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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác Dân tộc quý III
nhiệm vụ trọng tâm quý IV 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, Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Sơn La khóa
XV, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La báo cáo tình hình thực hiện
công tác Dân tộc quý III năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm
2022 như sau:
I. TÌNH HÌNH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ QUÝ III NĂM 2022.

1. Về đời sống, văn hóa xã hội
- Trong quý III, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn
tỉnh tương đối ổn định, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh, xã hội.
Thực hiện kịp thời công tác thăm, tặng quà của Chủ tịch nước và của tỉnh cho
người có công với Cách mạng và thân nhân của người có công, nhân dịp kỷ
niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ đúng đối tượng, đúng quy định; Tổ
chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày Cách mạng
Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9; các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết
lập quan hệ Việt Nam - Lào; Kỷ niệm 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp
tác Việt Nam - Lào …
- Về giáo dục đào tạo: Chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc khai giảng học
mới. Công tác phổ cập giáo dục bắt buộc đối với cấp tiểu học được củng cố,
nâng cao chất lượng: Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học được củng cố, duy trì
giữ vững. Tỷ lệ trẻ 06 tuổi vào lớp 01 đạt 99,91%; trẻ 11 tuổi hoàn thành
Chương trình tiểu học đạt 94%. Trẻ 14 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học
đạt 97,6%; 204/204 xã duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học (đạt 100%);
12/12 huyện/TP duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đạt 100% (có 10
huyện đạt mức độ 3, 02 huyện đạt mức độ 2) toàn tỉnh duy trì phổ cập giáo dục
tiểu học đạt mức độ 2. Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Sơn La năm 2022
có nhiều chuyển biến, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,6%, tăng 1,25% so với năm 2021

2
(tỷ lệ tốt nghiệp năm 2021 đạt 98,35%); tỉnh Sơn La đứng thứ 49/63 tỉnh, thành
phố về điểm trung bình các môn thi, tăng 10 bậc so với năm 2021.
- Về công tác Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân: Trong quý III, các ca
mắc Covid-19 có giảm, tuy nhiên trong thời gian gần đây số ca mắc dao động
trong khoảng 10 - 20 ca mắc/ngày. Tuy nhiên, đây là những ca mắc trong cộng
đồng, không rõ nguồn lây. Tính từ ngày 01/01/2022 đến 24/8/2022 trên địa bàn
tỉnh đã ghi nhận 150.384 ca được phát hiện, trong đó: Đã điều trị khỏi 150.195
ca; đang điều trị 181 ca. Kết quả tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (Số liệu
tính từ khi triển khai tiêm đến ngày 12/7/2022). Kết quả Chiến dịch tiêm vắc xin
phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng thuộc Nghị quyết số 21/NQ-CP của
Chính phủ và Quyết định 3355/QĐ-BYT trên địa bàn tỉnh: Đối tượng từ 18 tuổi
trở lên 2.207.942 mũi tiêm (trong đó: 803.132 người tiêm mũi 1, tỷ lệ bao phủ
99,2%; 782.024 người tiêm mũi 2, tỉ lệ bao phủ 96,6%, 674.107 người tiêm mũi
3, Tỉ lệ bao phủ 83,3%; 146.119 người tiêm mũi 4, tỉ lệ bao phủ 61,3%). Tiêm
chủng đối tượng 12 đến dưới 18 tuổi 352.327 mũi tiêm, (trong đó: 148.959
người tiêm mũi 01, tỉ lệ bao phủ 99,3%; 140.808 người tiêm mũi 2, tỉ lệ bao phủ
93,9%; 62.596 người tiêm mũi 3, tỉ lệ bao phủ 41,7%); Tiêm chủng đối tượng
05 đến 11 tuổi: 272.668 mũi tiêm (trong đó: Mũi 1: 168.679 người tiêm, tỷ lệ
bao phủ 91,3%, mũi 2: 103.989 người tiêm, tỷ lệ bao phủ 56,3%).
- Công tác phòng, chống thiên tai: Trong quý III, trên địa bàn tỉnh Sơn La
xảy ra 04 vụ thiệt hại do mưa lớn, gió lốc, lũ quét, sét đánh và 01 vụ thiệt hại do
nắng nóng kéo dài gây thiệt hại về người và tài sản, sản xuất nông nghiệp, cụ
thể: 01 người chết, 01 người mất tích, thiệt hại 126 ngôi nhà, thiệt hại về lúa,
thủy sản, hoa màu, gia súc, gia cầm, kênh mương, bị hư hỏng…ước giá trị thiệt
hại về vật chất khoảng 57.449 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay trên địa
bàn tỉnh xảy ra 24 vụ thiên tai gây ra thiệt hại về người, tài sản, sản xuất nông
nghiệp, cụ thể: 04 người bị chết, 01 người mất tích, 13 người bị thương; 923 nhà
ở bị thiệt hại; thiệt hại về lúa, hoa màu, cây trồng hàng năm, cây ăn quả, gia súc,
gia cầm; diện tích nuôi trồng thủy sản, kênh mương bị sạt, hư hỏng, công trình
nước sinh hoạt nông thôn, cột điện hạ thế…Tổng giá trị thiệt hại về vật chất do
thiên tai gây ra từ đầu năm ước tính: 112.380 triệu đồng.
- Về chính sách Bảo hiểm xã hội: Triển khai hướng dẫn thực hiện các quy
định về chế độ chính sách BHXH đến với người lao động và các doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh. Tính đến 31/7/2022 tổng số người tham gia BHXH 89.656
người, trong đó bắt buộc là 59.811 người, tự nguyện là 29.845 người.
2. Về an ninh trật tự xã hội
- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
trong quý III ổn định, không xảy ra vấn đề phức tạp, tăng cường công tác đảm
bảo giao thông nhân dịp nghỉ lễ mùng 02/9, đảm bảo công tác phòng cháy chữa
cháy trên địa bàn tỉnh. Đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
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- Tình hình di cư tự do: Theo số liệu báo cáo của các huyện, trong quý III
năm 2022, có 12 hộ, 15 khẩu ở bản Nậm Lạnh, bản Hua Lạnh, xã Nậm Lạnh,
huyện Sốp Cộp di cư tự do, nghi di cư đi sang nước bạn Lào hoặc Myanmar
- Tình hình tôn giáo: Tình hình hoạt động tôn giáo cơ bản ổn định, đồng
bào theo các tôn giáo sinh hoạt tôn giáo bình thường, nhân dân theo đạo yên tâm
lao động sản xuất, tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, chưa có biểu hiện gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở
cơ sở. Chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp
hành các quy định của pháp luật về tôn giáo.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC QUÝ III NĂM 2022

1. Thực hiện công tác dân tộc của cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
1.1. Trong quý III, năm 2022 Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì, phối hợp với
các ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện:
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trình UBND
tỉnh ban hành các Kế hoạch:
- Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La 5 năm
giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Kế hoạch về "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc" và
"Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình các
cấp" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022; Kế hoạch về
tổ chức giám sát, đánh giá 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 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
- Chủ trì phối hợp các sở, ngành ban hành các Kế hoạch, Hướng dẫn:
+ Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định
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”
trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022; Kế hoạch về thực hiện Chương trình hành
động 1857/CTr-UBND ngày 07/9/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phương
hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và
miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
+ Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày
26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La; Hướng dẫn thực hiện
Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Uỷ ban Dân tộc về 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 - 2025.
- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các Báo cáo: Báo cáo đánh giá
kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng
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đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 07 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm
2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023-2025; Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La và Kế
hoạch thực hiện năm 2023; Báo cáo kết quả rà soát xã đạt chuẩn nông thôn mới
vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Sơn La; Báo cáo kết quả rà soát danh sách
người có công, gia đình liệt sỹ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn
La; báo cáo cung cấp thông tin về tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, khởi nghiệp
và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Sơn La...
- Ban Dân tộc ban hành các Báo cáo: Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết
số 26-NQ/TƯ ngày 02/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội và phong trào nông dân
trong tình hình mới”; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động Bình
đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số
11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển
kinh tế - xã hội; Báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ
thuộc CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn
2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Báo cáo Tổng kết thực hiện Chỉ thị số
35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác
lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; Báo cáo
công tác kiểm sát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên
thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 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; Báo cáo Kết quả thực hiện chính sách đối với người có
uy tín giai đoạn 2011-2021; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng
quý III và 9 tháng đầu năm 2022; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham
nhũng tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2022; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số
134/2020/QH14 Quốc hội khoá XIV về công tác bồi thường nhà nước năm
2021; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019
của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và
kiểm soát ma tuý; Báo cáo kết quả thực hiện yêu cầu của Luật Cư trú về hạn chế
xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú
là điều kiện để thực hiện TTHC….
- Xây dựng ban hành 917 văn bản thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của
Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan (26 kế hoạch; 186
báo cáo; 37 quyết định; 66 tờ trình và 602 công văn).
1.2. Công tác khác
- Tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo của tỉnh và trung ương.
- Tham gia một số hội nghị trực tuyến do trung ương và tỉnh tổ chức.
- Tham gia công tác tập huấn về CCHC và công tác văn thư lưu trữ do Sở
Nội vụ tổ chức.
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- Tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị nội dung và các điều kiện phục vụ
Đoàn kiểm tra của Ủy Ban Dân tộc đi kiểm tra và tặng quà cho người có uy tín tại
xã Chiềng Khoa, xã Lóng Luông của huyện Vân Hồ. Phối hợp Vụ dân tộc thiểu
số Ủy Ban Dân tộc tổ chức thành công Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện chính
sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS sau 10 năm triển khai
thực hiện (2011-2021) do Ủy Ban Dân tộc đồng chủ trì với UBND tỉnh tổ chức
tại huyện Mộc Châu.
- Tổ chức thăm và tặng quà xã khu vực III, xã đỡ đầu (xã Phiêng Cằm, huyện
Mai Sơn) theo Quyết định phân công giúp đỡ xã khu vực III của UBND tỉnh.
- Phát động các phong trào thi đua: Phong trào “Vì người nghèo - Không
để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thực hiện tuyên truyền gương điển hình tiên
tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, yêu nước; phong trào
thi đua thực hiện chuyển đổi số …
- Tham gia một số Đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình vùng đồng bào
dân tộc thiểu số trong tỉnh do Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy và UBND tỉnh tổ chức.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”
năm 2022.
1.3. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu
nại, tố cáo
- Hoàn thiện cuộc thanh tra việc tổ chức thực hiện các chương trình, chính
sách dân tộc tại huyện Phù Yên. Ban hành Quyết định về việc thu hồi tiền sai
phạm phát hiện qua thanh tra việc thực hiện một số chính sách dân tộc tại huyện
Phù Yên.
- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Trong quý
III, Ban Dân tộc đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn
thư, khiếu nại tố cáo theo đúng quy định của pháp luật và quy chế tiếp công dân
tại Ban Dân tộc tỉnh. Kết quả: Tiếp công dân tại Ban Dân tộc tỉnh: 0 người/lượt;
Tiếp nhận thụ lý giải quyết 01 đơn thư khiếu nại của công dân đúng quy định.
- Hoàn thành việc kiểm tra của Công đoàn cấp trên về thực hiện công tác Công
đoàn cơ sở Ban Dân tộc năm 2020 - 2021; Đoàn kiểm tra về CCHC, Công vụ và Thi
đua khen thưởng theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Nội vụ chủ trì;
Đoàn kiểm tra liên ngành về dân vận, dân chủ do Ban Dân vận tỉnh ủy chủ trì.
2. Tình hình thực hiện các chính sách dân tộc
2.1. 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”
Kế hoạch vốn giao: 322 triệu đồng (tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND
ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh): Đến thời điểm báo cáo đã tổ chức 03 hội
nghị tuyên truyền tại 03 huyện: Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu với 171
đại biểu tham gia. Tổ chức 01 buổi sinh hoạt ngoại khóa tại trường Tiểu học và
Trung học cơ sở các xã Mường Sại huyện Quỳnh Nhai với trên 200 em học sinh
và thầy cô giáo tham gia. In và phát hành khoảng 5.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên
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truyền. Xây dựng Phát sóng bài, chuyên mục 3 thứ tiếng (Thái, Mông, Dao) trên
sóng Đài tiếng nói Việt Nam với nội dung tuyên truyền các nội dung liên quan
đến Luật bình đẳng giới. Tiến độ thực hiện và giải ngân đến hết tháng 8 năm
2022 là 130/322 triệu đồng đạt 45% kế hoạch.
2.2. Thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng
Chính Phủ Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công
chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”
- Kế hoạch vốn giao: 408 triệu đồng (tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND
ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh):
- Kết quả thực hiện: Tổ chức mở 04 lớp đào tạo tập huấn cho 173 công
chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc thuộc 202 xã, phường, thị
trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tham gia, địa điểm
tổ chức tại trung tâm huyện Quỳnh Nhai 02 lớp và huyện Mộc Châu 02 lớp. Tổ
chức mở 01 lớp cho 59/65 học viên là đối tượng không hưởng lương từ ngân
sách nhà nước gồm Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng bản, Phó trưởng bản, các
bản thuộc 02 huyện Mộc Châu và Vân Hồ. Kinh phí thực hiện và giải ngân
thanh toán, đến hết 30/9/2022 ước đạt 93% kinh phí được giao.
2.3. Kết quả thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 về việc
“Cấp một số ấn phẩm, báo tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng
đặt biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021”
Trong quý III đầu năm 2022, Bưu điện tỉnh đã thực hiện việc tiếp nhận và
cấp phát 19 loại báo, tạp chí, ấn phẩm tương đương 3.596 tờ báo, tạp chí, ấn
phẩm cho các đối tượng thụ hưởng chính sách là những người có uy tín, UBND,
Ủy ban MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh
niên các xã trong vùng DTTS, các thôn, bản thuộc xã biên giới, các thôn, bản,
Chi hội chữ thập đỏ, Chi Đoàn thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III,
các trường họp, lớp học thuộc vùng đồng bào DTTS. Các loại báo, tạp chí, ấn
phẩm được chuyển giao tới địa chỉ đối tượng thụ hưởng đầy đủ, kịp thời.
2.4. Thực hiện Đề án theo Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019
của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Công văn số 993/STTTT-CNTTVT ngày 29/7/2022 của Sở
Thông tin và Truyền thông về việc tham gia ý kiến đề cương dự toán chi tiết gói
thầu: Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin chẩn đoán bệnh từ xa, Ban Dân
tộc đang phối hợp với đơn vị tư vấn và Sở Y tế chỉnh sửa, bổ sung đề cương và
dự toán chi tiết “Xây dựng Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin chuẩn đoán
bệnh từ xa” để triển khai thực hiện.
2.5. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS
và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ
Trong quý III, Ban Dân tộc đã tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND
tỉnh ban hành Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND
tỉnh Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương
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và vốn đối ứng của ngân sách địa phương 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 trên địa bàn tỉnh Sơn
La; 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.
Tổng kế hoạch vốn đối với 10 dự án thành phần thực hiện Chương trình
năm 2022 là: 1.184.794 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: 16.580 triệu đồng; Vốn vay: 232.468 triệu đồng; Vốn
khác: 16.329 triệu đồng.
Đến nay các huyện đang triển khai phân bổ kinh phí thực hiện các dự án,
tiểu dự án, nội dung thành phần theo quy định.
2.6. Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
- Trong quý III, Ban Dân tộc tổ chức 01 hội nghị (50 người có uy tín tiêu
biểu thuộc các huyện, thành phố) tập huấn cung cấp thông tin về các chủ trương
đường lối của đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; quán triệt các văn
bản và chính sách đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, Khen thưởng
của Trưởng Ban Dân tộc cho 34 người có uy tín tiêu biểu đại diện cho 12 huyện,
thành phố. Tổ chức 02 Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu (mỗi đoàn 08
người có uy tín) đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Miền Trung.
Kinh phí thực hiện cho các nội dung này là trên 400 triệu đồng. Đạt 100% Kế
hoạch giao.
- Tiếp đón 07 Đoàn đại biểu người có uy tín; trong đó tiếp đón các tỉnh
bạn (Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên) và 03 Đoàn NUT các huyện
trong tỉnh (Sông Mã, Mộc Châu, Vân Hồ) đến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La;
Cấp 40.446 tờ báo Dân tộc và phát triển; 150.549 tờ báo Sơn La cho người có
uy tín. Tổng kinh phí thực hiện các nội dung này là hơn 500 triệu đồng. Dự kiến
hoàn thành 100% kế hoạch giao.
Cấp huyện: Các huyện tổ chức triển khai kế hoạch thăm hỏi khi người có
uy tín ốm đau, gặp khó khăn và tổ chức cung cấp thông tin, thăm quan học tập
kinh nghiệm trong tỉnh theo quy định.
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3. Đánh giá chung
- Trong quý III năm 2022, cơ quan công tác dân tộc ở cấp tỉnh, huyện đã tập
trung triển khai, thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc đảm bảo đúng
quy định. Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành và UBND các
huyện, thành phố tham mưu thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban Dân tộc và Ủy ban
nhân dân tỉnh giao.
- Tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương
chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Nắm tình hình mọi mặt cũng như
tâm tư nguyện vọng của đồng bào, kịp thời tham mưu, giải quyết những vấn đề
nảy sinh trong nhân dân.
4. Hạn chế, tồn tại
- Nguồn vốn Chương trình MTQG đã được ban hành Quyết định phân bổ
và giao cho các đơn vị triển khai thực hiện, tuy nhiên một số bộ ngành trung
ương vẫn chưa ban hành hướng dẫn cụ thể để tổ chức thực hiện như: Hướng dẫn
về nội dung 02 tiểu dự án 01, dự án 03, dự án 07 của Bộ Y tế, tiểu dự án 03 dự
án 05 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội … Ủy ban Dân tộc đã ban hành
hướng dẫn số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022, tuy nhiên một số dự án, tiểu
dự án, nội dung thành phần chưa được hướng dẫn cụ thể về định mức nên các
địa phương đang lúng túng trong công tác triển khai thực hiện, như về định mức
của dự án 01, về quy trình triển khai thực hiện của nội dung 01 tiểu dự án 02 dự
án 03; khung đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng Dự án 5; tiểu dự án 2 dự
án 10…
- 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
tiết dẫn đến các địa phương còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện.
- Báo cáo định kỳ ở một số huyện chất lượng còn sơ sài không có số liệu
cụ thể.
5. Kiến nghị, đề xuất
- Đề nghị các bộ, ngành trung ương sớm ban hành đồng bộ các văn bản
chỉ đạo điều hành, Thông tư hướng dẫn cụ thể về quy trình, định mức và các văn
bản chỉ đạo... để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện, cụ thể hóa cho
phù hợp với tình hình của địa phương.
- Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành các Kế hoạch, quyết định Quy định
của tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Điều
40 của Nghị định 27/2022/NĐ-CP về Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực
hiện các chương trinh mục tiêu quốc gia để các sở, ban ngành, đơn vị, UBND
các huyện, thành phố có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2022

1. Công tác nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số
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Tiếp tục nắm tình hình kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng ở vùng
đồng bào DTTS nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới để báo cáo, tham mưu và
phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc trong đồng bào.
2. Công tác chuyên môn
- 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
sách và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch các chương trình, chính
sách dân tộc.
- Tổ chức thực hiện 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 theo quy định.
- Tiếp tục triển khai Đề án theo Quyết định số 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 giai đoạn 2019-2025”.
- Phối hợp các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát
trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt người có uy tín giai đoạn
2022-2026 theo định kỳ quy định.
- Báo cáo kết quả tình hình thực hiện các Phong trào thi đua do UBND
tỉnh và các sở, ban ngành phát động.
- 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 của Thủ tướng Chính phủ theo Kế hoạch.
- Tổ chức mở các lớp Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ
triển khai chương trình các cấp và lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La, năm 2022.
- Ban hành Kế hoạch hoạt động đối ngoại của Ban Dân tộc, năm 2023.
- Tổ chức công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Thực hiện cuộc thanh tra việc tổ chức thực hiện các chương trình, chính
sách dân tộc tại huyện Mộc Châu.
- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự thảo Báo cáo Chính sách ưu
tiên sử dụng người biết tiếng DTTS, người có uy tín, trưởng dòng họ, trưởng
bản, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo tham gia công tác phổ biến giáo dục
pháp luật.
- Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Đài Phát
thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2025.
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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 nhân dân.
- Công khai tình hình sử dụng dự toán được giao quý III và 9 tháng; Quyết
toán ngân sách năm 2022; Quyết định giao dự toán năm 2023
- Triển khai thực hiện Quy định số 429-QĐ/TU ngày 01/7/2022 của Tỉnh
uỷ về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp;
người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân.
- Xây dựng các Báo cáo theo định kỳ và ban hành các văn bản liên quan
đến kiểm điểm, xếp loại cán bộ công chức năm 2022.
IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nắm chắc nội dung các văn bản của Đảng, Nhà nước về chủ trương,
chính sách dân tộc để tham mưu kịp thời cho cấp có thẩm quyền tăng cường
công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phù hợp với thực tế ở từng cơ sở.
2. Tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền và thực hiện tốt công tác tuyên
truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc bằng nhiều hình thức với nội dung
phong phú, đa dạng phù hợp với từng vùng; tuyên truyền các biện pháp phòng
chống dịch bệnh Covid-19...
3. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nắm tình hình tổ chức thực
hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời
phát hiện những khó khăn vướng mắc ở cơ sở để kịp thời phối hợp giải quyết.
Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nguồn vốn được giao.
4. Tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ
chức chính trị xã hội trong thực hiện các chính sách dân tộc.
5. Chấp hành đúng chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Uỷ ban
Dân tộc và Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc quý III, nhiệm vụ
trọng tâm công tác quý IV năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi’
- Vụ Dân tộc thiểu số;
BC
- Vụ Địa phương 1, Vụ tổng hợp (UBDT)
- Ban Dân vận tỉnh uỷ;
- Ban Nội chính tỉnh uỷ;
- Sở KH & ĐT;
- Cục Thống kê tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy các huyện, thành phố;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Dân tộc các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Ban, các phòng;
- BBT website Ban Dân tộc;
- Lưu: VT, THHC (Hường).

TRƯỞNG BAN

Đinh Trung Dũng
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO QUÝ III NĂM 2022
(Kết quả tổng hợp đến ngày 15/9/2022)
STT

Đơn vị gửi Báo cáo

Ngày nhận
báo cáo

Đúng hạn

I

Các PCM của Ban

1

Chính sách dân tộc

14/9

x

2

Thanh tra

14/9

x

3

Phòng TH-HC

13/9

x

II

Các huyện, thành phố

1

Vân Hồ

14/9

x

2

Mộc Châu

14/9

x

3

Yên Châu

14/9

x

4

Mai Sơn

13/9

x

5

Phù Yên

14/9

x

6

Bắc Yên

14/9

x

7

Sốp Cộp

14/9

x

8

Sông Mã

14/9

x

9

Quỳnh Nhai

14/9

x

10

Thuận Châu

13/9

x

11

Mường La

14/9

x

12

Thành phố

13/9

x

Chậm

Chưa nhận
được

