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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập 

giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La”, năm 2022 

 

 

Thực hiện Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Sơn La về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã 

hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La”, Ban Dân tộc báo 

cáo kết quả thực hiện năm 2022 như sau: 

I. NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và phạm vi quản lý, Ban Dân tộc được giao 
nhiệm vụ triển khai các nội dung: Thực hiện Đề án theo Quyết định số 498/QĐ-
TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu 
tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai 
đoạn 2015 - 2025”; Thực hiện Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo 
Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy 
mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2025”; Thực hiện Đề án “Hỗ trợ 
hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” theo 
Quyết định 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thực 
hiện “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa 
bàn tỉnh Sơn La” theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với 
cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”; Thực hiện tập huấn nghiệp 
vụ công tác dân tộc cho cán bộ bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, 
III trên địa bàn tỉnh Sơn La; Phối hợp theo dõi việc cấp phát một số ấn phẩm, 
báo tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 45/QĐ-
TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo 

a) Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban Dân tộc đã chủ trì tham mưu xây 

dựng các kế hoạch của tỉnh, Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 13/02/2020 của 

UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Sơn La 

giai đoạn (2015 - 2020)”; Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 27/10/2017 của 

UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi giai 

đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 
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16/3/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động 

bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”; Kế hoạch số 

220/KH-UBND ngày 22/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về triển khai 

thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019- 2025”. 

 b) Kế hoạch Ban Dân tộc: Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-BDT ngày 18/3/2022 của 

Ban Dân tộc về tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc đối với 

cán bộ ở các bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II, khu vực III trên địa 

bàn tỉnh Sơn La năm 2022; Kế hoạch số 47/KH-BDT ngày 15/3/2022 về thực 

hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022; Kế hoạch số 58/KH-BDT ngày 31/3/2022 

của Ban Dân tộc về tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sơn La, năm 2022;  

2. Kết quả thực hiện 

- Về tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc: Ban Dân tộc 

đã chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tổ 

chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ bản thuộc các 

xã, bản ĐBKK của tỉnh với 04 lớp, 187 học viên, đạt 100% Kế hoạch; Tổ 

chức 02 lớp; 90 học viên là cán bộ bản thuộc các xã ĐBKK của tỉnh về tuyên 

truyền đẩy mạnh đạo đức lối sống trong gia đình theo Chỉ thị 11/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ, đạt 100% kế hoạch. 

- Chính sách đối với 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: Tổ 

chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, cung cấp thông tin mới về chủ 

trương, đường lối của Đảng, các Chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang 

thực hiện tại địa phương cho 50 đại biểu người có uy tín, kinh phí 51,13 triệu 

đồng; tổ chức 02 đoàn Người có uy tín với 16 đại biểu người có uy tín tiêu biểu 

đi thăm quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh miền Trung, kinh phí 167,2 triệu 

đồng. Cấp 602.766 tờ báo Sơn La và báo Dân tộc và Phát triển, kinh phí 

1.703,088 triệu đồng.  

- Thực hiện Quyết định số 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”: Năm 2022 Ban Dân tộc đã tổ chức mở 

04 lớp đào tạo tập huấn 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. 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. Kết quả giải 

ngân thanh toán 381,805/408 triệu đồng đạt 93,5% kế hoạch giao. 
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- Thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”: Tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền tại 04 huyện: 

Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mộc Châu với 236 đại biểu tham gia. Tổ 

chức được 2/7 buổi sinh hoạt ngoại khóa tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

các xã Mường Sại huyện Quỳnh Nhai với trên 200 em học sinh và thầy cô giáo 

tham gia. In và phát hành khoảng 5.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền. Xây dựng 

phát sóng bài, chuyên mục 3 thứ tiếng (Thái, Mông, Dao) trên sóng Đài tiếng 

nói Việt Nam với nội dung tuyên truyền các nội dung liên quan đến Luật bình 

đẳng giới, tổ chức 7/7 buổi sinh hoạt ngoại khóa cho các trường vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số. Kết quả giải ngân đến ngày 30/9/2022 là 159/322 triệu đồng đạt 

51% kế hoạch, ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2022 đạt 90% kế hoạch. 

- Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 về việc “Cấp một 

số ấn phẩm, báo tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặt biệt khó 

khăn giai đoạn 2019-2021”: Năm 2022, Ban Dân tộc đã phối hợp với các đơn vị 

thực hiện việc tiếp nhận và cấp phát 19 loại báo, tạp chí, ấn phẩm cho các đối 

tượng thụ hưởng chính sách là những người có uy tín, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh 

niên các xã trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các thôn, bản thuộc xã biên 

giới, các thôn, bản, Chi hội chữ thập đỏ, Chi Đoàn thôn, bản đặc biệt khó khăn 

thuộc xã khu vực III, các trường học thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dự 

ước hết năm 2022 cấp phát trên 13.185 tờ báo, tạp chí, ấn phẩm các loại chuyển 

giao tới địa chỉ đối tượng thụ hưởng đầy đủ, kịp thời. 

- Thực hiện Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022 Ban Dân tộc 

được giao các nội dung: 

+ Thực hiện Tiểu dự án 2 “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc” hiện nay đã 

được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 

16/11/2022 về triển khai Tiểu dự án 2, Dự án 5 “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La, năm 2022. Ban Dân tộc 

đang xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện, dự kiến mở 24 lớp tại các huyện 

với 1.200 học viên là các Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó trưởng các 

bản thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

+ Thực hiện Tiểu dự án 4 “nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ 

triển khai chương trình các cấp” hiện nay đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 16/11/2022 về triển khai Tiểu dự án 

4, Dự án 5 “Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai 

chương trình các cấp” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn 

La năm 2022. Ban Dân tộc đang xây dựng chi tiết thực hiện kế hoạch, dự kiến 

mở 43 lớp tại các huyện với 2.580 lượt người, trong đó Cán bộ triển khai 

Chương trình các cấp 980 người, Ban giám sát cộng đồng 1.320 người. 
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3. Nhiệm vụ được giao giai đoạn 2021-2025 

- Tại Quyết định số 2547/QĐ-UBND, Ban Dân tộc được giao nhiệm vụ: 

Tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng các chương trình, dự án hỗ 

trợ giáo dục đào tạo, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho trẻ em, người học 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tham gia học tập. Hỗ trợ các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục thường xuyên trong liên kết đào tạo nghề 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 05/11/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Sơn La về triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ 

tỉnh uỷ về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó giao 

Ban Dân tộc là cơ quan thường trực, làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm đôn đốc, kiểm 

tra, đánh giá việc tổ chức, thực hiện Kế hoạch. 

- Trực tiếp tham mưu, thực hiện Tiểu dự án 2 “Bồi dưỡng kiến thức dân 

tộc” giai đoạn 2021-2025 mục tiêu trên 90% các nhóm đối tượng được đào 

tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc; Tiểu dự án 4 

“nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình các cấp” 

mục tiêu trên 80% các nhóm đối tượng cán bộ triển khai Chương trình các 

cấp và cán bộ Ban giám sát cộng các cấp được đào tạo, bồi dưỡng. 

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

a) Thuận lợi: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền nhận được sự 

quan tâm đồng thuận của các cấp, ngành các tầng lớp nhân dân, các nhóm đối 

tượng theo Đề án đã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo Kế hoạch đề ra. 

Qua lớp tập huấn, bồi dưỡng các đối tượng đã cơ bản nắm bắt phong tục tập 

quán từng dân tộc, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác vận động quần 

chúng; công tác tuyên truyền và thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn 

vùng dân tộc miền núi. Làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cơ chế, chính sách 

của Trung ương và của tỉnh đối với công tác dân tộc góp phần quan trọng trong 

phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững 

an ninh, quốc phòng, an toàn xã hội tại cơ sở là người dân tộc thiểu số. 

b) Khó khăn: Địa bàn vùng dân tộc rộng, dân cư sống rải rác, địa hình 

chia cắt, đồi núi dốc cao, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Khoảng cách 

chênh lệch về kinh tế xã hội, nhận thức của nhân dân giữa các vùng dân tộc & 

miền núi với vùng thấp còn khá lớn, tỷ lệ hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số còn 

cao, đời sống một số bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, dân trí thấp, không 

đồng đều.  

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không 

Trên đây là báo cáo về kết quả thực hiện Quyết định số 2547/QĐ-UBND 

ngày 18/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về ban hành Kế hoạch 
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thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn 

tỉnh Sơn La”, Ban Dân tộc kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; (b/c) 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; (t/h) 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Trang TTĐT Ban; 

- Lưu VT, CS. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Thào Xuân Nếnh 
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