoàn giám sát của 

Thường trực HĐND tỉnh về“Việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai” trên địa 

bàn tỉnh. 

                                           
1
 06 Kỳ họp, trong đó: 01 Kỳ họp thường lệ (Kỳ họp thứ Mười sáu); 05 Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ Mười bảy, 

Mười tám, Mười chín (tổng kết nhiệm kỳ), Hai mươi, Hai mươi mốt). 
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3. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc HĐND tỉnh và 

Ban Dân tộc tỉnh 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, việc trao đổi thông tin về các chính sách liên 

quan đến lĩnh vực dân tộc giữa hai Ban thường xuyên, thuận lợi.  

4. Hoạt động khác 

  - Lãnh đạo Ban tham gia tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng tại 

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. 

- Các thành viên của Ban thực hiện tiếp xúc cử tri theo kế hoạch đã ban 

hành, nắm bắt các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải thích cho cử tri những nội dung 

thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến 

các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.  

- Lãnh đạo Ban tham dự 11 phiên họp thường kỳ hàng tháng và tổ chức giao 

ban hàng tuần giữa Thường trực HĐND tỉnh với lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và 

Văn phòng HĐND tỉnh, đã thống nhất, quyết định 06 nội dung thuộc thẩm quyền 

của Thường trực HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình 6 tháng đầu năm 2021; tham gia 

các cuộc họp do UBND tỉnh và các sở, ngành tổ chức... 

- Tham gia góp ý đối với một số văn bản về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo sơ kết việc 

thực hiện Quy chế phối hợp ba cơ quan: Thường trực HĐND - UBND - Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; dự thảo Hướng dẫn một số 

nội dung tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đề 

nghị của Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo tham 

luận một số kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát chuyên đề của Ban 

Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo kết quả công tác của Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021… 

- Đề xuất danh sách ủy viên Ban khóa XII để Thường trực HĐND tỉnh phê 

chuẩn theo quy định. 

II. Đánh giá chung  

1. Ưu điểm 

Ngay từ đầu năm, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã ban hành kế hoạch công tác 

năm 2021 và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Hoạt động của Ban được đổi mới về phương thức, hình thức và nội dung, ngày 

càng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Trong điều kiện đa số thành viên của Ban là 

đại biểu kiêm nhiệm, nhiều thành viên Ban giữ các chức vụ chủ chốt ở các sở, ban, 

ngành, địa phương nhưng với tinh thần, trách nhiệm trước Nhân dân đã cố gắng 

sắp xếp công việc tham gia các hoạt động của Ban.  

2. Hạn chế 

- Công tác đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết và trả lời các ý kiến, 

kiến nghị cử tri, tuy đã được quan tâm nhưng một số nội dung vẫn chưa được giải 

quyết dứt điểm. 
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- Trong 6 tháng đầu năm, Ban chưa bố trí được thời gian theo kế hoạch để tổ 

chức các đợt giám sát chuyên đề. 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

- Do tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp nên phần nào ảnh hưởng đến 

hoạt động giám sát của Ban. Trong 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Ban tập trung cho 

việc giám sát công tác bầu cử, hiệp thương, ứng cử... đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai. 

III. Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 

Căn cứ Chương trình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, kế hoạch hoạt 

động năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh; sáu tháng còn lại của năm 2021, 

Ban tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng 

tâm sau: 

1. Việc tham gia chuẩn bị nội dung Kỳ họp của HĐND tỉnh 

- Tham gia cùng với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương 

trình tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh. Tổ chức thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị 

quyết UBND tỉnh trình tại kỳ họp cuối năm 2021 khi được Thường trực HĐND 

tỉnh phân công. 

- Tham dự các kỳ họp HĐND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Tham gia chất vấn, trao đổi, thảo luận tại các kỳ họp. 

2. Hoạt động giám sát, khảo sát 

Hoạt động giám sát, khảo sát của Ban tập trung vào một số chuyên đề sau: 

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/5/2018 của 

Chính phủ “Về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều”. 

- Giám sát việc thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2017 - 2021” 

- Khảo sát một số vấn đề cử tri và dư luận xã hội quan tâm. 

Từng đợt giám sát, khảo sát Ban sẽ xây dựng đề cương cụ thể, cán bộ 

chuyên trách của Ban tăng cường đi công tác cơ sở, nắm bắt thông tin, ý kiến, kiến 

nghị của cử tri, của chính quyền cơ sở để tham mưu cho Ban, cho Thường trực 

HĐND và HĐND tỉnh. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan 

thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát của Ban, nhằm đảm bảo những kiến 

nghị, giải pháp đưa ra được thực thi trong thực tế.  

Thường xuyên phối hợp với Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, các sở, 

ngành, địa phương, đơn vị liên quan tham gia cùng đoàn giám sát để nắm bắt các 

thông tin liên quan đến các nội dung giám sát, khảo sát, đồng thời mời Báo và Đài 

PTTH tỉnh cùng tham gia góp phần tăng hiệu quả hoạt động giám sát.  

3. Hoạt động khác 

Phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo và Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. 
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Tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; 

tham gia các phiên họp, Hội nghị do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức. 

 Các thành viên trong Ban thực hiện tiếp xúc cử tri đúng Luật định, tuyên 

truyền, giải thích và chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết. 

 Tổng kết hoạt động của Ban năm 2021 và xây dựng chương trình công tác 

năm 2022.  

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

Tổng kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân 

tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn năm 2017-2021 và ký kết quy chế phối hợp 

công tác giữa Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 

năm 2021-2026.  

Trên đây là kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 

tháng cuối năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp 

thứ Hai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026./. 

Nơi nhận:  TM. BAN DÂN TỘC  

- Thường trực HĐND tỉnh;     TRƯỞNG BAN       
- UBND tỉnh;  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT-DT.                                                                               
 

 

                                                                                        Đinh Thị Giang 
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