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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện tháng 8 và nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 9 năm 2021 

 

         Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 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; 

Ban Dân tộc HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động tháng 8 năm 2021  

và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021 như sau:  

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2021 

- Thường xuyên theo dõi, giám sát các cơ quan chức năng triển khai thực 

hiện kế hoạch năm 2021 theo Nghị quyết HĐND đã ban hành. Tiếp tục giám sát 

UBND huyện, các phòng chuyên môn huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021; 

-  hối h p v i Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu cho Thường 

trực HĐND các nội dung c   iên quan đến Ban; 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Ban Dân tộc đã xây dựng thông báo 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban; 

- Tham dự    họp Thứ Hai HĐND tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

- Tham gia tiếp xúc cử tri sau k  họp thứ Hai của HĐND huyện; 

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Thường trực HĐND huyện, các 

phiên họp của UBND huyện khi đư c mời, Lãnh đạo Ban tham dự các cuộc họp 

của Huyện ủy, một số cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện; 

- Tham gia học tập Chỉ thị, Nghị quyết của TW và các hoạt động chính tri 

do huyện tổ chức; 

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác theo  uật định. 

2. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2021 

 - Tham mưu cho Thường trực HĐND ban hành quyết định thành  ập đoàn 

giám sát chuyên đề của Ban về “Việc thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo và cận 

nghèo giai đoạn 2018-2020” trên địa bàn huyện Tủa Ch a. 
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 - Ban Dân tộc xây dựng và ban hành kế hoạch, đề cương giám sát theo 

đúng quy định; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức giám sát chuyên đề 

của Ban; 

 - Tham gia các đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện khi c  yêu cầu; 

 - Giám sát thường xuyên thông qua báo cáo, dự họp của các cơ quan, đơn 

vị và dư  uận của quần chúng nhân dân. 

 - Theo dõi nắm tình hình các  ĩnh vực  iên quan đến Ban.  

 - Tham dự đầy đủ k  họp của HĐND, các phiên họp của Thường trực 

HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị khi đư c mời. 

 - Tham gia học tập Chỉ thị, Nghị quyết của TW và các hoạt động chính tri 

do huyện tổ chức; 

 - Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ khác khi đư c Thường trực HĐND 

huyện phân công. 

 Trên đây  à báo cáo về tình hình tổ chức kết quả hoạt động tháng 8 và 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND huyện. 

 
  Nơi nhận: 
- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các thành viên Ban Dân tộc HĐND huyện;  

- Văn phòng HĐND & UBND huyện; 

- Lưu VT, Ban DT. 

TM. BAN DÂN TỘC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

                       

                     Lò Thị Tình 
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