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Sơn La, ngày 14 tháng 11 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Thống kê công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La 

                                     

                                              Kính gửi: 

 

 

- Ủy ban Dân tộc; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. 

 

Thực hiện Thông tư số 02/2018/TT-UBDT ngày 05/11/2018 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc; 

Công văn số 4593/UBND-TH ngày 18/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

triển khai Thông tư số 02/2018/TT-UBDT ngày 05/11/2018 của Ủy ban Dân tộc;  

Căn cứ báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La tổng 

hợp báo cáo kết quả thống kê công tác dân tộc như sau: 

1. Tổng số trường, lớp, giáo viên, học sinh giáo dục phổ thông  

- Số trường: 368 trường. 

- Số trường đạt chuẩn quốc gia: 196 trường 

- Số lớp: 9.112 lớp. 

- Số giáo viên: 14.367 người (DTTS 7.954 người). 

- Số học sinh: 277.061 người (DTTS: 232.991 người, nữ: 111.800  người). 

2. Số học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi: 148.498 người 

3. Số học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học, lưu ban: 5.578 người (nữ 

2.061 người). 

(Có biểu chi tiết số 01,02,03 kèm theo) 

Trên đây là báo cáo thống kê công tác dân tộc (đợt 3) của Ban Dân tộc tỉnh 

Sơn La./.  
 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Vụ Kế hoạch và tài chính UBDT; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Website BDT; 

- Lưu VT, csdt. 

 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 
 

 

Thào Xuân Nếnh 
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