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BÁO CÁO
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm
kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2019 về kế
hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020; căn cứ Chương trình công tác của Ban
năm 2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Hoạt động giám sát, khảo sát

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát,
khảo sát trực tiếp tại 08 cơ quan, đơn vị địa phương và gián tiếp qua văn bản 09 cơ
quan, đơn vị, địa phương. Hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện đúng quy
định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của
Quốc hội và Hội đồng nhân dân, cụ thể như sau:

a) Giám sát, khảo sát phục vụ kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX (kỳ họp
thường lệ giữa năm 2020): Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm, Ban
đã chủ động phối hợp với các Ban của HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng
kế hoạch giám sát, khảo sát. Theo đó, Ban đã tổ chức giám sát, khảo sát, làm việc
trực tiếp với 03 đơn vị, địa phương1, giám sát qua văn bản đối với 05 địa phương2

về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện một số chương trình,
chính sách dân tộc trên địa bàn các huyện miền núi 6 tháng đầu năm 2020; việc
giải quyết kiến nghị của cử tri trên lĩnh vực dân tộc – miền núi sau kỳ họp thứ 10
(kỳ họp thường lệ cuối năm 2019); tình hình thực hiện Nghị quyết số 47/2018/NQ-
HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển
du lịch miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025. Nội dung yêu cầu
báo cáo được xây dựng chi tiết, phù hợp với đặc thù và điều kiện phát triển kinh tế
- xã hội của mỗi địa phương. Qua các buổi làm việc, đã phân tích, đánh giá những
ưu điểm, tồn tại, hạn chế; đồng thời, đưa ra những kiến nghị đối với các cơ quan,
đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

b) Hoạt động khảo sát: Tổ chức khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị
quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về quy định mức chi hỗ trợ công
tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-
2020. Theo đó, Ban đã tiến hành khảo sát, làm việc với một số Ban quản lý rừng,
1 UBND xã Trà Linh, UBND huyện: Nam Trà My, Tiên Phước.
2 Đông Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nông Sơn, Nam Giang.



UBND xã3, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách; đồng
thời, xem xét qua báo cáo của một số cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 4. Nội
dung khảo sát đi sâu vào việc triển khai thực hiện các mức chi hỗ trợ cho công tác
quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh sau khi ban hành nghị quyết và hiệu quả
mang lại của mô hình chủ rừng tự tổ chức quản lý bảo vệ rừng thông qua hình thức
hợp đồng với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Qua khảo sát, Ban đã báo cáo
kết quả và kiến nghị, đề xuất một số giải pháp tại phiên họp thường kỳ tháng 5 của
Thường trực HĐND tỉnh.

c) Giám sát việc ban hành quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND
cấp huyện: Ban thường xuyên theo dõi, ban hành quyết định của UBND tỉnh, nghị
quyết của HĐND cấp huyện thuộc lĩnh vực phụ trách; giám sát việc giải quyết kiến
nghị của cử tri  sau kỳ họp thứ 10 của UBND tỉnh;  qua đó báo cáo kiến nghị
Thường trực HĐND tỉnh một số vấn đề liên quan.

2. Hoạt động thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình

Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, theo sự phân công của Thường trực
HĐND tỉnh, Ban thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế -
xã hội 6 tháng đầu năm 2020; nội dung trả lời ý kiến cử tri của UBND tỉnh sau kỳ
họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. Các ý
kiến thẩm tra của Ban luôn bám sát cơ sở thực tiễn địa phương, thể hiện rõ quan
điểm, chứng kiến, giúp các đại biểu HĐND tỉnh có nhiều thông tin để thảo luận,
quyết định tại kỳ họp. Công tác thẩm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy
trình luật định, phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm của các thành viên ban.

3. Công tác phối hợp 

Ban thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các Ban của
HĐND tỉnh, nhất là trong hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra chuẩn bị nội dung
trình kỳ họp. Ngoài ra, lãnh đạo Ban tham gia đoàn  khảo sát của Thường trực
HĐND tỉnh tại huyện Tây Giang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; kết quả
thực hiện các chương trình, dự án, nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện 6
tháng đầu năm 2020; tham gia phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về
chấp hành pháp luật đầu tư công và tình hình triển khai thực hiện các dự án nhóm
B, nhóm C trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. 

4. Hoạt động khác

Ngoài các hoạt động nêu trên, Ban đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh
tổ chức đi thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ đồng bào dân tộc
thiểu số, người có uy tín tại xã Gari, huyện Tây Giang, kết hợp tìm hiểu về tình
hình đời sống, sản xuất của người dân địa phương nhân dịp Tết Canh Tý năm
2020. 

3 Ban quản lý rừng phòng hộ các huyện: Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang; Ban quản lý Khu
bảo tồn Loài và sinh cảnh Voi; Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh.

UBND các xã:  Trà Đốc (Bắc Trà My),  Phước Xuân (Phước Sơn),  Cà Dy,  Tà Bhing (Nam
Giang), Quế Lâm (Nông Sơn).
4 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tây Giang, Nam Trà My, Đông Giang.



Tích cực tham gia các cuộc giám sát, khảo sát theo kế hoạch của Thường trực
HĐND, các Ban của HĐND tỉnh như: giám sát, khảo sát phục vụ kỳ họp thứ 15,
16, HĐND tỉnh khóa IX. Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp
thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh, các cuộc họp giao ban hằng tuần giữa
Thường trực HĐND với các Ban của HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh. Tham dự
các buổi tiếp công dân theo lịch phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Thực
hiện tốt các hoạt động thông tin, báo cáo, tổ chức họp Ban để thông qua báo cáo
thẩm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Ban trên các lĩnh vực được phân công
phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền; tham gia góp ý dự thảo
Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
Khóa XIV.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đạt được

Hoạt động của Ban luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Thường
trực HĐND tỉnh. Các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn
phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động giám sát, khảo sát. Chương trình, nội dung
giám sát, khảo sát tập trung vào một số vấn đề quan tâm và nội dung phục vụ kỳ
họp. Các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát, thẩm tra được đầu tư, chất lượng,
mang tính phản biện cao, sát với yêu cầu thực tế. Các kiến nghị, đề xuất của Ban
được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận, một số kiến nghị được triển khai thực hiện,
góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND. 

Trong hoạt động giám sát,  khảo sát luôn có sự điều hòa của Thường trực
HĐND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các ban của HĐND, Văn phòng HĐND
tỉnh nên việc bố trí  thời gian, nội dung làm việc với các cơ quan, đơn vị,  địa
phương được thuận lợi, cũng như tạo được sự đồng thuận cao trong các nội dung
báo cáo trình kỳ họp.

2. Tồn tại, hạn chế

Việc thu thập, chọn lọc và sử dụng thông tin qua giám sát, khảo sát còn một
số hạn chế nhất định, thông tin chưa cụ thể, chưa phản ánh đầy đủ nội dung theo
yêu cầu đoàn giám sát, khảo sát.

Thành viên Ban đều hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và đảm trách nhiều vị
trí chủ chốt tại các địa phương miền núi nên việc tham gia các hoạt động của Ban
chưa đầy đủ. Đại biểu là thành viên Ban chưa tích cực trong đề xuất nội dung chất
vấn, giải trình, đặt câu hỏi chất vấn...

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Hoạt động giám sát, khảo sát

-  Tổ chức khảo sát,  giám sát,  thẩm tra  các đề án,  dự thảo nghị quyết  do
UBND tỉnh trình tại kỳ họp theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

- Giám sát việc tiếp thu giải quyết các kiến nghị sau khảo sát, giám sát chuyên đề
của Ban về tình hình đời sống người dân tại khu tái định cư của các dự án thủy điện;
thực trạng cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp học và chế độ chính sách đối với giáo



viên, học sinh trên địa bàn miền núi của tỉnh;  Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND
ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ
rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2020.

- Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND
ngày 19/4/2017 và Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND
tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020,
định hướng đến năm 2025; tham mưu HĐND tỉnh ban hành cơ chế chính sách về
phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

- Giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và các ngành
chức năng liên quan trên lĩnh vực dân tộc, miền núi.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát việc ban hành quyết định của UBND tỉnh
và nghị quyết của HĐND cấp huyện thuộc lĩnh vực phụ trách.

2. Hoạt động thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình

- Thẩm tra các báo cáo của các cơ quan theo Luật định và sự phân công của
Thường trực HĐND tỉnh.

- Thẩm tra việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp khi được Thường
trực HĐND tỉnh phân công.

3. Các hoạt động khác

- Tham gia các đoàn giám sát, khảo sát theo kế hoạch của HĐND, Thường
trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh.

- Thực hiện việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp; tiếp công dân theo quy định. Tham
dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và
các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức.

- Thực hiện các hoạt động thông tin, báo cáo theo quy định; tổ chức họp Ban
định kỳ theo quy định; họp Ban thông qua báo cáo thẩm tra trình kỳ họp, báo cáo
kết quả giám sát. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban trên lĩnh vực được phân công
theo dõi. 

Ngoài các nội dung trên, Ban thực hiện các nội dung khác theo sự phân công
của Thường trực HĐND tỉnh và các nhiệm vụ phát sinh khác.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng
tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Kính báo cáo HĐND,
Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:                         
- TT HĐND, UBND tỉnh;                        
- Các ban của HĐND tỉnh;
- UV Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP HĐND: CPVP, các phòng;
- Lưu: VT, CVTH (Yến).                                               

TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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