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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 17/4/2022  

của UBND tỉnh Sơn La 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 17/4/2022 của UBND tỉnh 

tổ chức triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện hai tỉnh Lào 

Cai và Sơn La giai đoạn 2021-2025. Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của 

ngành, Ban Dân tộc báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch như sau: 

1. Về Công tác tuyên truyền, phổ biến 

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 17/4/2022 của UBND tỉnh, 

trong năm 2022 Ban Dân tộc đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung và kết 

quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ hợp tác toàn diện hai tỉnh Lào Cai và Sơn 

La theo Biên bản ghi nhớ số 02-BB/TULC-TUSL ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy 

Lào Cai, Tỉnh ủy Sơn La về hợp tác toàn diện hai tỉnh Lào Cai và Sơn La giai 

đoạn 2021-2025 tới toàn thể cán bộ, công chức thông qua các cuộc họp cơ quan 

và trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc và lồng ghép tuyên truyền qua 4 hội 

nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc cho 173 công chức cấp xã, 01 hội nghị 

cho 59 đại biểu là Bí thư, Phó bí thư chi bộ. 

2. Về tổ chức các chuyến thăm quan, học tập kinh nghiệm giữa các cơ 

quan của tỉnh với các cơ quan có liên quan của tỉnh Lào Cai 

Căn cứ theo Chương trình làm việc của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tại văn 

bản số 736/BDT-KHTH ngày 20/10/2022 về việc đến học tập kinh nghiệm về 

thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại tỉnh Sơn La. Chiều ngày 28/10/2022 

Ban Dân tộc tỉnh Sơn La đã tổ chức tiếp đón đoàn công tác tỉnh Lào Cai và đưa 

đoàn đi thăm một số mô hình phát triển sản xuất, mô hình liên kết sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm tiêu biểu tại các huyện Mộc Châu và huyện Mai Sơn. Ban Dân tộc 

Sơn La và đoàn công tác tỉnh Lào Cai đã trao đổi về tỉnh triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 2022 và những khó khăn vướng mắc chung mà các tỉnh 

đang gặp phải, đồng thời đưa ra những giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới 

để đảm bảo đạt được những chỉ tiểu, mục tiêu kế hoạch của Chương trình mục 

tiêu quốc gia.  

3. Về trao đổi phối hợp triển khai công tác dân tộc và triển khai 

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 
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Trong năm 2022 Ban Dân tộc đã thường xuyên trao đổi, liên hệ với Ban 

Dân tộc tỉnh Lào Cai về tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương 

để tham mưu cho UBND tỉnh khiển khai xây dựng dự thảo tờ trình của UBND 

tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn ngân sách trung ương 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; xây dựng dự thảo kế hoạch vốn giai đoạn 

2021-2025 và năm 2022 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 2021-2025 đảm 

bảo quy đinh và những giải pháp cần tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển 

khai thực hiện Chương trình.    

Trên đây là báo cáo thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 

17/4/2022 của UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ về hợp 

tác toàn diện hai tỉnh Lào Cai và Sơn La giai đoạn 2021-2025, Ban Dân tộc kính 

đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Trang TTĐT của Ban; 

- Lưu: VT, (PCS). 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

Thào Xuân Nếnh 
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