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BÁO CÁO
Tổng kết công tác hoạt động của Ban Dân tộc HĐND dân tỉnh
nhiệm kỳ 2011 - 2016
Thực hiện Quy chế hoạt động toàn khóa XI của HĐND tỉnh và Quy chế hoạt
động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016, Ban Dân tộc HĐND tỉnh
tổng hợp báo cáo công tác hoạt động cả nhiệm kỳ của Ban như sau:
1. Đặc điểm tình hình

1.1. Về tình hình dân tộc trên địa bàn tỉnh
Bình Định có 33 xã, thị trấn có đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống tập
trung theo cộng đồng thôn thuộc 6 huyện miền núi và trung du: An Lão, Vĩnh
Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát. Có 3 huyện nghèo thực hiện
Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết
30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, 26 xã đặc biệt khó khăn (gồm 141 thôn) và 47
thôn đặc biệt khó khăn ở các xã khu vực II.
Dân số dân tộc thiểu số ở vùng miền núi khoảng 9.500 hộ, 36.500 người.
Hiện có 27 dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó có 3 dân tộc chiếm số đông 9.300
hộ, 35.700 nhân khẩu cư trú lâu đời là Chăm, Bana và H’rê và một số dân tộc mới
nhập cư khoảng 200 hộ, 800 khẩu. Người dân tộc thiểu số thường sinh sống ở
vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, nơi có địa hình phức tạp, bị chia cách bởi sông,
suối và độ dốc cao, hạ tầng chưa phát triển, đi lại khó khăn, hạn chế trong tiếp cận
với thị trường bên ngoài; khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, đất đai khô cằn, thiếu
nguồn nước.
Đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định có truyền thống cách mạng,
đoàn kết một lòng, tương thân, tương ái, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau; có lòng yêu
nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, tình hình đời
sống kinh tế của người dân vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thu
nhập thấp so với các vùng miền khác trên địa bàn tỉnh, cơ sở hạ tầng phục vụ dân
sinh còn nhiều bất cập, tỷ lệ hộ nghèo cao hơn tỷ lệ nghèo trung bình của tỉnh.
Chất lượng giáo dục phổ thông và phát triển nguồn nhân lực có trình độ đạt thấp,
tỷ lệ người dân tộc thiểu số mù chữ còn cao, đa số người trong độ tuổi lao động
chưa được đào tạo nghề; trình độ đội ngũ cán bộ y tế cơ sở yếu và thiếu trang thiết
bị y tế, chất lượng dịch vụ y tế chưa cao. Năng lực, trình độ của cán bộ người dân
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tộc thiểu số chưa đáp ứng yêu cầu xã hội; an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã
hội ở một số nơi còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định.
1.2. Về tổ chức hoạt động
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 gồm có 05 thành
viên: 01 thành viên chuyên trách là Trưởng ban và 04 thành viên kiêm nhiệm (quy
định tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20/6/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Bình Định về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh
khóa XI, nhiệm kỳ 2011 – 2016). Các thành viên kiêm nhiệm của Ban chủ yếu là
cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện có tính chất công việc và vị trí công tác khác nhau,
phải lo nhiều công việc chuyên môn, quản lý tại cơ quan, đơn vị ở địa phương. Mọi
nội dung về dự kiến chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban đều do Trưởng ban
và một chuyên viên của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phụ trách tham
mưu, giúp việc cho Ban thực hiện trước khi tiến hành họp Ban thông qua.
Xuất phát từ đặc điểm tình hình của Ban, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Dân
tộc HĐND tỉnh đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định
trong Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 và Quy chế hoạt động của
HĐND tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại Nghị quyết số
33/2011/NQ-HĐND để xây dựng Quy chế hoạt động của Ban và phân công
nhiệm vụ cho các thành viên Ban; đồng thời, không ngừng nghiên cứu và tìm hiểu
phương pháp làm việc, giám sát, khảo sát của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Dân tộc
và Ban Dân tộc HĐND các tỉnh bạn để đề ra phương pháp, cách làm phù hợp,
sáng tạo và hiệu quả cho hoạt động của Ban.
2. Đánh giá về kết quả hoạt động

Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã hoạt động rất tích
cực theo quy chế của HĐND tỉnh như đóng góp các nội dung kỳ họp của HĐND
tỉnh liên quan đến lĩnh vực dân tộc; thẩm tra dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án
liên quan đến việc đầu tư vào vùng dân tộc; tổ chức khảo sát tình hình thực hiện
các quy định của pháp luật về lĩnh vực dân tộc tại địa phương. Tổ chức giám sát
thực hiện các chương trình 134, 135, 30a và các chương trình đề án chính sách
của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh như các chính sách trợ cước, trợ giá, tạo
việc làm thông qua khoán chăm sóc bảo vệ rừng để tăng thu nhập cho người dân
miền núi; các chính sách cử tuyển, chính sách về giáo dục, đào tạo việc làm, xuất
khẩu lao động, y tế, văn hoá cho đồng bào các dân tộc; các chính sách về hỗ trợ
đầu tư cơ sở hạ tầng, cung cấp nước sạch cho vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân
tộc thiểu số,… giám sát dựa vào chỉ tiêu chính sách để làm rõ những vấn đề làm
được, chưa làm được; hiệu quả của các chính sách đối với đời sống của người dân
ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; những vấn đề khó khăn, vướng
mắc cần được tháo gỡ,...
Hoạt động giám sát, khảo sát của Ban không ngừng được nghiên cứu đổi
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mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, bao quát nhưng đảm bảo lĩnh vực, chức
năng, nhiệm vụ, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, bức xúc của người dân miền
núi, trung du, vùng đặc biệt khó khăn và nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
trên địa bàn tỉnh như các huyện: Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, An
Lão. Sau giám sát, khảo sát có kết luận, chỉ ra những tồn tại, yêu cầu, kiến nghị
các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tính đến nay, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã
thực hiện 48 cuộc giám sát, khảo sát cho 12 chuyên đề (gồm 8 chuyên đề giám sát
thực hiện theo chương trình giám sát hàng năm của HĐND tỉnh và 4 chuyên đề
khảo sát đột xuất thực hiện theo yêu cầu của Trung ương, của Thường trực
HĐND tỉnh hoặc khi có vấn đề nổi cộm, bức xúc), với 91 kiến nghị. Những kiến
nghị của Ban đã được các cơ quan đơn vị xem xét và thực hiện theo quy định hiện
hành.
Trong công tác, Ban Dân tộc HĐND tỉnh luôn đảm bảo nguyên tắc tập thể,
dân chủ, quyết định theo đa số; có phân công trách nhiệm cho từng thành viên và
phối hợp thực hiện các hoạt động. Trên cơ sở phân công nhiệm vụ theo Quy chế
của Ban, các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã chủ động khảo sát, nắm bắt
tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,
trực tiếp gặp gỡ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn theo địa
bàn được phân công để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, xem xét,
đánh giá hiệu quả và các vấn đề bất cập của chính sách trong việc triển khai thực
hiện ở cơ sở, địa phương để tổng hợp, phản ánh trung thực nguyện vọng chính
đáng và hợp pháp của người dân, đưa ra những kiến nghị và giải pháp nhằm thực
hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong thời gian đến hiệu quả hơn.
Trong các kỳ họp của HĐND tỉnh, các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh
đã phát huy đầy đủ trách nhiệm tham gia tích cực trong công tác thảo luận tại tổ
và tại hội trường, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vướng mắc cần tháo gỡ,
những bức xúc của cử tri để thảo luận và yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ
các vấn đề còn nhiều tồn tại được dư luận đại biểu, cử tri quan tâm về chính sách
của Đảng và Nhà nước đối với dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa,
xã hội, đặc biệt thẻ bảo hiểm y tế; các dự án chăm lo sức khỏe nhân dân vùng sâu,
vùng cao; công tác đào tạo phát huy nghề thủ công truyền thống, giữ gìn bản sắc
văn hoá dân tộc; tình trạng học sinh dân tộc thiểu số qua đào tạo không có việc
làm, sự chênh lệch chất lượng dạy học ở các vùng, miền các dân tộc, công tác giải
quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số... Trên cơ sở thảo luận đã nêu các câu
hỏi chất vấn tại kỳ họp ngày càng có chất lượng hơn, chất vấn và trả lời chất vấn
đã đi đúng trọng tâm, phản ánh thực chất những vấn đề bức xúc mà cử tri quan
tâm. Tại các hội nghị, diễn đàn về dân tộc, đại diện Ban Dân tộc HĐND tỉnh luôn
tích cực trong việc thảo luận, trao đổi, đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan
trực tiếp tới công tác dân tộc, các chính sách dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội cho
vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
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Nhìn chung, trong thời gian qua, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã
thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, hoàn thành tốt các chương trình, kế
hoạch đề ra góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách dân tộc, đưa chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực dân tộc vào thực tiễn một
cách hiệu quả hơn, giải quyết được bức xúc và đáp ứng nguyện vọng của người
dân; từ dó, cải thiện được đời sống cả về vật chất và tinh thần, tạo điều kiện nâng
cao thu nhập cho người dân nhất là người dân ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân
tộc thiểu số góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo (hộ nghèo trên 3 huyện miền núi giảm
từ 54,88% năm 2011 xuống còn 37,04% năm 2015), phát triển bền vững kinh tế xã hội, ổn định chính trị, giữ vững trật tự an ninh tuyến núi,... từ đó tạo niềm tin
vững chắc cho nhân dân vào Đảng, Nhà nước.
3. Những hạn chế và nguyên nhân
- Hầu hết các thành viên của Ban là hoạt động kiêm nhiệm, do bận công việc
chuyên môn, quản lý tại cơ quan, đơn vị ở địa phương nên từng lúc, từng nơi chưa
tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban.
- Việc phối hợp thực hiện của một số sở, ban, ngành và địa phương chưa tích
cực, chưa quan tâm đến vai trò của Ban Dân tộc HĐND tỉnh trong một số hoạt
động liên quan đến lĩnh vực dân tộc nên công tác nắm tình hình và hoạt động của
Ban còn khó khăn.
- Cơ quan tham mưu của UBND tỉnh về công tác dân tộc còn thụ động phối
hợp với Ban Dân tộc HĐND tỉnh trong việc triển khai thực hiện và cụ thể hóa các
chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước thành hệ thống chính sách
phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương để trình HĐND tỉnh ban
hành Nghị quyết.
- Lĩnh vực hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh có tính bao quát và toàn
diện trên mọi lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng,…liên
quan đến vùng dân tộc thiểu số vì vậy đòi hỏi bộ phận tham mưu, giúp việc của
Ban phải có tính chuyên môn cao và phải hiểu biết nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên,
trong nhiệm kỳ qua chỉ có 1 chuyên viên tham mưu, giúp việc cho Ban nên còn
thiếu so với yêu cầu và nhiệm vụ của Ban.
- Việc khảo sát thực tế về tình hình triển khai thực hiện chính sách dân tộc
của Đảng và Nhà nước đến người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng cao, vùng
sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn vì điều kiện đi lại phức tạp, hiểm trở,
phương tiện hoạt động phục vụ công tác hiện tại của Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh còn thiếu, chưa phù hợp với địa hình các vùng này.
4. Một số kiến nghị nhằm phát huy hiệu quả công tác của Ban Dân tộc
HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Tăng cường thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách
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và chuyên viên tham mưu, giúp việc cho Ban nhằm nâng cao chất lượng hoạt
động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh nói riêng và HĐND tỉnh nói chung trong việc
thực hiện nhiệm vụ giám sát, khảo sát, thẩm tra các nội dung có liên quan đến lĩnh
vực dân tộc trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức
chính trị xã hội, các tổ chức đoàn thể với Ban Dân tộc HĐND tỉnh trong xây dựng
và triển khai thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.
- Vùng dân tộc thiểu số sinh sống thường là ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi
cao có địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, hiểm trở. Vấn đề dân tộc lại là
vấn đề nhạy cảm đòi hỏi phải giải quyết kịp thời. Vì vậy, đề nghị trang bị cho Ban
Dân tộc HĐND tỉnh thêm xe ô tô 2 cầu nhằm đảm bảo phục vụ công tác miền núi.
Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác hoạt động nhiệm kỳ 2011 – 2016 của
Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Kính báo cáo tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh, Khóa XI./.
TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN
Đinh Yang King
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