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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 6 năm 2021
Kính gửi:
- Ủy ban Dân tộc;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.
Thực hiện Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc theo
Thông tư số 01/2019/TT-UBDT ngày 31/5/2019 của Ủy Ban Dân tộc và Quyết
định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 30/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn
tỉnh Sơn La, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La báo cáo tình hình thực hiện công tác Dân
tộc, chính sách dân tộc tháng 6 năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7
năm 2021 như sau:
I. TÌNH HÌNH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
Tình hình đời sống đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định, nhân dân
các dân tộc thiểu số hăng hái thi đua sản xuất, tiến hành trồng các cây trồng trên
nương, trồng rừng; tập trung thu hoạch lúa và các hoa màu vụ chiêm xuân,
chuẩn bị đất vụ mùa; chăm sóc cây công nghiệp và rừng hiện có... Chủ động
tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.
Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Đồng
bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước, có tinh thần đoàn kết cao, biết khắc phục khó khăn. Chấp hành
nghiêm túc quyền, nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đầy đủ, đúng
quy định. Chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Thực hiện việc thiết lập tình trạng mới vừa chống dịch, vừa tham gia sản xuất
theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh.... Trong tháng không
xảy ra di cư tự do.
II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC DÂN TỘC
1. Chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc của tỉnh
Trong tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân
tộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện 20 nhiệm vụ (02 nhiệm vụ giao
chủ trì, 18 nhiệm vụ giao phối hợp thực hiện). Ban Dân tộc đã hoàn thành 12/20
nhiệm vụ, còn 8/20 nhiệm vụ đang thực hiện đúng thời gian quy định.
2. Tình hình thực hiện các chương trình, dự án, đề án, chính sách do
Ủy ban Dân tộc quản lý và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan
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2.1. Công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ được giao
- Tham mưu cho UBND tỉnh văn bản gửi Uỷ ban Dân tộc về việc tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg ngày
12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 546/QĐ-UBDT ngày
09/8/2019 của Uỷ ban Dân tộc. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định
414/QĐ-TTg và Quyết định 546/QĐ-UBDT trên địa bàn tỉnh.
- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục thực hiện cuộc
thanh tra việc triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc trên địa bàn huyện
Vân Hồ. Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định.
- Xây dựng, ban hành 4 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ: Kế hoạch tiếp tục
cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm
2021; Kế hoạch Phát động và tổ chức phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách
hành chính nhà nước” giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch Tổ chức Tháng hành
động phòng, chống ma tuý năm 2021; Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác
người cao tuổi năm 2021.
- Xây dựng 39 báo cáo theo nội dung yêu cầu
+ Báo cáo Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý từ nhiệm kỳ 20102015 đến nay; Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU
ngày 08/5/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy 6 tháng đầu năm; Tình hình triển
khai, thực hiện Quy định số 12-QĐi/TU ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ
tỉnh ủy 6 tháng đầu năm; Báo cáo đánh giá thực hiện về tổ chức hoạt động phối
hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày
05/6/2017; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP của Chính phủ về
Hội nhập kinh tế quốc tế; Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động thực
hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; báo cáo tình
hình thực hiện Kế hoạch triển khai Thoả thuận Toàn cầu về Di cư hợp pháp, an
toàn và trật tự của Liên hợp quốc (GCM);
+ Báo cáo kết quả công tác thanh tra quý II và 6 tháng đầu năm; Kết quả
tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý II và 6 tháng đầu năm; Kết quả phòng,
chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm; Kết quả thực hiện công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm; Công tác phòng, chống và kiểm soát
ma túy 6 tháng đầu năm 2021; Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính 6 tháng đầu năm; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm 2021;
+ Kết quả thực hiện công tác dân vận, dân chủ 6 tháng đầu năm; Kết quả
công tác nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 6 tháng đầu năm;
Sơ kết công tác Thi đua - Khen thưởng 6 tháng đầu năm; Kết quả thực hiện công
tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; Tình hình thực hiện công tác phát
ngôn và cung cấp thông tin 6 tháng đầu năm;...
2.2. Công tác khác
- Tham gia Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 2026 tại đơn vị bầu cử số 02, đơn vị bầu cử số 11 trên địa bàn tỉnh.
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- Hoàn thiện hồ sơ trình Sở Nội vụ đề nghị xem xét, tiếp nhận 01 biên chế
công chức theo đúng quy trình.
- Tham gia thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh đối
với các dự án thuộc Chương trình 135 trên địa bàn huyện Mộc Châu, huyện
Mường La.
- Hoàn thành công tác chuẩn bị nội dung, văn kiện, thực hiện kế hoạch
diễn tập công tác dân tộc trong tác chiến phòng thủ.
- Xây dựng Phương án tiết kiệm chi thường xuyên 8 tháng còn lại năm
2021. Báo cáo phương án tiết kiệm chi ngân sách 8 tháng còn lại năm 2021.
- Lập danh sách cán bộ công chức cấp xã kiêm nhiệm về công tác dân tộc
trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021.
- Cử công chức lãnh đạo tham gia Tổ xây dựng “Đề án về giảm nghèo bền
vững tỉnh Sơn La giai đoạn 2021- 2025; công chức tham gia Hội đồng thẩm
định chương trình, tài liệu dạy - học tiếng dân tộc Thái, Mông.
- Cung cấp, cập nhật thông tin người đứng đầu cơ quan chuyên môn giới
thiệu HĐND bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tham gia ý kiến vào các văn bản: Dự thảo Kế hoạch triển khai cung cấp
100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 trên
địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày
28/6/2019 của UBND tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành kèm
theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo
Tiêu chí xác định Chỉ số CCHC năm 2021 cấp sở, cấp huyện; dự thảo văn bản
chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 54/2021/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Sơn
La; dự thảo Thông tư quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy
định tại khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản; dự thảo Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng
đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030;...
2.3. Công tác quản lý hành chính cơ quan
- Quản lý cán bộ công chức trong cơ quan thực hiện nghiêm nội quy, quy
chế làm việc của cơ quan và Luật Công chức; nêu cao cảnh giác, ý thức tự quản,
tự phòng, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong cơ quan. Nâng cao
chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định.
Công tác cải cách hành chính, công tác thông tin điện tử của Ban được quan tâm
phát triển; chấm điểm thi đua hàng tháng theo quy định.
- Thực hiện quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng Kế hoạch Học tập và thực hiện Chuyên
đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, h ạnh
phúc”; Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính
nhà nước” giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng
hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế
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Đa dạng sinh học năm 2021”; quán triệt các văn bản và thực hiện nghiêm túc
công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19;... đến toàn thể CBCC và người lao
động cơ quan.
- Ban hành các quyết định theo thẩm quyền: Quyết định hưởng chế độ phụ
cấp thâm niên nghề; Quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho CBCC cơ
quan; Quyết định trưng tập công chức tăng cường công tác tổng hợp Ban Bầu cử
số 02 của tỉnh tại huyện Mộc Châu.
- Trong tháng, tiếp nhận và xử lý 480 văn bản đến; ban hành 148 văn bản đi,
gồm: 3 Quyết định; 99 Công văn; 39 Báo cáo; 3 Tờ trình và 4 Kế hoạch.
- Thực hiện công tác tiếp công dân; chế độ thông tin báo cáo theo quy
định. Thực hiện Luật an toàn giao thông; các quy định và hướng dẫn về phòng
chống ma tuý, phòng chống cháy nổ;...
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2021
1. Công tác nắm tình hình vùng dân tộc thiểu số
Tăng cường nắm tình hình sản xuất, đời sống và an ninh trật tự trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh để báo cáo, tham
mưu và phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc trong đồng bào dân tộc thiểu số.
2. Công tác chuyên môn
- Tiếp tục triển khai các văn bản về phòng chống dịch Covid-19.
- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Nghị
định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.
- Tổng hợp và xây dựng kế hoạch nguồn vốn thực hiện Chương trình
MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa
bàn tỉnh Sơn La năm 2022.
- Xây dựng Dự thảo Đề án, Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về
công tác dân tộc theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tập huấn nghiệp vụ CTDT cho cán bộ
bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, III trên địa bàn tỉnh và Hội nghị
tuyên truyền đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2021.
- Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Đề án theo Quyết định 414/QĐTTg sau khi có văn bản trả lời của Uỷ ban Dân tộc
- Thực hiện quy trình mua sắm tài sản năm 2021 và công khai tình hình
thực hiện dự toán Quý II/2021.
- Tiếp tục thực hiện cuộc thanh tra việc triển khai thực hiện một số chính
sách dân tộc trên địa bàn huyện Vân Hồ (Thanh tra trực tiếp tại cơ sở và hoàn
thiện cuộc thanh tra theo kế hoạch).
- Phối hợp với UBND các huyện rà soát, tổng hợp đối tượng tham gia các
hội nghị tuyên tuyền thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg; Quyết định 1898/QĐTTg và Quyết định 1163/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh năm 2021.
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- Xây dựng báo cáo tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004
của Bộ Chính trị khoá IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo
đảm quốc phòng, an ninh, vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020;
Tổng hợp báo cáo thống kê công tác dân tộc theo Thông tư số 02/2018/TTUBDT và các báo cáo thực hiện nhiệm vụ được giao theo yêu cầu.
- Tham gia ý kiến vào các văn bản liên quan đến chính sách dân tộc của
một số sở, ban, ngành liên quan.
Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6, nhiệm
vụ trọng tâm công tác tháng 7 năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo Ủy ban Dân
tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh nắm và chỉ đạo./.
{{

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Vụ Địa phương 1; Vụ tổng hợp; Vụ DTTS
(UBDT);
B/C
- Ban Dân vận tỉnh uỷ;
- Ban Nội chính tỉnh uỷ;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư;
- Cục Thống kê tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Dân tộc các huyện, TP;
- Lãnh đạo Ban; Các phòng;
- BBT website Ban Dân tộc;
- Lưu: VT, Thúy.

TRƯỞNG BAN

Đinh Trung Dũng
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THÁNG 6/2021

(Kết quả tổng hợp đến ngày 17/6/2021)
STT

Đơn vị gửi Báo cáo

Ngày nhận
báo cáo

Đúng hạn

I

Các PCM của Ban

1

Chính sách dân tộc

17/6

x

2

Thanh tra

11/6

x

3

Văn phòng

16/6

x

II

Các huyện, thành phố

1

Vân Hồ

14/6

x

2

Mộc Châu

14/6

x

3

Yên Châu

14/6

x

4

Mai Sơn

14/6

x

5

Phù Yên

11/6

x

6

Bắc yên

14/6

x

7

Sốp Cộp

14/6

x

8

Sông Mã

14/6

x

9

Quỳnh Nhai

10/6

x

10

Thuận Châu

14/6

x

11

Mường La

14/6

x

12

Thành phố

14/6

x

Chậm

Chưa nhận
được báo
cáo

