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BAO CÁO THM TRA
TInh hInh thirc hin nhim vu cong tác nãm 2020 và
triên khai nhim vu cong tác nãm 2021 ye link vtrc dan tc
Thirc hin cong van so 132/HDND ngày 16/12/2020 cüa Thu&ng trirc HDND
huyn ye vic phân cong thâm tra van ban trInh kS' hçp thii m11i met, HDND huyn
khóa IX.
Ban Dan tc HDND huyn tiên hành to chüc phiên h9p thâm tra Báo cáo so
4551BC-UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND huyn ye "tInh hInh thyc hin nhim vy
cong tác nãm 2020 và triên khai nhiém vy cOng tác nãm 2021" trên lTnh vrc dan tc.
Trên ci sâ báo cáo và các )2 kiên thão luân cüa các thành viên Ban.
Ban Dan tc HDND huyn cci bàn nhât trI vâi nhiing ni dung báo cáo cüa
UBND huyn trInh HDND huyn khóa IX, kS' hçp lan thCr Mui met. Báo cáo dã nêu
day dU và khái quát nhctng kêt qua quan trçng dâ dtt duçc; nhng ton ti, htn ché can
khäc phiic và nguyen nhân trong qua trInh triên khai thirc hin Nghj quyêt cüa HDND
huyn trong vic thrc hin nhim vij cong tác nàm 2020, triên khai nhim vi cong tác
näm 2021.
Trong näm 2020, mc dü ânh hi.r&ng dlch Covid-19, nhung vOi tinh than chü
dng, quyêt tam cao trong cOng tác chi do, diêu hành UBND huyn dä triên khai có
hiu qua ye giá trj san xuât näm 2020 (theo giá so sánh 2010) dt 3.619,61 t' dng,
tang 7,38%, so vài nàm 2019. Ci câu kinh tê chuyên djch phü hgp; trong do: Nông, lam
nghip chiêm 44,96%; cOng nghip -xây dirng chiêm 30,89%; thucng mi - djch v11
chiêm 24,15%. Thu nhp bInh quân dâu nguYi dt 42,87 triu dông/ngi/nam.
Các chi.rcmg trInh, chInh sách dan tc dA hrçyc UBND huyn quan tam chi do,
triên khai kjp thyi, tInh hInh san xuât và d?ñ sOng trong dông bào dan tc thiêu so trên
dja bàn huyn tuang dOi on djnh. Các chuong trInh, di an dâu tu h trçl cd sâ ht tAng
và phát triên san xuât a các thôn lang dc bit khó khän, xâ vüng III. Xây dirng Chucmg
trinh MTQG ye phát triên kinh tê - xA hi vüng dOng bào dan tc thiêu so giai don
202 1-2025 trén dja ban huyn.
UBND huyn dâ chi do quyêt 1it vic thirc hin chung trInh giâm nghèo, vâi
nhim v1 trong tam là day nhanh toe d giàm nghêo, h.n chê tái nghèo, giám t' l h
nghèo, h cn nghèo trong vüng dông bào dan tc thiêu sO. Phân bO kjp thi các nguOn
vOn và triên khai dOng bô các giãi pháp dê thirc hin Chudng trInh MTQG giãm nghêo
trong vüng dOng bào dan tc thiêu so. T' 1 h nghêo cuôi näm 2020 theo tiêu chI giai

don 2016-2020 con 879 h nghèo, dt 5,09% ( T 1 thoát nghèo 1,71%) dt k hoch
dê ra. Chucing trInh xây dirng thôn (lang) dt chuân ye nông thôn mâi dA di.rçic chü
tr9ng, den nay dà có 02 lang: Tao Kó cüa xâ Ia Rong và Plei Thoh Nhueng cüa xà. Ia
Phang. Vic triên khai thrc hin xây drng nông thôn mài dam bào tiên d dê ra.
Trong linh vic dan tc UBND huyn dä quan tam h trçY 53 lang dông bào dan
tc thiêu so v âî tong kinh phIh trçY tiên têt là 70.500.000 dông. BInh xét, dê nghj cOng
nhn 53 ngl.räi uy tin trong dông bào dan tc tiêu so näm 2020 và thrc hin các chInh
sách h trcitheo di'ing quy djnh. Trin khai rà soát chuing trInhmiic tiêu quôc gia phát
triên kinh tê - xà hi vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi giai don 202 1-2025.
Tuy nhiên, dôi vài linh vrc dan tc, Ban Dan tc HDND huyn xét thây trong
báo cáo so 455/BC-UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND huyn chua dánh giá tong quát
nhthig kêt qua dt dirc, nMng khó khãn ton t?i trong vic thirc hin chInh sách dan tc
trên dia bàn huyn trong näm 2020. Dê nghj UBND huyn can dánh giá xüc tIch, khái
quát dé thây rô hin sr quan tam, chi do, diêu hành cüa UBND huyn dôi vâi linh vijc
dântc.
Ben canh nhi1ng kêt qua dat &rcYc, trong linh virc dan tc vn cOn mt sO van dê
can quan tam nhu: T' l h ngheo trong dông bào dan tc thiêu sO có giãm nhi.rng chua
chrcic ben vUng; can quan tarn hn na dOi vOi h nghèo, h cn nghèo là h dông bào
dan tc thiêu so; thrc hin kp thi Chung trInh 135 và các chrng trInh, dê an khác
lien quan den chInh sách dan tc; tang ci.rmg cOng tác tuyên truyên phô biên pháp lut
ye t nn xã hi, tp trung các giãi pháp phOng ngt'ra t nn xà hi trong thanh, thiêu
niên dông bào dan tc thiêu sO.
Trên day là kêt qua báo cáo thâm tra tInh hInh thrc hin nhim vii cong tác näm
2020 và triên khai nhim vii cong tác näm 2021 ye linh virc dan tc. Ban Dan tc
HDND huyn, kInh trInh k' h9p thu 11, HDND huyn khoá IX xem xét, quyêt djnh./.
Ncri nhân:
IT HDND huyn;
UBND huyn;
Các Ban HDND huyn;
Di bieu HDND huyçn;
Dai biêu khách mâi;
VP HDND, UBND huyn;
Ltxu VT.
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