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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRÀ MY

#SoKyHieuVanBan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022 

và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022

  Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt 
động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Quy chế hoạt động của 
HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Nghị quyết số 25/NQ-HĐND 
ngày 27/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp 
năm 2022, Ban Dân tộc HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu 
năm 2022; Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 như sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
1. Hoạt động giám sát:
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Dân tộc HĐND huyện đã tổ chức các đợt 

giám sát trên lĩnh vực thuộc thẩm quyền; tham gia, phối hợp với Thường trực 
HĐND, các Ban HĐND huyện giám sát trên các lĩnh vực liên quan, cụ thể như 
sau:

- Tổ chức giám sát phục vụ Kỳ họp thứ 5 về tình hình kinh tế - xã hội và 
kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc tại các cơ quan, đơn 
vị và UBND các xã Trà Vân, Trà Vinh, Trà Don và Phòng Nông nghiệp huyện 
về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, 
Quốc phòng, an ninh; kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc 
trên địa bàn huyện Nam Trà My về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây Quế 
Trà My theo Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND, ngày 7/12/2017 của HĐND 
tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025 

Qua giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 
05/01/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 
40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về Cơ chế hỗ trợ bảo tồn 
và phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 – 
2025 trên địa bàn huyện nói chung, địa bàn các xã Trà Vân, Trà Vinh, Trà Don 
đã giám sát, đã mang lại hiệu quả nhất định, các hộ gia đình có đăng ký tham gia 
dự án đã trồng và cây Quế phát triển tốt. Đồng thời, không ngừng bảo tồn và 
phát triển Quế Trà My cả về số lượng, chất lượng, tăng diện tích trồng tập trung 
với 986ha/740 hộ và tăng diện tích trồng phân tán: 400ha/740 hộ; tăng diện tích 
trồng xen 291ha/460 hộ hưởn lợi; công tác chăm sóc và bảo vệ rừng giống 
chuyển hóa 04 ha; chăm sóc bảo vệ cây trội với số lượng 111 cây và tăng số 
lượng thu hái hạt 1.121kg;
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Bên cạnh những kết quả đạt được việc triển khai thực hiện Quyết định số 
34/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về Cơ chế 
hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai 
đoạn 2018 – 2025 trên địa bàn huyện, xã vẫn còn tồn tại, hạn chế đó là:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, tuyên truyền và tổ 
chức thực hiện ở một số địa phương chưa kịp thời, đồng bộ. Việc bảo tồn và 
phát triển cây Quế Trà My ở một số hộ gia đình, cá nhân nhận thức còn hạn chế. 

- Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể xã, thôn 
trong việc thực hiện các chương trình chính sách dân tộc trên địa bàn xã chưa 
thật sự chặt chẽ và đồng bộ; Công tác kiểm tra, giám sát của HĐND, 
UBMTTQVN xã trong việc triển khai thực hiện.

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 40/2017NQ-HĐND tỉnh chưa đảm 
bảo về về diện tích, số lượng cung ứng cây giống và một số nội dung hỗ trợ khác 
trong Nghị quyết cụ thể: Tại Điều 5, khoản 1, 2 về hỗ trợ bảo tồn kết hợp xây 
dựng vườn giống và hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu trồng mới; về rừng quế 
Trà My chuyển hóa thành rừng giống. Tỷ lệ quế, Cam kém phát triển và chết với 
tỷ lệ còn cao. Nguyên nhân do thời tiết quá nắng nóng, bên cạnh đó cây giống 
chưa đảm bảo, vận chuyển giống từ điểm nhận tập trung về đến điểm trồng thì 
quá xa dẫn đến hư bầu, một số tháo bầu ra để chuyển cho nhẹ, có số hộ đem về 
chưa trồng lại phải cất giữ thời gian sau mới trồng dẫn đến Quế, Cam chết. 
Ngoài ra, Quế, Giỗi bị con sâu rầy vàng ăn ngọn lá non, quế từ 1 – 5 tuổi không 
phát triển dẫn đến chết nhiều nhất ở Trà Vân, Trà Don, Trà Vinh và một số xã 
khác; nguyên nhân khác do khâu trồng chưa đúng thời vụ, chăm sóc không đảm 
bảo và chưa áp dụng khoa học – Kỹ thuật.

2. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp:
Ban đã xây dựng nội dung các báo cáo thẩm tra trình tại Kỳ họp thứ 5 về 

tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách 
dân tộc trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2022; 

 Ban xây dựng nội dung các báo cáo thẩm tra trình tại Kỳ họp thứ 5 về tình 
hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân 
tộc trên địa bàn huyện năm 2022; thẩm tra Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn 
hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào các dân tộc huyện Nam Trà My, giai 
đoạn 2022 – 2025;

 Báo cáo kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện đối với xã Trà 
Vân, Vinh, Don và Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện về kết quả 
thực hiện Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh về việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh về Cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 – 2025   

3. Một số hoạt động khác:
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 Chuẩn bị các nội dung, tham gia đầy đủ các kỳ họp của Thường trực 
HĐND huyện, tham gia Hội nghị giao ban giữa TT HĐND tỉnh, với các Tổ đại 
biểu HĐND tỉnh và TT HĐND, các Ban của HĐND các huyện; tham gia tiếp 
xúc cử tri với Đại biểu Quốc hôị, HĐND tỉnh, huyện và tiếp xúc cử tri tại đơn vị 
ứng cử của mình trước và sau kỳ họp HĐND huyện theo Luật định.

4. Nhận xét, đánh giá: 
4.1. Kết quả đạt được:
Các hoạt động của Ban năm 2022 được triển khai đảm bảo theo quy định, 

bám sát chương trình, kế hoạch đề ra. Các nội dung thuộc trách nhiệm được thực 
hiện đầy đủ, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò là cơ quan tham mưu cho HĐND, 
Thường trực HĐND huyện trên lĩnh vực chính sách dân tộc.

Chất lượng báo cáo thẩm tra Đề án, dự thảo Nghị quyết, báo cáo kết quả 
giám sát ở một số cơ quan, đơn vị của Ban được nâng lên, thể hiện tính phản 
biện, sát với yêu cầu thực tế với những đánh giá khách quan, nêu lên những việc 
làm được và chưa được của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện một số chương trình, 
chính sách dân tộc trên địa bàn huyện. Từ đó, Ban đã có những kiến nghị kịp 
thời để các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết.

Các thành viên Ban luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia 
và đóng góp nhiều ý kiến tại buổi giám sát, họp Ban thông qua báo cáo.

Công tác phối hợp trong hoạt động giám sát, khảo sát được chú trọng, hầu hết 
các cuộc giám sát, khảo sát của Ban đều có sự tham gia, phối hợp của Thường trực 
HĐND, các Ban HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, qua đó tạo sự đồng 
thuận, nhất trí cao trong các nội dung giám sát, thẩm tra trình tại kỳ họp.

4.2. Tồn tại, hạn chế:
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban còn một số khó khăn, 

hạn chế, đó là: Ban có 4/5 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, lãnh đạo các địa 
phương, đơn vị nên thời gian tham gia các cuộc giám sát chưa được thường 
xuyên, đầy đủ. Tại một số thời điểm công tác chuẩn bị cho các hoạt động giám 
sát chưa chặt chẽ, thời gian làm việc chưa đảm bảo theo kế hoach đề ra còn phải 
hoãn, chuyển nhiều lần gây khó khăn, bị động cho các thành viên Ban tham gia; 
một số cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát chuẩn bị nội dung chưa đầy 
đủ, thành phần tham gia không đảm bảo.

II. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
1. Về hoạt động giám sát:
1.1. Giám sát phục vụ kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối năm) và các kỳ họp 

Chuyên đề (nếu có) 
- Tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính 

sách dân tộc các cơ quan, đơn vi, địa phương 6 tháng cuối năm năm 2022;
- Phối hợp, tham gia cùng Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện 

giám sát một số địa phương, đơn vị liên quan để phục vụ cho kỳ họp HĐND 
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huyện trong 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung theo Chương trình hoạt 
động năm 2022 của HĐND huyện.

1. 2. Giám sát chuyên đề:
- Giám sát Đề án đầu tư xây dựng mô hình nông nghiệp tổng hợp tại cánh 

đồng Mừng Lứt (Bằng Lấc) thôn 3, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My;
- Giám sát Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2017 

về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm ngọc Linh trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2018 – 2025;

- Giám sát các chế độ chính sách đối với học sinh và giáo viên ở các đơn vị 
trường học trên địa bàn huyện năm học 2021 – 2022 và năm học 2022- 2023

2. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp:
Ban xây dựng nội dung các báo cáo thẩm tra trình tại Kỳ họp thứ 6 cụ thể: 

Tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách 
dân tộc trên địa bàn huyện 6 tháng cuối năm 2022. Ngoài ra, phối hợp với các 
Ban HĐND huyện tham gia giám sát, thẩm tra các Đề án, dự thảo nghị quyết 
trình tại kỳ họp HĐND huyện.

3. Các hoạt động khác:
- Tham gia giám sát, khảo sát thực tế tại các địa phương, đơn vị theo kế 

hoạch của Thường trực HĐND huyện; phối hợp với các Ban của HĐND huyện 
giám sát, thẩm tra các đề án do UBND huyện trình tại kỳ họp; lãnh đạo Ban 
tham dự các hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động dân cử của 
HĐND các cấp; tham dự các kỳ họp HĐND xã theo từng đơn vị ứng cử; tiếp 
công dân định kỳ theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến của cử tri, giám sát việc tiếp 
thu, khắc phục những vấn đề còn tồn tại đã được Ban kiến nghị sau giám sát.

- Thực hiện tốt các hoạt động thông tin, báo cáo, tổ chức họp Ban định kỳ 
theo đúng quy định để thông qua các báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả hoạt 
động của Ban trên các lĩnh vực được phân công theo dõi.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện 6 
tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Kính trình HĐND huyện 
xem xét./.

Nơi nhận:
- TT HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- T/v Ban Dân tộc HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT. 

            TM. BAN DÂN TỘC
               TRƯỞNG BAN

                                  
                                #ChuKyLanhDao
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