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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 6 năm 2022
Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7 năm 2022
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 2022 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7
năm 2022 như sau:
I. TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 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; Sản xuất cây hàng năm trong tháng tập trung vào
chăm sóc và thu hoạch lúa, ngô vụ Đông xuân. Thời tiết thuận lợi, mưa nhiều
đảm bảo nguồn nước cung cấp đầy đủ cho vụ đông xuân... các địa phương tiếp
tục tăng cường công tác kiểm tra và xử lý kịp thời các ổ dịch không để dịch
bệnh ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng. UBND các huyện, thành phố
chủ động nguồn kinh phí thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội.
Trong tháng 6/2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh có
chuyển biến giảm mạnh. Kịp thời triển thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch
bệnh. Kết quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tính đến ngày 17/5/2022.
Đã tiêm cho trẻ từ 05 tuổi đến 11 tuổi tiêm được 45.551 mũi; Trẻ từ 12 tuổi đến
dưới 18 tuổi tiêm được 284.532 mũi tiêm (147.373 mũi 1; 137.159 mũi 2);
Người từ 18 tuổi trở lên tiêm được 2.162.473 mũi tiêm (781.352 mũi 1; 755.924
mũi 2; 604.271 mũi 3 và 36.098 mũi 4).
Các huyện, thành phố làm tốt công tác cảnh báo thiên tai, hướng dẫn thực
hiện các biện pháp phòng, tránh giông lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, lũ
ống. Trong tháng đã xảy ra mưa to gió lốc (từ đêm mùng 06 ngày 07/6/2022) đã
làm hư hỏng một số tuyến đường giao thông, thiệt hại về người (01 người chết,
bản Liềng, xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp) và thiệt hại về tài sản một số diện
tích lúa, hoa màu, ao cá, phai đập thủy lợi nhỏ … đặc biệt trên địa bàn Thành
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phố nhiều tuyến đường ùn tắc, một số trường học bị ngập lụt. Phải tạm hoãn thi
buổi sáng đối với các em học sinh lớp 9 thi chuyển cấp.
Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn
định. Đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước.
Tình hình di cư tự do vẫn còn xảy ra tại một số huyện. Theo số liệu báo
cáo của các huyện: Trong tháng có 01 hộ, 05 khẩu cư trú tại bản Hua Lạnh, xã
Nậm Lạnh nghi di cư sang Lào.
Tình hình tôn giáo: Tình hình hoạt động tôn giáo cơ bản ổn định, đồng
bào theo các tôn giáo sinh hoạt tôn giáo theo quy định, đồng bào theo đạo yên
tâm lao động sản xuất, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nhà nước.
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 2022, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân
tộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện 29 nhiệm vụ (03 nhiệm vụ giao
chủ trì, 26 nhiệm vụ giao phối hợp thực hiện). Ban Dân tộc đã hoàn thành 15/29
nhiệm vụ, còn 14/29 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
2.1. Công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ được giao
Ban hành các Báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 118/KHUBND ngày 17/4/2022 của UBND tỉnh; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết
số 07-NQ/TU ngày 21/01/2021; Báo cáo thực hiện chuyển hóa trọng điểm, phức
tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội; Báo cáo Công tác gia đình; Báo cáo tổng
kết 10 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính
phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm
cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước trên địa
bàn tỉnh Sơn La; Báo cáo kết quả thực hiện các Kế hoạch, Kết luận, chỉ đạo của
Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân tộc theo Công văn số 1667/UBND tỉnh;
Báo cáo kiểm tra, giám sát của thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị, Ngân
hàng Chính sách xã hội tỉnh; Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức; Báo cáo tự đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm
2021; Báo cáo việc nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật (chỉ số B1); Báo cáo
tình hình tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Trưởng Ban Dân tộc với nhân
dân; Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo công tác
nhân quyền; Báo cáo thống kê hoạt động tư pháp…
- Tham gia ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết, Đề án, dự án, Thông tư,
hướng dẫn, kế hoạch, quyết định… theo yêu cầu của cấp trên và các sở, ban
ngành.
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- Xây dựng Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”
năm 2022; Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm
2022; hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc
lá 25 - 31/5/2022”; hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022.
- Công tác thanh tra: Triển khai tổ chức thanh tra việc thực hiện các
chương trình, chính sách dân tộc tại huyện Phù Yên.
2.2. Công tác khác
- Dự hội thảo xin ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một
số Dự án thuộc 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 tại Hà Nội; Dự họp BCĐ dự án GREAT tại tỉnh Lào Cai và
Hà Nội; dự hội thảo góp ý dự thảo Đề án “Hỗ trợ giáo dục học tập theo vòng đời
cho học sinh dân tộc thiểu số” tại tỉnh Lạng Sơn…
- Chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Công đoàn cấp trên về
thực hiện công tác Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc năm 2020-2021.
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 thường
xuyên, quan tâm; chấm điểm thi đua hàng tháng theo quy định.
- Ban hành Tờ trình gửi Sở Nội vụ đề nghị xét tặng Bằng khen của Chủ
tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể Ban Dân tộc và 01 cá nhân về thực hiện phong
trào “Văn hóa công sở giai đoạn 2019-2021”.
- Trong tháng, tiếp nhận và xử lý 297 văn bản đến; ban hành 65 văn bản đi
gồm: 01 Quyết định; 41 Công văn; 17 Báo cáo; 04 Tờ trình và 02 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 2022.

1. Công tác nắm tình hình vùng dân tộc thiểu số
Tiếp tục nắm tình hình sản xuất, đời sống và an ninh chính trị trật tự an toàn
xã hội trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 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
- Tham mưu ban hành 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
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- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; xây dựng dự thảo kế hoạch thực
hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS
và miền núi tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; năm 2022 và năm 2023.
- Thực hiện rà soát các bản có hộ dân tộc La Ha sinh sống theo Công văn
số 889/UBDT-ĐPI ngày 08/6/2022 của Ủy ban Dân tộc về việc rà soát danh
sách các thôn, bản có dân tộc có khó khăn đặc thù.
- Triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ,
công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo Quyết định số 771/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ.
- 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 trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022 theo
Quyết định 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ..
- Xây dựng dự toán các chương trình chính sách dân tộc do Ban Dân tộc
quản lý thực hiện năm 2023 và kế hoạch 3 năm 2023 - 2025.
- Tiếp tục triển khai xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói
thầu: Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng Hệ thống ứng dụng
công nghệ thông tin chuẩn đoán bệnh từ xa”.
- Kiểm tra hồ sơ, xây dựng Dự thảo Kết luận việc thanh tra thực hiện các
chương trình, chính sách dân tộc tại huyện Phù Yên theo kế hoạch.
- Xây dựng báo cáo làm việc với tổ kiểm tra CCHC của tỉnh
- Tổng hợp Báo cáo của cấp trên và các sở ban ngành theo yêu cầu.
- Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…
Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6, nhiệm vụ trọng
tâm công tác tháng 7 năm 2022, Ban Dân tộc trân trọng báo cáo./.
{{

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, (Hg).

TRƯỞNG BAN

Đinh Trung Dũng
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THÁNG 6/2022

(Kết quả tổng hợp đến ngày 15/6/2022)
STT

Đơn vị gửi Báo cáo

Ngày
nhận báo
cáo

Đúng hạn

I

Các phòng của Ban

1

Phòng Chính sách dân tộc

13/6

x

2

Phòng Thanh tra

14/6

x

3

Phòng Tổng hợp- Hành chính

13/6

x

II

Các huyện, thành phố

1

Thuận Châu

14/6

x

2

Thành phố

13/6

x

3

Sông Mã

13/6

x

4

Mường La

14/6

x

5

Vân Hồ

14/6

x

6

Mộc Châu

13/6

x

7

Yên Châu

13/6

x

8

Mai Sơn

14/6

x

9

Sốp Cộp

14/6

x

10

Bắc Yên

13/6

x

11

Phù Yên

14/6

x

12

Quỳnh Nhai

13/6

x

Chậm

Chưa
nhận
được
báo cáo

Ghi chú

