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                    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 quý I năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2021 như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÙNG DTTS & MN QUÝ I NĂM 2021 

1. Về đời sống, văn hóa xã hội 

- Đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số nhìn chung cơ bản được ổn định 
nhưng còn thiếu bền vững, đặc biệt là đối với bộ phận người nghèo, người có 

thu nhập thấp. Tình trạng thiếu đói giáp hạt còn xảy ra với số lượng nhỏ hộ gia 
đình sống tại vùng đặc biệt khó khăn của xã vùng III. Những hộ thiếu đói chủ 

yếu là thiếu gạo, không có đói gay gắt. Các huyện có hộ thiếu đói và các tổ chức 
khác hỗ trợ gạo cho nhân dân khắc phục tình trạng thiếu đói.  

Công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán đã được quan tâm thực 

hiện. Các cấp, các ngành của tỉnh đã tổ chức chỉ đạo thăm hỏi, động viên, tặng 
quà và chúc tết các địa phương, các xã, bản vùng cao, biên giới, các đồn biên 

phòng và nhân dân các điểm tái định cư thuỷ điện Sơn La. Giải quyết tốt các chế 
độ đối với các gia đình có công, các gia đình chính sách và những hộ nghèo, 

đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết. Tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn 
nghệ chào mừng năm mới. Không khí đón xuân mới trong toàn tỉnh vui tươi, 

phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.  

Để phục vụ nhân dân đón tết với phương châm “mọi người, mọi nhà đều 

có tết”, từ cuối tháng 12 năm 2020, Ban Dân tộc đã tổ chức vận động cán bộ 
công chức cơ quan quyên góp ủng hộ «Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc 

da cam»; ủng hộ người mù nghèo Xuân Tân Sửu năm 2021. Tổ chức thăm, tặng 
quà chúc tết xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 

13/7/2017 của UBND tỉnh về việc phân công các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, công ty giúp đỡ xã ĐBKK xã biên giới, xã 
có công trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
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Tổ chức nắm tình hình đón tết của đồng bào các dân tộc thiểu số và trao 
quà tết cho 122 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

(500.000/người); 10 Đồn Biên phòng và xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn tại 5 
huyện trong tỉnh (Sốp Cộp, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La và Bắc Yên). 
Tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao tinh thần cảnh giác 

trước âm mưu tuyên truyền phản động, xuyên tạc, lôi kéo di cư tự do, tham gia 
tụ tập đông người khiếu kiện trái pháp luật trong dịp tết... 

- Về giáo dục đào tạo: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, tất cả các trường giáo dục mầm non, 

tiểu học, THCS, THPT (dân lập, công lập, tư thục), giáo dục chuyên nghiệp trên 
địa bàn tỉnh cho học sinh, sinh viên nghỉ học trong thời gian cuối tháng 02 để 

phòng dịch Covid-19. Tổ chức dạy và học trực tuyến qua Internet, trên truyền 
hình. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong học 

kỳ II, năm học 2020-2021; chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ thi học sinh giỏi trung học 
phổ thông, trung học cơ sở cấp tỉnh và chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi trung 

học phổ thông Quốc gia 2021; chỉ đạo các đơn vị giáo dục xây dựng kế hoạch 
phát triển giáo dục năm học 2021-2022 và triển khai công tác tuyển sinh các lớp 

đầu cấp cho năm học mới.  

- Về công tác Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân: Ngành Y tế chỉ đạo 
tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch, đặc biệt là dịch Covid-19. Tổ chức 

triển khai các biện pháp cấp bách, quyết liệt không để dịch lây lan và ban hành 
phương án đáp ứng với tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Rà 

soát, truy vết, giám sát, cách ly theo quy định các trường hợp liên quan đến các 
thông báo khẩn của Bộ Y tế đi từ các tỉnh có dịch về trên từng địa bàn, đồng thời 

lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ nhiễm covid-19. 
Tính đến ngày 15/3/2021 toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp dương tình với 

SAR-CoV-2. 

Phát hiện sớm, khống chế kịp thời các bệnh dịch đặc biệt là Sốt xuất 

huyết, Thủy đậu, Quai bị, dịch Sởi, dịch Cúm động lực cao, dịch tiêu chảy cấp 
nguy hiểm, dịch tay chân miệng, và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp… 

không để bệnh phát sinh và lan rộng; trong quý I năm 2021, trên địa bàn tỉnh 
không ghi nhận ổ dịch nào. Một số bệnh truyền nhiễm giảm hơn so với cùng kỳ 
như: Sởi, Dại, Uốn ván sơ sinh, Viêm não vi rút…. Trong quý I năm 2021, có 01 

vụ ngộ độc thực phẩm, số ca mắc ngộ độc rải rác tại các bệnh viện trong huyện 
81 ca và không có trường hợp tử vong. Công tác khám, chữa bệnh cho đồng bào 

DTTS luôn được quan tâm. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an 
toàn thực phẩm; chủ động đối phó với ngộ độc thực phẩm, tai nạn cấp cứu...    

- Công tác văn hóa, thông tin, thể thao: Tiếp tục tổ chức công tác thông 
tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... Tổ chức các hoạt 
động tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 

mừng Xuân Tân Sửu 2021; đảm bảo ANTT, ATGT, PCCC-CHCN; tuyên truyền 
phòng chống dịch bệnh Covid và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 



3 

  

tỉnh. Tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 
2021. Chương trình phát thanh, truyền hình phong phú, đa dạng bằng tiếng phổ 

thông và tiếng của một số dân tộc thiểu số khác trong tỉnh.  

Tuy nhiên, do diễn biến dịch bệnh Covid-19 gây ra và có nguy cơ lây lan, 
bùng phát, thực hiện công điện của Bộ Y tế, tỉnh đã dừng các lễ hội và hoạt 

động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh của tỉnh để tránh tập 
trung đông người. 

2. Về sản xuất nông, lâm nghiệp 

- Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: Trong quý, toàn tỉnh tập trung gieo 

trồng và chăm sóc cây vụ đông xuân; phát dọn nương rẫy chuẩn bị gieo trồng 
ngô, lúa nương và các cây trồng khác. Cây công nghiệp lâu năm tiếp tục phát 

triển. Trong quý không sảy ra dịch bệnh lớn đối với một số cây trồng. 

Chăn nuôi Chăn nuôi gia súc, gia cầm trong quý nhìn chung ổn định, tổng 

đàn phát triển khá, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác phòng bệnh, kiểm 
dịch cho gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ đảm bảo kịp thời phát hiện và 

xử lý nhanh các trường hợp mắc bệnh, tránh lây lan ra diện rộng. Tuy nhiên, 
trong tháng 2/2021 đã phát sinh dịch tả Lơn Châu Phi ở 7 xã của 4 huyện trong 

tỉnh, làm 49 con chết và tiêu hủy với tổng sản lượng 2.293 kg; dịch Lở mồm 
long móng tại thành phố Sơn La làm 05 con trâu, bò mắc. Chi cục Thú y đã 
hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện việc vệ sinh, tiêu độc, 

khử trùng tại ổ dịch. Đến nay đã được khoanh vùng, kiểm soát chặt chẽ, chữa và 
cơ bản được dập tắt dịch. 

- Lâm nghiệp: Tập trung chủ yếu vào chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh, bảo 
vệ rừng hiện còn và chăm sóc các cây giống trong vườn ươm, tiến hành đảo bầu, 

xén rễ, hãm cây giống trước khi trồng đối với các loài tre, bạch đàn, keo các 
loại...; tổ chức thiết kế rừng trồng mới. Công tác khai thác gỗ, củi; công tác quản 

lý, bảo vệ rừng được chỉ đạo chặt chẽ. Tập trung chỉ đạo thực hiện phương án 
phòng, chống và chữa cháy rừng ở tất cả các huyện, thành phố. 

Tuy nhiên một số địa bàn trong tỉnh vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm 
Luật bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là phá rừng làm nương rẫy và buôn bán 

vận chuyển lâm sản trái phép. Trong 02 tháng đầu năm đã xảy ra 15 vụ chặt phá 
rừng làm nương rãy, diện tích rừng bị chặt phá 0,8 ha, giảm 18% so với cùng kỳ 
năm trước.  

3. Về an ninh trật tự xã hội: 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong quý I, 

đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán được giữ vững, an ninh tuyến biên giới 
Việt - Lào tiếp tục được tăng cường.  

- Tình hình di cư tự do: Trong những tháng đầu năm 2021, không xảy ra 
tình trạng di cư tự do. 

- 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 
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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.  

4. Về tình hình thiệt hại do thiên tai: 

Trong 3 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra một đợt rét đậm, rét hại 
làm chết 397 con gia súc, nhiều gia cầm và thủy sản các loại. Tổng thiệt hại ban 

đầu khoảng 5.279 triệu đồng. Sau khi thiên tai xảy ra các địa phương bị thiệt hại 
đã thành lập tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, thống kê xác định mức 

độ thiệt hại và có giải pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại. 

5. Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới  

Được chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá quyết liệt và đồng bộ ở tất cả cấp, 
các ngành trong cả hệ thống chính trị. Phát huy thành tích vượt chỉ tiêu kế hoạch 

năm 2020, ngay từ đầu năm 2021 tỉnh đang bố trí nguồn lực và tổ chức triển 
khai thực hiện chương trình tại các xã còn lại, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC QUÝ I NĂM 2021 

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về công tác dân tộc 

Sơn La là tỉnh miền núi cao, gồm 11 huyện và 01 thành phố (có 5 huyện 

biên giới giáp nước Cộng hoà nhân dân Lào; 204 xã, phường, thị trấn. Tỉnh Sơn 
La có 12 dân tộc anh em cùng chung sống, Tổng số dân là 1.248.415 người, 

trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 83,72%. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 
luôn quan tâm đến công tác dân tộc và các chính sách dân tộc thực hiện trong 

tỉnh. Công tác quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc được quan tâm 

thực hiện. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính 
phủ về Công tác dân tộc và Chiến lược công tác dân tộc.  

- Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy, trong quý I năm 2021 tỉnh đã chỉ đạo kiện 
toàn lại 3 phòng Dân tộc các huyện Quỳnh Nhai, Mộc Châu và Vân Hồ. 

2. Kết quả hoạt động của cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh 

2.1. Trong quý I năm 2021, 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 cho UBND tỉnh: 

+ Xây dựng dự thảo Kế hoạch điều chỉnh Kế hoạch 230/KH-UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định 414/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ. 

+ Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, rà soát xã an toàn khu cách mạng 
trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên địa bàn tỉnh; Đề xuất các chính 

sách đầu tư, hỗ trợ cho các xã An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030. 
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+ Báo cáo thẩm định kết quả rà soát, phân định các xã, bản vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. 

+ Báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp số liệu triển khai Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025. 

+ Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 
31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp 

nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025. 

- Phối hợp với các ngành, Thường trực UBND các huyện, thành phố thực 
hiện tốt một số nhiệm vụ được UBND tỉnh giao 

+ Đôn đốc các đơn vị thực hiện nguồn vốn các chương trình chính sách dân 

tộc và hoàn tất hồ sơ, thủ tục phục vụ cho công tác giải ngân thanh quyết toán 
nguồn vốn cho các công trình, chính sách thuộc kế hoạch năm 2020; đẩy nhanh 

tiến độ triển khai thực hiện nguồn vốn các chương trình chính sách năm 2021.  

+ Tổ chức thăm, tặng quà đối với người nghèo, người có uy tín tiêu biểu 
và một số xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, Đồn biên phòng nhân dịp tết 

nguyên đán Tân Sửu. Thăm hỏi, nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 
kiểm tra công tác chuẩn bị đầu tư các chương trình, chính sách dân tộc trên địa 

bàn tỉnh.   

+ Chuẩn bị tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ bản 
thuộc các xã khu vực III, bản ĐBKK thuộc xã khu vực II trên địa bàn tỉnh (đã 

ban hành Kế hoạch số 43/KH BDT ngày 05/3/2021, dự kiến thời gian mở lớp 
trong quý II, quý III năm 2021). 

- Tiếp tục thực hiện 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” trên địa bàn 

tỉnh theo Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của thủ tướng Chính phủ.  

- Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư: Thực hiện thanh tra việc triển 
khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Yên. 

Tổ chức tiếp công dân và giải quyết đơn thư đúng quy định. 

- Xây dựng ban hành 310 văn bản thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của 

Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan (46 kế hoạch; 40 
báo cáo; 30 quyết định; 15 tờ trình và 179 công văn). 

2.2. Công tác khác 

- Tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo của tỉnh và trung ương. 

- Tham gia một số hội thảo khoa học do trung ương và tỉnh tổ chức.  

- 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 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức. 

3. Tình hình thực hiện các chính sách dân tộc 

3.1. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS 

và miền núi giai đoạn 2021-2025 
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- Ban Dân tộc tham mưu cho tỉnh ban hành Quyết định số 2857/QĐ-
UBND ngày 19/12/2020 về thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2021-2030; tham mưu họp BCĐ và đề xuất nội dung xây dựng Thông 
tư quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền 
núi giai đoạn 2021-2025. 

- Đến thời điểm báo cáo, Ban Dân tộc phối hợp với các sở, ban, ngành và 
UBND các huyện tham mưu thực hiện:  

+ Rà soát đề xuất các dự án, tiểu dự án Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2021-2025; rà soát tiêu chí, xác định các dân tộc còn khó khăn, có khó 

khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025.  

+ Phối hợp các sở ngành xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa 

bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

+ Báo cáo việc thực hiện nội dung theo Kết luận của Bộ trưởng UBDT về 
tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.  

3.2. Chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã ĐBKK, xã an toàn 
khu, xã biên giới; các thôn, bản ĐBKK 

- Vốn giao chi phí quản lý Chương trình 135 năm 2021 là 90 triệu đồng. 

Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-BDT ngày 05/02/2021 về Kiểm 
tra kết quả thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021. 

- Kết quả thực hiện: Dự kiến thực hiện trong quý II, quý III năm 2021. 

 3.3. Chính sách đối với người 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 

Tổng số người có uy tín trong đồng bào DTTS (tính thời điểm phê duyệt 

năm 2020) là 2.255 người. 

- Kế hoạch được giao thực hiện: 6.478,316 triệu đồng (Cấp tỉnh 3.469 
triệu đồng; các huyện, thành phố 3.009,316 triệu đồng). 

- Thực hiện:  

+ Cấp tỉnh: Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức nắm tình hình sản xuất, đời sống, 

tình hình chuẩn bị tết của nhân dân vùng dân tộc thiểu số; thăm hỏi, tặng quà nhân 
dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho 122 người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số; thăm, tặng quà 01 Đồn Biên phòng và 09 xã biên giới, xã đặc 
biệt khó khăn tại 5 huyện trong tỉnh (Sốp Cộp, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, 

Mường La và Bắc Yên). Cấp 51.865 tờ (23 kỳ) Báo Dân tộc phát triển; 2.495 tờ 
(61 kỳ) Báo Sơn La cho người có uy tín. 

+ Cấp huyện: Các huyện đã thăm tặng quà tết nguyên đán, tết cổ truyền 

các dân tộc thiểu số cho người có uy tín: 1.127,5 triệu đồng. Hiện các huyện 
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đang xây dựng kế hoạch tổ chức thăm hỏi khi người uy tín ốm đau, gặp khó 
khăn…và tổ chức cung cấp thông tin theo quy định. 

3.4. Thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ 

 - Kế hoạch giao: 221 triệu đồng. 

 - Thực hiện 

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND 

ngày 28/12/2020 về việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 
nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Sơn La giai 
đoạn (2021-2025)”. 

Ngày 11/01/2021, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 09/KH-BDT thực hiện 
Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021. 

Đến nay UBND các huyện đang rà soát, lập danh sách gửi Ban Dân tộc, 
dự kiến thực hiện trong quý II, quý III năm 2021. 

3.5. Thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ 

- Kế hoạch giao: 588 triệu đồng. 

- Thực hiện: Ngày 02/3/2021, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 37/KH-

BDT 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” trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

Đến nay UBND các huyện đang rà soát, lập danh sách gửi Ban Dân tộc, 

dự kiến thực hiện trong quý II, quý III năm 2021. 

3.6. Thực hiện Quyết định 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ 

- Kế hoạch giao: 240 triệu đồng. 

 - Thực hiện: Ngày 02/3/2021, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 40/KH-
BDT để triển khai thực hiện Quyết định 1898/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

Đến nay UBND các huyện đang rà soát, lập danh sách gửi Ban Dân tộc, 

dự kiến thực hiện trong quý II, quý III năm 2021. 

3.7. Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg 

ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

- Vốn giao: 843 triệu đồng (Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 

10/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La). 

- Tiến độ thực hiện 

Thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 22/10/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sơn La về triển khai thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân 
tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 
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2019- 2025”, ngày 05/02/2021 Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 
30/KH-BDT về tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021 (01 lớp đối tượng 3; 
05 lớp đối tượng 4).  

- Thời gian tổ chức: Dự kiến thực hiện quý II và quý III năm 2021. 

4. Đánh giá chung 

Trong quý I năm 2021, nhìn chung hệ thống cơ quan chuyên trách làm 

công tác dân tộc trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn theo quy định. Ngay từ đầu năm Ban Dân tộc tỉnh đã 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. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC QUÝ II/2021 

1. Công tác nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

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. 

- Tiếp tục tham mưu trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về 
công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh: 

 + Tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo 
Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

  + Báo cáo kết quả rà soát, xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, 
có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg 

ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

 + Tiếp tục rà soát tổng hợp nhu cầu, hạng mục đầu tư các dự án theo 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

- Triển khai tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác 
dân tộc; Hội nghị thực hiện tuyên truyền đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống 

trong gia đình năm 2021 cho cán bộ bản ĐBKK trên địa bàn tỉnh năm 2021. 
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- Triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 
huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh” năm 2021 theo Quyết 

định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Đẩy mạnh 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” và Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình 

đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định số 
1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 và Quyết định 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ.  

- Tiếp tục thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ (Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin tại tỉnh và tham quan học tập 

kinh nghiệm cho người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh). 

- Công tác thanh tra: Đôn đốc UBND huyện Bắc Yên thực hiện kết luận 

thanh tra các chương trình dân tộc và nghiên cứu các nội dung thực hiện cuộc 
thanh tra việc triển khai, thực hiện các chương trình chính sách dân tộc tại huyện 

Vân Hồ. 

- Thực hiện Chương trình ký kết phối hợp giữa Ban Dân tộc với Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh. 

- Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo 
và phòng chống tham nhũng theo kế hoạch. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, tham gia bầu cử 
đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026 đúng quy định. 

- Tổng hợp các báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình, dự án và các 

chính sách dân tộc của Ban được giao quản lý và báo cáo thống kê công tác dân 
tộc theo Thông tư số 02/2018/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc;... 

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 rà soát, bổ sung các hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
công tác dân tộc và chính sách dân tộc để cấp huyện, thành phố và cơ sở kịp thời 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2021. 

3. 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... 

4. 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. 
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5. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, Mặt trận tổ quốc và 
các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện các chính sách dân tộc. 

6. 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 I, nhiệm vụ 

trọng tâm công tác quý II năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La báo cáo Ủy ban 
Dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh nắm và chỉ đạo./. 

  

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, Thúy. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 
 

 
Lường Văn Toán 
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO QUÝ I NĂM 2021 
(Kết quả tổng hợp đến ngày 18/3/2021) 

 

STT Đơn vị gửi Báo cáo Ngày nhận 
báo cáo 

Đúng hạn Chậm Chưa nhận 
được 

I Các PCM của Ban     

1 Chính sách dân tộc 17/3 x   

2 Thanh tra 15/3 x   

3 Văn phòng 16/3 x   

II Các huyện, thành phố     

1 Vân Hồ 17/3 x   

2 Mộc Châu 15/3 x   

3 Yên Châu 15/3 x   

4 Mai Sơn 16/3 x   

5 Phù Yên 16/3 x   

6 Bắc yên 15/3 x   

7 Sốp Cộp 16/3 x   

8 Sông Mã 15/3 x   

9 Quỳnh Nhai 15/3 x   

10 Thuận Châu 15/3 x   

11 Mường La 17/3 x   

12 Thành phố 15/3 x   
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