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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 29/3/2021
của UBND tỉnh năm 2022
Thực hiện Kế hoạch 82/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Sơn
La về tổ chức triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Sơn La giai đoạn 2021-2025. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, Ban Dân
tộc báo cáo kết quả thực hiện như sau:
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt
Thực hiện Kế hoạch 82/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh, Ban
Dân tộc đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung và kết quả triển
khai thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Kết luận số 97KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp
tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông
thôn; Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành
Kế hoạch của Chính phủ triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của
Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông
nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp
giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 15-NQ/ĐH ngày 24/9/2020 của Đại hội
Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch sô 187KH/TƯ ngày 20/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 54KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung
ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 06-NQ/TU
ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp chế
biến nông sản tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;
Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về
phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công
nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với việc phổ biến, quán
triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và
thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh lồng ghép với tổ chức hội nghị
thực hiện Quyết định 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 vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2017 2021” và thông qua các cuộc họp tại đơn vị đã giúp cho cán bộ, công chức nâng
cao nhận thức và ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tham
mưu, phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và thực hiện
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chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.
2. Công tác chủ trì, phối hợp thực hiện Chương trình MTQG phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022
2.1. Công tác tham mưu ban hành các văn bản triển khai thực hiện
chương trình
Trong năm 2022 trên cơ sở thực hiện văn bản chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh Sơn La đã
giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và triển khai chính sách chính sách dân
tộc trên địa bàn tỉnh kịp thời, đầy đủ theo quy định, được cụ thể hóa bằng các
văn bản như: Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 và Nghị quyết
số 123/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh
danh mục dự án kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của
HĐND tỉnh về phân bổ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03
Chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày
01/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn
ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình mục
tiêu quốc gia; Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh
về việc giao kế hoạch vốn ngân sách ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện
các Chương trình mục tiêu quốc gia. Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày
06/9/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh danh mục dự án kèm theo Quyết
định Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về việc
giao kế hoạch vốn ngân sách ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các
Chương trình mục tiêu quốc gia.
2.2. Tình hình thực hiện Chương trình năm 2022
Tổng kế hoạch vốn đối với 10 dự án thành phần thực hiện Chương trình
năm 2022 là: 1.201.262 triệu đồng, trong đó:
- Vốn trung ương: 919.418 triệu đồng;
+ Vốn đầu tư phát triển: 587.828 triệu đồng;
+ Vốn sự nghiệp: 331.590 triệu đồng;
- Vốn địa phương: 46.580 triệu đồng;
+ Vốn đầu tư phát triển: 30.000 triệu đồng;
+ Vốn sự nghiệp: 16.580 triệu đồng;
- Vốn vay: 219.300 triệu đồng;
- Vốn khác: 16.329 triệu đồng.
Tiến độ thực hiện: Tính đến hết ngày 14/11/2022 đối với các dự án, tiểu
dự án, nội dung thành phần đã có hướng dẫn cụ thể của các bộ ngành trung ương
và các sở, ban ngành của tỉnh, các đơn vị được giao kế hoạch vốn các đơn vị
đang triển khai, thực hiện theo quy định. Đối với một số dự án, tiểu dự án, nội
dung thành phần đã có hướng dẫn của trung ương nhưng chưa hướng dẫn chi tiết
cụ thể như dự án 1, 9, tiểu dự án 2 dự án 10 các đơn vị còn đang dừng lại để chờ
văn bản hướng dẫn của trung ương.
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3. Tồn tại, hạn chế
- Địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số rộng, công tác tuyên truyền các
quan điểm, chủ trương kế hoạch, Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ đến cán
bộ công chức, người lao động của Ban Dân tộc nhân dân vùng dân tộc thiểu số
trên địa bàn tỉnh.
Công tác phân bổ và tiến độ thực hiện, giải ngân thanh toán nguồn kinh
phí của các đơn vị còn chậm; một số dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần đã
có hướng dẫn của trung ương nhưng chưa cụ thể như dự án 1, dự án 3, 4, 9, dự
án 5 (về khung đào tạo, tập huấn), tiểu dự án 2 dự án 10.
Nguyên nhân: Nguồn vốn thực hiện Chương trình từ trung ương giao cho
các địa phương còn chậm, các văn bản hướng dẫn của các bộ ngành chưa ban
hành chi tết dẫn đến các địa phương triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn
còn lúng túng, chậm so về kế hoạch giao.
4. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công
chức, người lao động cơ quan về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước trong triển khai thực hiện chương trình đầu tư mục tiêu
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021 – 2030.
- Tiếp tục triển khai công tác lồng ghép quán triệt, tuyên truyền, phổ biến
Kế hoạch 82/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về tổ chức triển khai
thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 20212025 vào các chương trình, hội nghị thực hiện các đề án, quyết định do Ban Dân
tộc tổ chức thực hiện.
- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐH ngày
24/9/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ
2020 – 2025; Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 20/01/2020 của Ban Thường vụ
Tinh ủy Thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về
tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân,
nông thôn.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 82/KH-UBND ngày
29/3/2021 của UBND tỉnh Sơn La về tổ chức triển khai thực hiện cơ cấu lại
ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, Ban Dân tộc
kính gửi Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp & PTNT;
- Lãnh đạo Ban;
- Trang TTĐT của Ban;
- Lưu: VT, (PCS).
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