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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 11/3/2021  

của UBND tỉnh năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch 68/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Sơn 

La về tổ chức thực hiện Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông, lân, thuỷ sản đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại phụ lục kèm 

theo kế hoạch, Ban Dân tộc báo cáo kết quả như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

Trong năm 2022 các nội dung tại Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 

17/7/2019 của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu 

tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững; Quyết định số 174/QĐ-TTg 

ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thức đẩy xuất khẩu 

nông, lâm, thuỷ sản đến năm 2030 đã được Ban Dân tộc xây dựng lồng ghép 

quán triệt, tuyên truyền, phố biến vào kế hoạch tổ chức hội nghị thực hiện Quyết 

định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính Phủ Phê duyệt Đề án 

“Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 

2018 - 2025”; kế hoạch tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho người có 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.  

2. Kết quả công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến  

- Thực hiện Kế hoạch 68/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Sơn 

La; Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về giải pháp 

khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn 

và bền vững; Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án thức đẩy xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đến năm 

2030 Ban Dân tộc đã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, quyết định gắn với 

việc phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 

công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; trong đó có 

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 cho toàn thể cán bộ, công 

chức trong cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt đã giúp cho 

cán bộ, công chức nâng cao nhận thức và ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của 

mình trong công tác tham mưu, phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả công 

tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; các chính sách hỗ trợ đầu tư vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy tác 

dụng thúc đẩy phát triển mạnh mẽ về nông nghiệp và xuất khẩu nông, lâm, thuỷ 

sản trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La. 
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- Triển khai lồng ghép quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 

53/NQ-CP ngày 17/7/2019 và Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ tại 4 hội nghị về “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán 

bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định 771/QĐ-TTg 

ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính Phủ Phê duyệt Đề án cho 173 công chức 

cấp xã thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc thuộc 202 xã, phường, thị trấn 

thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tham gia, địa điểm tổ 

chức tại trung tâm huyện Quỳnh Nhai 02 lớp và huyện Mộc Châu 02 lớp. Tổ 

chức mở 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, Trưởng bản, Phó trưởng bản, các 

bản thuộc 02 huyện Mộc Châu và Vân Hồ. 

3. Tồn tại, hạn chế 

Địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số rộng, công tác quán triệt, tuyên 

truyền các nội dung thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của 

Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững; Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 

05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thức đẩy xuất khẩu nông, 

lâm, thuỷ sản đến năm 2030. Do đó công tác tuyên truyền các quan điểm, chủ 

trương của Đảng trong nghị quyết đến nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

còn gặp nhiều khó khăn.   

4. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 

- 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 triển khai công tác lồng ghép quán triệt, tuyên truyền, phổ biến 

Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về giải pháp khuyến 

khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền 

vững; Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án thức đẩy xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đến năm 2030 vào các 

chương trình, hội nghị thực hiện các đề án, quyết định do Ban Dân tộc tổ chức 

thực hiện. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 68/KH-UBND ngày 

11/3/2021 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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