
UBND TỈNH SƠN LA 

BAN DÂN TỘC 

 
Số:          /BC-BDT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 14 tháng 11 năm 2022 

  

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 18/4/2022  

của UBND tỉnh năm 2022 
 

 

Thực hiện Kế hoạch 117/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh Sơn 

La về tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông 

thôn bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, Ban Dân tộc báo cáo tinh hình 

thực hiện như sau: 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 

Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn 

bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch 117/KH-

UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh Sơn La về tổ chức triển khai thực hiện 

Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn 

La giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Dân tộc tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp trên như: Tổ chức quán triệt, 

tuyên truyền, phổ biến nội dung và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

phát triển nông nghiệp và nông thôn theo Kết luận số 97-KL/TW ngày 

15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết 

luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định 

số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch 

triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn; Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; 

Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt Kế hoạch Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 15-NQ/ĐH ngày 

24/9/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 

2020-2025; Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 20/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về phát triển công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 21/01/2021 
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của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập 

trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 và các văn bản có liên quan tới toàn thể nhân dân thông qua các cuộc họp 

tại cơ quan đơn vị và tại các hội nghị do Ban Dân tộc tổ chức.  

Trong năm 2022 Ban Dân tộc đã xây dựng các kế hoạch tuyên truyền và 

lồng ghép nội dung phát triển nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2021 - 2030 

vào thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 tổ chức 03 hội nghị 

tuyên truyền tại 03 huyện: Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu với 171 đại 

biểu tham gia; Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ tổ chức 04 lớp đào tạo tập huấn cho 173 công chức cấp xã, 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, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ 

tướng Chính  tổ chức 02 hội nghị với 50 người có uy tín tiêu biểu thuộc các 

huyện, thành phố tham gia 

2. Tình hình triển khai thực hiện 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 năm 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 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: 1.201.262 triệu đồng, trong đó: Vốn trung ương: 919.418 triệu 

đồng (gồm vốn đầu tư phát triển: 587.828 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 331.590 

triệu đồng); Vốn địa phương: 46.580 triệu đồng; vốn vay: 219.300 triệu đồng; 

vốn khác: 16.329 triệu đồng. 

Tiến độ thực hiện: Tính đến hết ngày 14/11/2022 đối với các dự án, tiểu 

dự án, nội dung thành phần đã có hướng dẫn cụ thể của các bộ ngành trung ương 

và các sở, ban ngành của tỉnh, các đơn vị được giao kế hoạch vốn các đơn vị 
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đang triển khai, thực hiện theo quy định. Đối với một số dự án, tiểu dự án, nội 

dung thành phần đã có hướng dẫn của trung ương nhưng chưa hướng dẫn chi tiết 

cụ thể như dự án 1, 9, tiểu dự án 2 dự án 10 các đơn vị còn đang dừng lại để chờ 

văn bản hướng dẫn của trung ương. 

3. Tồn tại, hạn chế 

- Địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số rộng, công tác tuyên truyền các 

quan điểm, nghị quyết, quyết định của trung ương và kế hoạch của tỉnh đến nhân 

dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn.   

- Nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền còn hạn chế, các đối 

tượng được tiếp thu số lượng tham gia còn hạn chế.  

- Công tác phân bổ và tiến độ thực hiện, giải ngân thanh toán nguồn kinh 

phí của các đơn vị còn chậm; một số dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần đã 

có hướng dẫn của trung ương nhưng chưa cụ thể như dự án 1, dự án 3, 4, 9, dự 

án 5 (về khung đào tạo, tập huấn), tiểu dự án 2 dự án 10. 

Nguyên nhân: 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 tết dẫn đến các địa phương triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn 

còn lúng túng, chậm so về kế hoạch giao.   

4. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công 

chức, người lao động cơ quan về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước trong triển khai thực hiện chương trình đầu tư mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 – 2030. 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐH ngày 

24/9/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 

2020 – 2025; Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 20/01/2020 của Ban Thường vụ 

Tinh ủy Thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 117/KH-UBND ngày 

18/4/2022 của UBND tỉnh Sơn La, Ban Dân tộc kính gửi Sở Nông nghiệp và 

PTNT nghiên cứu, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:  
- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Trang TTĐT của Ban; 

- Lưu: VT, (PCS).                                                               

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 
Thào Xuân Nếnh 
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