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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 4 năm 2021 
 

  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 4 năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 

năm 2021 như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

Tình hình đời sống đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định, nhân dân 
các dân tộc thiểu số hăng hái thi đua sản xuất, thu hoạch cây vụ đông xuân, tập 

trung chăm sóc lúa vụ chiêm xuân; chăm sóc cây công nghiệp và rừng hiện có... 
Chủ động tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.  

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Đồng 
bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước, có tinh thần đoàn kết cao, biết khắc phục khó khăn. Chấp hành 
nghiêm túc các văn bản chỉ thị, nghị quyết,... về công tác bầu cử và sẵn sàng 

cho ngày hội bầu cử. Chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh 
Covid-19. Thực hiện việc thiết lập tình trạng mới vừa chống dịch, vừa tham gia 

sản xuất theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh.... Trong tháng 
không xảy ra di cư tự do. 

Tình hình thiên tai: Ngày 28/3/2021, đã xảy ra mưa, gió lốc gây thiệt hại về 

nhà, tài sản tại một số xã của huyện Sông Mã, Sốp Cộp làm thiệt hại 115 nhà (Sốp 
Cộp 107 nhà, Sông Mã 8 nhà). Giá trị thiệt hại ước tính trên 145 triệu đồng.  Sau 

khi có thiên tai xảy ra, UBND các huyện, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, 
UBND các xã đã chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục, ổn định cuộc 

sống cho các hộ dân bị thiệt hại. 

II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC DÂN TỘC 

1. Chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc của tỉnh 

UBND tỉnh tiếp tục giao và chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh thực hiện các nhiệm 
vụ về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc. 
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Trong tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân 
tộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện 25 nhiệm vụ (01 nhiệm vụ giao 

chủ trì, 24 nhiệm vụ giao phối hợp thực hiện). Ban Dân tộc đã hoàn thành 11/25 
nhiệm vụ, còn 14/25 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 

Trình UBND tỉnh ban hành 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. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh: 

+ Tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả rà soát các dân tộc còn gặp nhiều 

khó khăn, có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 
theo 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 theo chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc. Dự thảo báo cáo tình 

hình thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

+ Phối hợp các sở ngành tham mưu trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh dự 
thảo 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. 

- Tiếp tục phối hợp với các sở ngành, UBND các huyện rà soát, tổng hợp 

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

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xem xét, xin ý kiến chỉ đạo về số lượng 
đại biểu và thời gian tổ chức đoàn đi thực tế học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh. 

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Hoàn thành cuộc  thanh 

tra việc tổ chức thực hiện một số chính sách dân tộc tại huyện Bắc Yên. Thực 
hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định. 

- Xây dựng, ban hành 6 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ: Kế hoạch Đào tạo, 
phát triển nguồn nhân lực năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh về định hướng hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 

2021-2025; Kế hoạch thực hiện công tác Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Sơn La; dự thảo kế hoạch công tác dân tộc trong tác chiến phòng thủ của 

Ban Dân tộc năm 2021; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021; Kế 
hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, 

xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020 – 2025. 

- Xây dựng 19 báo cáo theo nội dung yêu cầu 

+ Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chính sách cho người có uy tín giai 

đoạn 2012-2021; Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng; nhiệm vụ 
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UBND tỉnh giao tháng 3, Quý I/2021; Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm 
soát TTHC quý I năm 2021; báo cáo thống kê công tác dân tộc theo Thông tư 

02/2018/TT-UBDT; Báo cáo kết quả tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh tháng 4 năm 2021;  

+ Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp 
số 79-CTr/BDVTW giai đoạn từ 2016 đến tháng 3 năm 2021; Báo cáo Tổng kết 

10 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về công tác 
đối ngoại với nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La; Báo cáo giải trình thực hiện 

chậm quá hạn nhiệm vụ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh 
giao; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 

04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
bộ máy của tổ chức pháp chế (Từ ngày 25/8/2011 - 01/4/2021); Báo cáo kết quả 

thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 
25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Kết luận số 473-
KL/TU ngày 11/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo kết quả kiện toàn 

bộ máy cơ quan làm công tác dân tộc cấp huyện theo Kết luận số 28-KL/TU của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

+ Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm toát tài sản, thu 
nhập; Báo cáo kết quả tình hình triển khai, thực hiện Luật quản lý, sử dụng tài 

sản công; Báo cáo công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020;... 

2.2. Công tác khác 

- Phối hợp với Ủy Ban Dân tộc chuẩn bị các điều kiện (Giấy mời; báo cáo 
tham luận...) phục vụ Hội thảo “Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu 

dân tộc thiểu số, người có uy tín trong đồng bào DTTS sinh sống dọc tuyến biên 
giới” do Ủy ban Dân tộc tổ chức tại Sơn La. 

- Tham gia tập huấn về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tập huấn nghiệp vụ kiểm tra giám sát và thi hành 
kỷ luật trong Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; tập 

huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính năm 2021. 

- Xin ý kiến chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Đề án theo Quyết định 

414/QĐ-TTg. 

- Tổ chức Hội nghị công khai bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu của 

CBCC trong cơ quan; Hội nghị khai thác, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về 
công tác dân tộc và Diễn đàn đối thoại trực tuyến các dân tộc Sơn La; Trao đổi 

triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc với cán bộ công chức 12 phòng 
dân tộc các huyện, thành phố. 

- Rà soát kê khai bổ sung Lý lịch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh 
ủy quản lý theo yêu cầu của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối và Sở Nội vụ. Báo cáo thống 

kê số liệu nữ lãnh đạo, quản lý cuối nhiệm kỳ 2016-2021. 

- Phát động hưởng ứng và Báo cáo kết quả thực hiện hưởng ứng Ngày 

Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021. 
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- Báo cáo khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ và tuyển dụng, 
sử dụng công chức; Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết về cơ chế chính 

sách của HĐND tỉnh và tình hình thực hiện giải ngân vốn CTMTQG đến tháng 
4 năm 2021. 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của 

UBND tỉnh Sơn La về Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

- Cử cán bộ tham gia Nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh theo kế hoạch phát 
triển dân tộc thiểu số Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai-VILG" tỉnh Sơn La. 

- Tham gia ý kiến vào các văn bản: Dự thảo đề nghị xây dựng nghị quyết 

của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ thiệt hại do động vật hoang dã gây ra; dự 
thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg và Quyết định số 36/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến năm 2030; Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện phương án 

phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng 
đơn vị hành chính cấp huyện để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh; Lập Kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Sơn La; Lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 
(2021-2030) tầm nhìn đến năm 2050 và lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp 
huyện; dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 

20/11/2015 của UBND tỉnh quy định về hoạt động thông tin khoa học và công 
nghệ tỉnh Sơn La; dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc và miền núi tỉnh Sơn 
La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; dự thảo của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; dự thảo Báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia 
PCTN đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện UNCAC; dự thảo Nghị định quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; dự thảo Kế hoạch 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ; 

dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 
của UBND tỉnh quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tỉnh 

Sơn La;...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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 quan tâm 

phát triển; chấm điểm thi đua hàng tháng theo quy định. Thực hiện quán triệt, 
tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ; 

quán triệt các văn bản và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh 
Covid-19; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến toàn thể CBCC cơ quan.  
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- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Lao động, Thương Binh & Xã hội khen 
thưởng cá nhân lãnh đạo có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến 

lược, Chương trình, Đề án về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo 
lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020. 

- Ban hành 06 quyết định theo thẩm quyền: Quyết định về việc biệt phái 

công chức; Quyết định cử cán bộ tham gia học lớp Trung cấp lí luận hành chính 
khoá XII.1 (2021-2022); Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực 

hiện dự toán ngân sách nhà nước đến hết quý I năm 2021;... 

- Trong tháng, tiếp nhận và xử lý 501 văn bản đến; ban hành 111 văn bản đi,  

gồm: 6 Quyết định; 75 Công văn; 19 Báo cáo; 5 Tờ trình và 6 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 5 NĂM 2021 

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

Tăng cường nắm tình hình sản xuất, đời sống và an ninh trật tự trong vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh 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 

- Tiếp tục triển khai các văn bản về phòng chống dịch Covid-19; thực hiện 
nghiêm túc các văn bản của các cấp, các ngành về công tác bầu cử và sẵn 

sàng cho ngày hội bầu cử. 

 - Rà soát, hoàn thiện các nội dung (dự thảo các nội dung tham mưu cho 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị Quyết 88/NQ-QH); tham mưu tổ chức họp 
tư vấn với ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo 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. 

- Tham mưu chuẩn bị các điều kiện cho đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh 

làm việc với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.  

- Chỉ đạo chỉnh sửa, hoàn thiện danh mục đối thoại trên phần mềm Diễn 
đàn đối thoại công tác dân tộc; xây dựng quy chế vận hành 02 phần mềm cơ sở 

dữ liệu và điễn đàn đối thoại công tác dân tộc. 

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ CTDT cho cán bộ bản đặc biệt khó khăn 

thuộc các xã khu vực II, III trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021 và hội nghị tuyên 
truyền đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2021 

- Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả 10 năm thực hiện chính sách 
đối với người có uy tín của các huyện, thành phố. 

- Tổ chức thực hiện cuộc thanh tra việc triển khai thực hiện một số chính 
sách dân tộc trên địa bàn huyện Vân Hồ theo kế hoạch.  
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- Tham dự sinh hoạt với Chi bộ khu dân cư trên địa bàn huyện Vân Hồ . 

- Hoàn thiện tiếp nhận công chức năm 2021; xây dựng kế hoạch biên chế 

năm 2022. 

- Phối hợp với Uỷ ban Dân tộc chuẩn bị Hội thảo “Giao lưu, trao đổi kinh 
nghiệm giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín trong đồng bào DTTS 

sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Lào” do Uỷ ban Dân tộc tổ chức tại Thành 
phố Sơn La. 

- Tiếp tục xây dựng dự thảo kế hoạch công tác dân tộc trong tác chiến 
phòng thủ năm 2021. 

- Phối hợp với UBND các huyện rà soát, tổng hợp đối tượng tham gia các 
hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc; hội nghị tuyên tuyền thực hiện 

Quyết định 1898/QĐ-TTg, Quyết định 498/QĐ-TTg và Quyết định 1163/QĐ-
TTg trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

- Xây dựng Báo cáo 6 tháng về nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ 
hạng chỉ số B1 năm 2021; báo cáo 6 tháng triển khai thực hiện chỉ số cải thiện 

các quy định của pháp luật năm 2021 và các báo cáo thực hiện nhiệm vụ khác 
theo quy định. 

- Tham gia ý kiến vào các văn bản liên quan đến chính sách dân tộc của 
một số sở, ban, ngành liên quan. 

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng 

tâm công tác tháng 5 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 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, Thúy. 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
Đinh Trung Dũng 
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THÁNG 4/2021 

(Kết quả tổng hợp đến sáng ngày 19/4/2021) 
 

STT Đơn vị gửi Báo cáo Ngày nhận 
báo cáo 

Đúng hạn Chậm 
Chưa nhận 
được báo 

cáo 

I Các PCM của Ban     

1 Chính sách dân tộc 16/4 x   

2 Thanh tra 16/4 x   

3 Văn phòng 16/4 x   

II Các huyện, thành 
phố 

    

1 Vân Hồ 15/4 x   

2 Mộc Châu 17/4 x   

3 Yên Châu 14/4 x   

4 Mai Sơn 14/4 x   

5 Phù Yên 17/4 x   

6 Bắc yên 14/4 x   

7 Sốp Cộp 14/4 x   

8 Sông Mã 14/4 x   

9 Quỳnh Nhai 14/4 x   

10 Thuận Châu 16/4 x   

11 Mường La   17/4               x   

12 Thành phố 15/4 x   
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