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Thực hiện Quyết định số 111/QĐ-BDT ngày 17/10/2022 của Trưởng Ban 

Dân tộc về Thanh tra việc tổ chức thực hiện một số chính sách dân tộc tại huyện 

Mộc Châu. Sau khi công bố Quyết định thanh tra ngày 26/10/2022, Đoàn thanh 

tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các chương trình chính sách của Uỷ ban 

nhân dân huyện Mộc Châu trên địa bàn các xã, thị trấn, trực tiếp kiểm tra, xác 

minh trên địa bàn các xã: Chiềng khừa, Lóng Sập, Tà Lại, Quy Hướng, Đông 

Sang, Tân Hợp; Đoàn tiến hành thanh tra 03 đơn vị trường Phổ thông dân tộc 

bán trú đó là: PTDTBT TH&THCS Tân Hợp, PTDTBT TH&THCS Chiềng 

Khừa,  PTDTBT TH&THCS Lóng Sập. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 07/BC-ĐTTr ngày 25/11/2022 của 

Trưởng đoàn thanh tra. Trưởng Ban Dân tộc kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Mộc Châu là huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Sơn La, tổng diện tích tự 

nhiên 1.071,7 km2, với 39,847 km đường biên giới giáp với huyện Sốp Bâu, tỉnh 

Hủa Phăn, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Trên địa bàn huyện có 12 dân 

tộc anh em cùng chung sống, tính đến 31/12/2019 dân số  toàn huyện là 114.851 

người, trong đó: Dân tộc Kinh 43.933 người chiếm 43,8%; dân tộc Thái 34.612 

người chiếm 30,1%; dân tộc Mường 13.755 người chiếm 12%; dân tộc Mông 

14.486 người chiếm 12,6%; dân tộc  Dao 6.588 người chiếm 5,7%; dân tộc Sinh 

Mun 586 người chiếm 0,5%; dân tộc Khơ Mú 394 người chiếm 0,3%; dân tộc 

Tày 229 người chiếm 0,2%; dân tộc La Ha 224 người chiếm 0,2%; dân tộc khác 

44 người chiếm 0,05%. Huyện có 13 xã, 02 thị trấn với 193 bản, tiểu khu; 

Chương trình 135 trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 -2020  gồm 11 xã (trong đó 

03 xã khu vực III; 02 xã khu vực II: 06 xã khu vực I). Tổng số bản ĐBKK: 57 

bản (trong đó 31 bản ĐBKK thuộc xã khu vực III; 26 bản ĐBKK xã khu vực I, 

II). Tổng số 13.609 hộ và 56.758 khẩu; tỷ lệ hộ nghèo 7,63% của các xã thực 

hiện Chương trình 135. 

Trong giai đoạn 2016 - 2021, trên địa bàn huyện Mộc Châu   đã triển khai 

các chương trình, chính sách dân tộc như: Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển 

kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo 

Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 30/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; 

Chương trình 135 theo Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ; Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc 
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thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ và Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc 

biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính 

phủ cùng với các chương trình, chính sách khác đã thúc đẩy phát triển sản xuất, 

tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định đời sống và 

sản xuất; các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ phát triển 

sản xuất; các hộ gia đình và học sinh ở xã, bản có điều kiện đặc biệt khó khăn 

được hỗ trợ các điều kiện để học tập được tốt hơn từ đó góp phần vào sự ổn định 

và phát triển kinh tế - xã hội chung trên địa bàn huyện. 

 Hàng năm căn cứ vào Quyết định giao vốn của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã 

chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan, các Trường phổ thông công 

lập trên địa bàn huyện và Uỷ ban nhân dân các xã tổ chức triển khai thực hiện 

đầy đủ nội dung của các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện 

đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Chương trình 135 theo Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 

của Thủ tướng Chính phủ (năm 2016-2020) 

1.1. Ưu điểm 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị và UBND các xã (được 

giao làm chủ đầu tư) tổ chức thực hiện các chính sách trên địa bàn huyện đảm 

bảo đúng địa bàn, đối tượng, định mức theo quy định. Năm 2016 - 2020 đã giao 

Phòng Dân tộc, phòng Nông nghiệp huyện và Ủy ban nhân dân các xã làm chủ 

đầu tư thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất nội dung hỗ trợ giống cây 

trồng, vật nuôi, phân bón cho người dân, đã tổ chức triển khai thực hiện các nội 

dung theo đúng quy định tại Thông tư Liên tịch số 01/2017/TT-UBDT ngày 

10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

1722/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 18/2017/TT-BNN 

ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.   

- Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất (cung cấp giống cây, con, phân bón) 

cho các hộ phù hợp với nhu cầu và đăng ký của người dân, phù hợp với tập quán 

canh tác của đại đa số đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã, tạo cơ hội cho hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất ổn định đời sống 

và được đánh giá là phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như tập quán sản xuất 

của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.   

- Về hồ sơ chứng từ: Về cơ bản đã thực hiện đúng, đủ các quy trình, thủ 

tục trong mua sắm hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 

ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

đấu thầu về lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện. Giá giống vật nuôi, cây 

trồng, phân bón cung ứng cho người dân được xác định cơ bản tương đương với 

giá thị trường.  
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1.2. Hạn chế, tồn tại 

- Đối với cấp huyện: Chưa chỉ đạo thường xuyên Phòng Nông nghiệp và 

UBND các xã thực hiện đánh giá tổng kết (hiệu quả) các mô hình phát triển sản 

xuất để từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình mang lại hiệu quả kinh 

tế, đặc biệt với Dự án trồng cây Bưởi, Cam, Xoài trong 2 năm 2016, 2017 đến 

nay hiệu quả chưa cao, do địa hình quá dốc, dân không có vốn để mua phân bón 

hàng năm, nên sản lượng, chất lượng quả thấp không bán được hoặc bán với giá 

thấp, nên một số nơi hiệu quả của chính sách vẫn chưa cao. 

- Đối với cấp xã:  

+ Không xây dựng kế hoạch giai đoạn và hàng năm; Mô hình dự án sản 

xuất được duyệt nhưng khi triển khai tại xã thực chất là hỗ trợ trực tiếp cho 

riêng từng hộ (diện tích nhiều nơi còn manh mún, chưa hướng dẫn kỹ thuật 

trồng, chăm sóc cho người dân) dẫn đến hiệu quả nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của 

nhà nước có nơi còn chưa cao. 

+ Công tác phê duyệt hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo hàng năm còn có 

sai sót, nhầm lẫn tên,… 

+ Hồ sơ chứng từ cấp xã về thực hiện chính sách sắp xếp chưa khoa học, 

còn trùng lặp nhiều nội dung, văn bản, sắp xếp không theo thứ tự, còn thiếu 

nhiều văn bản liên quan như: Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá, tờ 

trình của Hội đồng thẩm định, báo cáo đánh giá mô hình, quy chế thực hiện dự 

án, mô hình.  

+ Năng lực quản lý, điều hành còn nhiều hạn chế: Công tác giám sát của 

các tổ chức đoàn thể xã hội ở xã còn yếu, nhiều xã chưa thành lập Ban giám sát 

cộng đồng thực hiện chương trình. 

2. Chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 18/2011/QĐ-

TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ (năm 2016 - 2021) 

2.1. Ưu điểm 

- Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách đối với người có 

uy tín theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy 

tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. UBND huyện đã chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện cơ bản đúng theo quy định. Hàng năm UBND huyện ban hành các văn bản 

chỉ đạo bình xét, tổng hợp danh sách đề nghị tỉnh công nhận, ban hành kế hoạch 

tổ chức thực hiện các nội dung của chính sách.  

+ Quy trình, thủ tục: UBND huyện chỉ đạo rà soát, bình xét đề nghị công 

nhận danh sách người có uy tín hàng năm được thực hiện đúng theo quy định. 

+ Đại đa số người có uy tín đã phát huy được vai trò của mình đã góp 

phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an 

ninh, xóa đói giảm nghèo, giải quyết các vấn đề bức xúc tại cơ sở. 
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+ Các nội dung của chính sách đối với người có uy tín được triển khai đầy 

đủ, đúng đối tượng động viên khích lệ người có uy tín tham gia các hoạt động xã 

hội.  

2.2. Hạn chế, tồn tại 

- Năm 2017 UBND huyện không thực hiện việc chi tiền Tết cho 158 

người có uy tín (158 người x 400.000 đồng/năm với tổng số tiền là 63.200.000 

đồng), kinh phí tồn dự toán UBND huyện đã thu hồi hoàn trả ngân sách tỉnh 

theo Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 30/3/2018, nội dung này chưa đúng 

với quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 4 của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg 

ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.  

 - Tại hội nghị cung cấp thông tin, tham quan học tập cho Người có uy tín 

năm 2021 do Phòng Dân tộc tổ chức, đại biểu người có uy tín không được hỗ trợ 

tiền đi lại từ xã lên huyện và ngược lại (do Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm 

định). Nội dung này thực hiện chưa đúng với chế độ quy định tại điểm 2.4 mục 

2, mức chi chế độ hội nghị cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả 

lương của nhà nước, tại Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 

của HĐND tỉnh Sơn La.  

- Việc cấp phát báo cho người có uy tín trên địa bàn huyện của Bưu điện 

chưa được kịp thời, thường xuyên theo quy định. Theo phản ánh của một số 

người có uy tín hết tháng mới nhận được báo hoặc thậm chí không được, dẫn 

đến việc cập nhật tin tức, nắm bắt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước còn hạn chế.  

3. Chính sách hỗ trợ đặc thù phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc 

thiểu số theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 30/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ (Năm 2018 - 2020) 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo, giao cho UBND các xã làm chủ đầu 

tư triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho các đối 

tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn. Sau khi có Quyết định phê duyệt của 

UBND huyện, UBND các xã đã ban hành Quyết định chỉ định thầu và tiến hành 

hợp đồng với nhà cung ứng cung cấp bồn chứa nước cho các hộ dân theo hợp 

đồng. Trong quá trình thực hiện chính sách đều đảm bảo quy trình, thủ tục, đầy 

đủ chứng từ theo quy định. Qua kiểm tra, xác minh người dân trên địa bàn các 

xã được hưởng lợi phấn khởi, đón nhận chính sách hỗ trợ của Chính phủ, ổn 

định đời sống và sản xuất. 

4. Chính sách hỗ trợ đối với học sinh và trường phổ thông theo Nghị 

định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ (Năm học 2019-

2020; 2020-2021) 

4.1. Ưu điểm 

- Hàng năm UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo và các 

Trường Tiểu học và THCS có học sinh bán trú trên địa bàn huyện thực hiện đầy 
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đủ các quy định, văn bản hướng dẫn của tỉnh. Các trường thực hiện tốt các nội 

dung như sau: 

+ Về quy trình, thủ tục xét duyệt đối tượng: Các trường thực hiện đầy đủ 

quy định về hồ sơ (đơn của học sinh, hộ khẩu) theo đúng quy định. Các trường 

đều thành lập Hội đồng xét duyệt đối tượng thụ hưởng và thống nhất với phụ 

huynh học sinh về phương án, cách thức tổ chức nấu ăn cho học sinh và phương 

án chi trả chế độ. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành lập Tổ thẩm định xét duyệt 

đối tượng thụ hưởng. 

+ Về quản lý học sinh thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách: Được các 

trường theo dõi chặt chẽ (có sổ theo dõi, báo cáo) cấp có thẩm quyền đúng quy 

định. 

+ Về cơ sở vật chất: Tại các điểm trường có bán trú và tổ chức nấu ăn cho 

học sinh, hệ thống nhà ở, nhà ăn, bếp nấu, khu vệ sinh cơ bản đã được xây dựng, 

hoặc cải tạo lại bằng nguồn vốn do tỉnh, huyện cấp, do tài trợ từ các tập thể cá 

nhân và một phần do chính nhà trường tự huy động thực hiện.   

+ Về bữa ăn của học sinh: Các trường tổ chức nấu ăn cho học sinh đã làm 

khá tốt công tác tổ chức nấu ăn từ các khâu: kiểm tra hàng ngày từ khâu nhập, 

xuất thực phẩm, nấu ăn, lưu mẫu thực phẩm cơ bản đúng quy định.   

+ Hợp đồng thuê và chi trả tiền thuê người nấu ăn cho học sinh theo đúng 

định mức và quy định của Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La. 

+ Các trường đã mở sổ kế toán đầy đủ theo đúng quy định hiện hành. 

- Các nội dung của chính sách đối với học sinh thuộc đối tượng thụ hưởng 

được cơ bản triển khai đầy đủ, kịp thời, đảm bảo cơ sở vật chất từ nhà ở, chất 

lượng bữa ăn, từ đó duy trì tối đa số lượng học sinh theo học các cấp học. Chính 

sách hỗ trợ phù hợp với tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tạo điều kiện cho con 

em đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở vùng ĐBKK ở xa trường đều được tham 

gia học tập, tạo động lực tích cực cho học sinh tham gia học tập, hạn chế tình 

trạng bỏ học. Nguồn vốn được triển khai đúng đối tượng, địa bàn thụ hưởng 

chính sách. 

4.2. Hạn chế, tồn tại  

- Cơ sở vật chất để đảm bảo chỗ ăn, nghỉ, bếp nấu ăn cho học sinh phần 

lớn đã xuống cấp, chưa đáp ứng được nhu cầu ăn, nghỉ của học sinh: Hầu hết 

học sinh đều phải ngủ ghép, phòng ngủ chật hẹp; trường PTDTBT TH&THCS 

Lóng Sập học sinh tiểu học chưa có nhà ăn, còn để học sinh ngồi ăn ngoài hiên. 

- Việc tổ chức quản lý nguồn kinh phí nấu ăn tập trung cho học sinh bán 

trú còn nhiều hạn chế: Khẩu phần ăn chưa được cải thiện, chất lượng bữa ăn của 

học sinh còn thấp. 

III. KẾT LUẬN 

1. Ưu điểm 
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- UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các 

xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc theo 

nội dung cuộc thanh tra, đã đạt được kết quả tích cực; chính sách của Đảng và 

Nhà nước đã thực sự đến với đồng bào, hiệu quả của Chương trình 135, Quyết 

định số 2085/QĐ-TTg, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ đã cải thiện, nâng cao mức sống, 

nâng cao nhận thức một cách đáng kể đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp 

phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, ổn định an ninh, trật tự tại 

địa phương.  

- Nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ cho các dự án của chương trình, 

chính sách trên địa bàn huyện được thanh tra về cơ bản phù hợp với điều kiện, 

hoàn cảnh thực tế của địa phương, các dự án được hỗ trợ đang phát huy hiệu 

quả. Nguồn vốn Chương trình 135 về hỗ trợ phát triển sản xuất đã góp phần 

nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thay đổi nhận thức của nhân dân các dân 

tộc trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế nông nghiệp bền 

vững, tạo ra sản phẩm hàng hóa hiệu quả kinh tế cao; Chính sách đối với người 

có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg đã tạo động lực cho người có uy 

tín phát huy tinh thần trách nhiệm đại đoàn kết các dân tộc và vai trò, trách 

nhiệm của đội ngũ người có uy tín, củng cố tình đoàn kết tại các bản vùng dân 

tộc; Chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg đã góp phần hỗ trợ nước sinh 

hoạt phân tán cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo vùng ĐBKK ổn định đời sống, 

không bị bỏ lại phía sau; Chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú theo Nghị định 

số 116/2016/NĐ-CP đã giúp cải thiện đời sống cho học sinh, tỷ lệ học sinh đến 

trường ngày một tăng lên, tỷ lệ học sinh bỏ học ngày càng giảm, sỹ số học sinh 

các cấp học luôn ổn định, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của các 

trường. 

- Các phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan và UBND các xã cơ bản 

chấp hành tốt hướng dẫn của trung ương, của tỉnh, các sở, ban, ngành về thực 

hiện chương trình, chính sách. Các phòng chuyên môn, đơn vị và UBND các xã 

được giao làm chủ đầu tư, quản lý, thực hiện các nội dung của chương trình, 

chính sách đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Hạn chế, tồn tại 

2.1. Đối với UBND huyện  

Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình, chính sách 

dân tộc trong những năm gần đây tuy đã được quan tâm thường xuyên, xong bên 

cạnh đó vẫn còn để phòng chuyên môn, một số đơn vị trường học có học sinh 

bán trú tổ chức thực hiện các chương trình chính sách chưa bám sát vào hướng 

dẫn của tỉnh và trung ương, sử dụng nguồn kinh phí của chương trình, chính 

sách còn chưa hiệu quả, cụ thể là chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP 

và chính sách đối với Người có uy tín theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg 

ngày 18/3/2011 và Quyết định 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

2.2. Đối với một số phòng, đơn vị và UBND các xã   
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* Phòng Dân tộc: Còn hạn chế trong việc tham mưu cho UBND huyện 

tuyên truyền các chương trình, chính sách của Đảng và nhà nước đối với đồng 

bào dân tộc thiểu số; Tham mưu cho UBND huyện thực hiện chế độ chính sách 

đối với Người có uy tín chưa đầy đủ theo quy định. 

* Phòng Giáo dục & Đào tạo: Chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát các 

trường thực hiện chính sách theo Nghị định 116/NĐ-CP, nhất là việc tổ chức 

nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú: Cơ sở vật chất xuống cấp, bố trí nơi ăn 

nghỉ, khẩu phần ăn của học sinh,… nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách.  

* Uỷ ban nhân dân các xã thực hiện chương trình:  

- Còn hạn chế trong việc tham mưu tổ chức thực hiện, đánh giá hiệu quả 

các chương trình chính sách dân tộc trên địa bàn, chưa làm tốt công tác tuyên 

truyền chủ trương chính sách của đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu 

số. Các xã có mô hình hỗ trợ sản xuất trên địa bàn chưa hướng dẫn đầy đủ kỹ 

thuật nuôi trồng, chăm sóc con giống cho người dân dẫn đến hiệu quả nguồn lực 

đầu tư, hỗ trợ của nhà nước chưa cao.  

- Công tác giám sát của các tổ chức đoàn thể xã hội ở xã còn hạn chế.  

- Chưa kịp thời nắm bắt việc cấp phát báo cho người có uy tín của Bưu 

điện, dẫn đến việc cấp phát báo còn chậm, chưa đầy đủ số đầu báo tại một số 

bản thuộc các xã: Tân Hợp, Quy Hướng, Đông Sang, dẫn đến việc cung cấp 

thông tin cho người có uy tín chưa được đầy đủ và kịp thời, hạn chế mục tiêu 

của chính sách. 

3. Nguyên nhân và trách nhiệm 

3.1. Nguyên nhân 

*  Nguyên nhân khách quan: 

- Địa bàn, đối tượng thụ hưởng các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện 

có địa hình phức tạp, giao thông đi lại còn khó khăn, dân cư sinh sống phân tán 

chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc đặc biệt khó khăn của huyện.  

- Nguồn vốn của chương trình, chính sách dân tộc giao hàng năm còn 

chậm, định mức đầu tư thấp và các văn bản hướng dẫn triển khai, thực hiện của 

cấp trên có nội dung còn chưa cụ thể, điều chỉnh trong thời gian thực hiện chính 

sách. 

- Tập quán canh tác chủ yếu của đồng bào các dân tộc chủ yếu là canh tác 

nương rẫy; trình độ canh tác phần lớn còn lạc hậu, thu nhập thấp, nhận thức còn 

hạn chế, một số phong tục, tập quán trong đời sống còn lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo ở 

các xã, bản vùng ĐBKK còn cao. Năng lực, trình độ của một số cán bộ (cấp xã) 

còn hạn chế.   

* Nguyên nhân chủ quan: 

 Công tác tuyên truyền các chính sách dân tộc của Đảng Nhà nước đến 

với người dân còn hạn chế, người dân chưa hiểu và tiếp cận được hết các nội 
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dung của các chính sách dân tộc. Công tác kiểm tra, giám sát của UBND huyện 

chưa được thường xuyên, liên tục, việc tham mưu hướng dẫn, triển khai thực 

hiện chính sách dân tộc của một số phòng chuyên môn và UBND các xã còn hạn 

chế. 

3.2. Trách nhiệm 

* Trách nhiệm của tập thể: 

- Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu chịu trách nhiệm chung, toàn diện về 

những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai 

thực hiện các chính sách và các quy định của pháp luật liên quan đến chính sách 

dân tộc trên địa bàn huyện. 

- Phòng Dân tộc, Phòng Giáo dục & Đào tạo và các đơn vị trường học 

chịu trách nhiệm trực tiếp về các tồn tại, hạn chế trong việc tham mưu, đề xuất 

và thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

* Trách nhiệm của cá nhân: 

- Chủ tịch UBND huyện với trách nhiệm là người đứng đầu, chịu trách 

nhiệm chung về các tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

triển khai thực hiện các chương trình, chính sách và các quy định của pháp luật 

liên quan đến chính sách dân tộc trên địa bàn huyện.  

- Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách công tác dân tộc chịu trách nhiệm 

trực tiếp về các tồn tại, hạn chế trong phạm vi lĩnh vực được phân công phụ 

trách. 

- Trưởng các phòng: Dân tộc, Giáo dục & Đào tạo và các cá nhân có liên 

quan tại thời điểm thực hiện chính sách chịu trách nhiệm trực tiếp về các tồn tại, 

hạn chế trong việc tham mưu, đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

- Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trực tiếp về các tồn tại, hạn chế 

trong việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách tại thời điểm cho học sinh tại 

trường.  

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Về công tác chỉ đạo điều hành   

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND 

các xã và các Trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn huyện 

trong việc triển khai chính sách; quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền phổ 

biến nội dung, mục tiêu, quy trình (các bước) thực hiện các chính sách dân tộc, 

chính sách cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn để cán bộ xã, bản thực hiện 

đúng và để người dân hiểu được chính sách tham gia giám sát việc tổ chức triển 

khai tại cơ sở.  

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng hàng năm tăng cường hướng dẫn, 

giúp đỡ xã làm chủ đầu tư triển khai thực hiện các chương trình chính sách trên 

địa bàn huyện trong những năm tiếp theo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát đối với việc triển khai các dự án, chính sách trên địa bàn huyện. 
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- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận của thanh tra đối 

với tổ chức, cá nhân trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện còn để xảy ra 

những tồn tại, thiếu sót trong việc quản lý, thực hiện các chương trình, chính 

sách trên địa bàn huyện.  

2. Về chỉ đạo cụ thể các chương trình, chính sách dân tộc  

2.1. Chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

- Chỉ đạo phòng Dân tộc, phòng Tài chính - Kế hoạch làm tốt công tác chi 

trả chế độ tiền tết và chế độ đi lại đối với Người có uy tín theo đúng quy định 

của Nhà nước. 

- UBND các xã tăng cường giám sát, phối hợp triển khai thực hiện chính 

sách theo đúng quy định của Nhà nước. 

2.2. Chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 

của Chính phủ 

- Làm tốt công tác tuyên truyền chính sách để cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, cha mẹ học sinh của đơn vị, thông qua chính quyền xã, bản thông báo rộng 

rãi trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn để tranh thủ sự phối hợp, cộng tác 

của cha mẹ học sinh với nhà trường trong việc thực hiện chính sách.  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các trường trong việc lãnh đạo, 

chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm đảm bảo đúng đối tượng, 

định mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ; kiểm tra việc chi trả cấp phát các chế độ cho 

học sinh; hướng dẫn cho các trường triển khai đầy đủ hồ sơ và thực hiện đúng 

trình tự về thời gian thực hiện khi tổ chức xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ. Tăng 

cường công tác kiểm tra đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh bán 

trú, đặc biệt định mức, khẩu phần ăn của học sinh hàng ngày và chỉ đạo các 

điểm trường còn quỹ đất thực hiện trồng rau xanh góp phần đảm bảo chất lượng 

bữa ăn hàng ngày cho học sinh. Hàng năm các trường mở sổ kế toán theo dõi 

các khoản phải trả theo quy định. 

3. Xử lý khác 

Tổng số tiền là 63.200.000 đồng (sáu mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng) 

do chưa chi quà tết cho Người có uy tín năm 2017, thuộc Chính sách đối với 

Người có uy tín theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ. Đề nghị UBND huyện dùng ngân sách huyện, chỉ đạo phòng 

Tài chính - Kế hoạch và phòng Dân tộc chi trả số tiền trên cho 158 người có uy 

tín trong vùng đồng bào dân tộc của huyện Mộc Châu năm 2017 (được phê 

duyệt theo Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Sơn 

La).   

4. Về trách nhiệm 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối 

với các tập thể, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chưa đúng các quy định 
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của Nhà nước về thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn 

huyện từ năm 2016 - 2020 mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra. 

+ Đối với tập thể: Phòng Dân tộc chịu trách nhiệm trực tiếp về các tồn tại, 

hạn chế trong việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách người có uy tín theo 

Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Đối với các cá nhân gồm: Trưởng phòng Dân tộc tại thời điểm triển 

khai thực hiện chính sách.  

Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu nghiêm túc thực hiện Kết luận theo 

Điều 40 Luật Thanh tra; thực hiện việc công khai Kết luận theo đúng quy định, 

tổ chức kiểm điểm cá nhân và tập thể, chi trả chế độ cho người có uy tín, báo 

cáo kết quả thực hiện Kết luận và hồ sơ thực hiện (danh sách nhận tiền tết, có ký 

nhận của Người có uy tín) về Ban Dân tộc tỉnh (qua Thanh tra Ban) trong thời 

hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. 

 4. Giao Thanh tra Ban: Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện 

Kết luận thanh tra đối với tổ chức và các cá nhân có liên quan đến nội dung Kết 

luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

Trên đây là Kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh sau thanh tra việc tổ 

chức thực hiện một số chính sách dân tộc tại huyện Mộc Châu./. 
 

 

Nơi nhận:  

- TT UBND tỉnh;b/c 

- Thanh tra Uỷ Ban Dân tộc;b/c 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; b/c 

- Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh; b/c 

- Chánh Thanh tra Tỉnh; 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Lãnh đạo BDT; 

- UBND Huyện Mộc Châu; 

- Các phòng thuộc Ban DT; 

- Trang TTĐT Ban Dân tộc; 

- Lưu: VT, hồ sơ thanh tra (20 bản). 

TRƯỞNG BAN 

 
  

 

 

 
 

 

Đinh Trung Dũng 
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