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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới lĩnh
vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022

Căn cứ Công văn số 171/CV-VPĐP ngày 15/6/2021 của Văn phòng Điều
phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La về xây dựng Kế hoạch triển khai
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022,
Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây
dựng nông thôn mới lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La năm
2022, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần phấn đấu đạt
mục tiêu có thêm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã chưa
đạt chuẩn phấn đấu đạt đủ tiêu chí nông thôn mới.
- Hỗ trợ, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi, ưu tiên cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, các xã phấn
đấu về đích nông thôn mới, xã phấn đấu thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn
theo hướng đồng bộ mục tiêu. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm lấy tiêu chí
đạt chuẩn nông thôn mới làm mục tiêu phấn đấu.
- Hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với quy
hoạch, khai thác tiềm năng, thế mạnh của các địa phương góp phần tăng thu
nhập và nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của
các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết
các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà
nước.
2. Yêu cầu
Đảm bảo cho Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn
mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó
khăn được triển khai có hiệu quả và trở thành phong trào thi đua sâu rộng,
giữa các hộ dân, cộng đồng dân cư và các địa phương trên toàn tỉnh;
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II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
1. Nhiệm vụ chung
- Phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền,
phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, phát
huy cao sự tham gia tích cực chủ động của cán bộ, công chức và sự quan tâm
của toàn xã hội đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn
mới, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện có
hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc; rà soát, đánh giá thực
trạng kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh làm cơ sở để
tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 gắn với thực
hiện xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.
- Thực hiện đẩy mạnh phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” hỗ trợ giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền
thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; xây dựng và phát huy hiệu quả vai trò
của lực lượng cốt cán già làng, trưởng bản và người có uy tín trong thực hiện
các chương trình, dự án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi.
- Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở;
bảo đảm nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ ở vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở;
đảm bảo an ninh, quốc phòng và nâng cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ
xấu lợi dụng vấn đề dân tộc để gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội.
- Thường xuyên phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc
xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây
dựng nông thôn mới theo nhiệm vụ được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công.
Thực hiện tốt các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới, trong
thực hiện các chính sách dân tộc, khen thưởng để kịp thời động viên khuyến
khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; kịp thời động viên các
cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, các điển hình tiên tiến trong lao động, sản
xuất, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi.
2. Nhiệm vụ cụ thể
Chương trình xây dựng nông thôn mới của Ban Dân tộc được triển khai
trên địa bàn tỉnh năm 2022 với các nhiệm vụ sau:
2.1. Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền
vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn
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tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030:
- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Dự án thành
phần nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia, qua đó góp phần nâng cao các
chỉ tiêu của các xã theo yêu cầu của Chương trình xây dựng nông thôn mới
- Ưu tiên nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn các xã phấn đấu đạt chuẩn Nông
thôn mới những năm tiếp theo.
2.2. Thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Đề án “ Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ,
công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”: Tiếp tục rà soát, tổng hợp, tổ chức
các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên
địa bàn tỉnh.
2.3. Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ
tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc
thiểu số và miền núi, vùng ĐBKK” giai đoạn 2019-2021: Năm 2022 Ban Dân
tộc tiếp tục phối hợp với sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Bưu điện tỉnh
chuyển báo và tạp chí đến đúng đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn các xã,
bản vùng dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới và các đồn, trạm biên phòng theo
quy định. Báo, tạp chí đã đáp ứng kịp thời được những thông tin về đời sống,
văn hoá tinh thần, kinh tế - xã hội, kiến thức khoa học kỹ thuật; đồng thời tuyên
truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; nêu gương tốt, việc tốt, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi đến
đồng bào dân tộc thiểu số các vùng trong tỉnh.
2.4. Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án ” Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục
pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai
đoạn 2017-2021”: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ
phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số
vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK, biên giới. Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu
đặc thù phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng
dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
2.5. Thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án ”Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân
tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp
luật về bình đẳng giới trên đại bàn tỉnh. Phối hợp với UBND huyện chỉ đạo duy
trì hoạt động các mô hình Câu lạc bộ “Bình đẳng giới”.
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2.6. Thực hiện Hội nghị tập huấn công tác dân tộc cho cán bộ xã, bản đặc
biệt khó khăn: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ
bản ĐBKK thuộc các xã khu vực II, III trên địa bàn tỉnh năm 2022
2.7. Các nhiệm vụ khác: Tiếp tục thực hiện cuộc thanh tra việc triển khai,
thực hiện các chương trình chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; thực hiện công
tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
năm 2022 theo Kế hoạch.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Phòng Chính sách dân tộc: Chủ trì, phối hợp với các phòng
chuyên môn thuộc Ban, Phòng Dân tộc của các huyện, thành phố tổ chức triển
khai kế hoạch tuyên truyền phổ biến cho đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng đặc
biệt khó khăn, vùng biên giới về các nội dung của kế hoạch này. Định kỳ tổng
hợp, tham mưu xây dựng báo cáo gửi về Văn phòng điều phối xây dựng Chương
trình nông thôn mới tỉnh.
2. Giao Phòng Thanh Tra: Tham mưu triển khai thực hiện các nội dung
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
3. Giao Văn phòng: Tham mưu triển khai thực hiện nội dung tập huấn
nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ xã, bản; Phối hợp với các phòng thực
hiện các nội dung liên quan; Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí
được giao.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng
nông thôn mới lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022 của
Ban Dân tộc tỉnh./.
Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; TH
- Lãnh đạo Ban;
- Phòng Dân tộc các huyện, TP;
- Trang TTĐT của Ban;
- Lưu: VT, CS.

TRƯỞNG BAN

Đinh Trung Dũng

