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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn
6 tháng đầu năm 2022 của Ban Dân tộc
Căn cứ Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh
Sơn La về việc 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; Quyết định số
1877/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế
phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với UBND cấp huyện, UBND
các xã khu vực III trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2026, Ban Dân tộc báo cáo
kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm chung
- Xã Phiêng Cằm cách trung tâm huyện Mai Sơn 86 km, toàn xã có 23
bản, 03 trường học và 01 trạm Y tế xã. Toàn xã có 1.442 hộ với 7.231 nhân
khẩu, trong đó dân tộc Mông chiếm 57,73 %, dân tộc Thái chiếm 22,2 %, dân
tộc Khơ Mú chiếm 19,74 %.
- Tính đến ngày 10/6/2022, Đảng bộ xã có 28 Chi bộ với 242 đảng viên
sinh hoạt tại các Chi bộ (23 Chi bộ bản, 03 Chi bộ nhà trường, 01 Chi bộ Trạm
Y tế xã và 01 Chi bộ Công an xã).
2. Thuận lợi, khó khăn
a) Thuận lợi
- Xã Phiêng Cằm luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp
trên trong việc thực hiện vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an
ninh, quốc phòng.
- Cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, đoàn kết, thống nhất cao, nhân dân
các dân tộc trên địa bàn xã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền
địa phương.
b) Khó khăn
- Nhìn chung trình độ dân trí của nhân dân còn thấp; việc áp dụng những
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; tình trạng một số hộ vẫn còn
đói vào dịp Tết nguyên đán phải được hỗ trợ lương thực của Nhà nước.
- Địa bàn xã rộng, đường xá đi lại vào một số bản gặp nhiều khó khăn; thu
nhập của người dân còn thấp, số hộ nghèo của xã còn chiếm tỷ lệ cao…
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
- Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/CB ngày 05/01/2022 của Chi bộ Ban
Dân tộc về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã Phiêng Cằm, 6
tháng đầu năm 2022, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-BDT ngày
11/01/2022 của Ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ giúp đỡ xã Phiêng Cằm, huyện
Mai Sơn năm 2022.
- Ban Dân tộc thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ với
Đảng bộ, chính quyền xã Phiêng Cằm nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã
hội, an ninh, quốc phòng và tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc trên
địa bàn xã, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, giúp đỡ xã
hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.
2. Kết quả thực hiện
- Ngày 24/01/2022 tổ chức đoàn thăm tặng quà tập thể, người có uy tín
của xã Phiêng Cằm huyện Mai Sơn, theo Kế hoạch số 08/KH-BDT của Ban dân
tộc; Trao quà của Ủy ban dân tộc cho xã Phiêng Cằm trị giá 3,5 triệu đồng; tặng
quà tết cho 23 người có uy tín trên địa bàn xã (500.000 đ/xuất)
- Ngày 17/6/2022, Ban Dân tộc đã phối hợp với phòng Dân tộc Mai Sơn

tổ chức Đoàn công tác do đồng chí Lường Văn Toán - Phó Trưởng ban Dân tộc
làm Trưởng đoàn đến làm việc tại xã Phiêng Cằm với nội dung nắm tình hình
phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, chính sách an sinh xã hội; khảo
sát một số điểm lớp học cắm bản tạm bợ cần được hỗ trợ; đầu tư cơ sở hạ tầng
(đường giao thông bản, đường giao thông liên xã, công trình cấp nước sinh hoạt
tập trung và xây dựng Chợ trung tâm của xã…) bằng nguồn vốn các Chương
trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.
- Tặng cho UBND xã Phiêng Cằm 01 bộ bàn ghế sau thanh lý (trong đó:
Bàn hội trường 10 chiếc, ghế gỗ hội trường 23 chiếc, ghế gấp sắt hội trường 12
chiếc, trị giá gần 10.000.000 đồng).
- Tặng học bổng cho 02 cháu học sinh mồ côi Trường Tiểu học Phiêng
Cằm 2, năm học 2021 - 2022 với số tiền 4.500.000 đồng (2.250.000đồng/cháu)
và tặng một số quyển vở viết cho 02 cháu.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

- Tăng cường nắm tình hình đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã, phối
hợp giúp xã thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc nói
riêng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã nói chung; thực hiện
tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc
thiểu số và học sinh trường THCS tại xã trên địa bàn xã.
- Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh liệt sỹ nhân dịp
27/7/2022.
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- Kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong nước tiếp tục hỗ trợ, đầu
tư giúp đỡ xã Phiêng Cằm.
- Phối hợp với UBND huyện Mai Sơn ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng
cơ sở hạ tầng trong thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói
giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã Phiêng Cằm,
huyện Mai Sơn 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
2022 của Ban Dân tộc tỉnh./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (tổng hợp);
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng;
- Phòng Dân tộc Mai Sơn;
- Trang TTĐT của Ban;
- Lưu: VT, Sao.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Lường Văn Toán

