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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh,
Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2022
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
Thực hiện Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 30/4/2020 của UBND
tỉnh 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 báo cáo như sau:
I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Dân tộc đã tiếp nhận 135 văn bản chỉ đạo,
kết luận, giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, với 158 nhiệm vụ.
Trong đó: Có thời hạn: 147 nhiệm vụ; không có thời hạn: 11 nhiệm vụ.
(Chi tiết theo Biểu số 01 kèm theo)
- Kết quả đến hết ngày 13/6/2022, Ban đã triển khai thực hiện, cụ thể như sau:
1.1. Nhiệm vụ có thời hạn: Tổng số 147 nhiệm vụ, trong đó:
- Hoàn thành đúng thời hạn: 82 nhiệm vụ.
- Đang thực hiện trong thời hạn: 65 nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ chậm so với thời hạn: 0
(Chi tiết theo Biểu số 02 kèm theo)
1.2. Nhiệm vụ không thời hạn: Tổng số 11 nhiệm vụ, trong đó:
- Đã hoàn thành: 06 nhiệm vụ.
- Đang triển khai thực hiện: 05 nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ chưa triển khai: 0
(Chi tiết theo Biểu số 03 kèm theo)
2. Kiến nghị, đề xuất: Không.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Nhiệm vụ trọng tâm
- Tiếp tục đi cơ sở nắm tình hình thực hiện các chính sách dân tộc và công
tác dân tộc tại các huyện, thành phố theo kế hoạch. Phối hợp với UBND các
huyện đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, chính
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sách và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch các chương trình, chính
sách dân tộc năm 2022.
- Tiếp tục tham mưu xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của
HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách
trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương để 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, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 báo cáo
UBND trình HĐND tỉnh theo quy định.
- Tham mưu xây dựng các kế hoạch (kế hoạch trung hạn, kế hoạch năm
2022) Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm
2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về ban hành kế
hoạch Chương trình; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện
Chương trình. Xây dựng kế hoạch dự toán các chương trình, chính sách dân tộc
năm 2023; Kế hoạch dự toán giai đoạn năm 2023-2025.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến, cung cấp
thông tin và tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm cho người có uy tín tiêu
biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022; Thực hiện đầy đủ các chế độ
chính sách cho người có uy tín đảm bảo kịp thời; Tiếp đón các đoàn đại biểu
người có uy tín của tỉnh và các tỉnh bạn đến thăm và làm việc tại Ban Dân tộc
tỉnh Sơn La; Chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh, Công an tỉnh, UBND
các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo cơ sở rà soát, bình chọn đề nghị danh
sách người có uy tín đảm bảo công khai, chính xác, khách quan đúng quy trình
theo quy định trình UBND tỉnh phê duyệt công nhận người có uy tín trong đồng
bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2022-2026.
- Tổ chức thăm hỏi tặng quà (xã Phiêng Cằm) về giúp đỡ khu vực III theo
Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về phân công
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phụ trách, giúp đỡ các xã khu vực III trên địa
bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2026.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng
dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày
28/11/2017; Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg
ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định 414/QĐ-TTg ngày
12/4/2019 của thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã
hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai
đoạn 2019-2025”.
- Thực hiện cuộc thanh tra việc tổ chức thực hiện các chương trình, chính
sách dân tộc tại huyện Mộc Châu theo kế hoạch.
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- Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo
và phòng chống tham nhũng theo kế hoạch. Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp
giữa Trưởng Ban Dân tộc với tổ chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- Chuẩn bị nội dung làm việc với Tổ kiểm tra CCHC của tỉnh; Đoàn thanh
kiểm tra của Sở Nội vụ.
- Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước hàng quý,
năm; Công khai tình hình quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Tổng hợp
xây dựng dự toán ngân sách NN năm 2023; Thanh quyết toán các Chương trình
chính sách được giao năm 2022; Xây dựng Kế hoạch các chương trình chính
sách dân tộc năm 2023; Xây dựng kế hoạch kiểm điểm và đánh giá, xếp loại
CBCC năm 2022; công khai kê khai tài sản thu nhập theo quy định.
2. Giải pháp thực hiện
- Làm tốt công tác tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách dân tộc
phổ biến nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân và trách nhiệm của cán bộ
trong quá trình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn. Tăng
cường công tác kiểm tra giám sát, nắm tình hình đời sống đồng bào đồng thời
phát hiện những khó khăn vướng mắc ở cơ sở để kịp thời xử lý giải quyết.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, thực hiện ở cơ sở, đảm
bảo tiến độ và thực hiện các chương trình, chính sách đạt chất lượng hiệu quả
theo mục tiêu đã đề ra. Tiếp tục chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực, lồng ghép có
hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn, nhằm sớm đạt được
mục tiêu của các chương trình, chính sách.
- Tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền địa
phương, của Uỷ ban Dân tộc và các bộ ngành Trung ương để nâng cao chất
lượng công tác dân tộc và thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc.
- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành trung ương
xem xét, điều chỉnh, bổ sung thực hiện các chính sách cho phù hợp.
- Chấp hành đúng chế độ thông tin báo cáo theo quy định của cấp trên.
Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tham mưu, thực hiện 6
tháng đầu năm 2022, Ban Dân tộc trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Văn phòng UBND tỉnh; (B/c)
- Tổ công tác 1169;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng;
- BBT website Ban Dân tộc;
- Lưu: VT, Thúy.
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