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Kính gửi:  

- Ủy ban Dân tộc; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. 
 

 

Thực hiện Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc theo 

Thông tư số 01/2019/TT-UBDT ngày 31/5/2019 của Ủy Ban Dân tộc và Quyết 

định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 30/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 

về ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa 

bàn tỉnh Sơn La, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La báo cáo tình hình thực hiện công tác 

dân tộc, chính sách dân tộc tháng 9 năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 

tháng 10 năm 2022 như sau: 

I. TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ  

Đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, 

nhân dân các dân tộc thiểu số hăng hái thi đua sản xuất, tiến hành trồng các cây 

trồng trên nương, trồng rừng; tập trung vào chăm sóc và thu hoạch vụ mùa… 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát, 

số ca mắc mới trong những ngày gần đây đã giảm rõ rệt; tuy nhiên, nguy cơ dịch 

bệnh có thể sẽ bùng phát trở lại trong thời gian gần đây. Tỉnh đã tăng cường 

triển khai việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3- 4 cho người từ 18 tuổi trở 

lên; tiêm mũi thứ 02 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi và tiêm cho trẻ từ 5 đến 

12 tuổi đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả.  

Công tác phòng, chống thiên tai: Theo số liệu báo cáo của một số huyện, 

cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2022, xảy ra mưa lũ gây thiệt hại về nhà, sạt lở 

giao thông, thiệt hại kênh mương, diện tích hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy 

sản bị cuốn trôi… Công tác khắc phục thiên tai được quan tâm chỉ đạo kịp thời. 

Các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố đã chủ động hướng 

dẫn các biện pháp bảo vệ, khôi phục sản xuất; rà soát, thống kê tình hình thiệt 

hại, thực hiện hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại để khắc phục hậu quả, đảm bảo 

ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân. 

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn 

định. Đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước.  
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Tình hình di cư tự do: Trong tháng 9/2022, phát hiện 02 hộ; 6 khẩu ở bản 

Nậm Lạnh và Bản Hua Lạnh xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp nghi di cư đi Lào và 

Myanma. 

Tình hình tôn giáo: Tình hình hoạt động tôn giáo cơ bản ổn định, đồng 

bào theo các tôn giáo sinh hoạt tôn giáo theo quy định, đồng bào theo đạo yên 

tâm lao động sản xuất, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nhà nước.  

II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC DÂN TỘC 

1. Chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc của tỉnh 

Trong tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân 

tộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện 16 nhiệm vụ (03 nhiệm vụ giao 
chủ trì, 13 nhiệm vụ giao phối hợp thực hiện). Ban Dân tộc đã hoàn thành 05/16 

nhiệm vụ, còn 11/16 nhiệm vụ đang thực hiện đúng thời gian quy định. 

2. Tình hình thực hiện các chương trình, dự án, đề án, chính sách do 

Ủy ban Dân tộc quản lý và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. 

2.1. Công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ được giao 

- Ban hành Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 

30/6/2022 của Uỷ ban Dân tộc về Hướng dẫn thực hiện một số dự án 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 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025. 

- Đề xuất điều chỉnh danh mục thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-HĐND 

ngày 29/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách nhà nước năm 

2022 thực hiện Chương trình MTQG 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. 

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 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 giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

 - Trình Uỷ ban Dân tộc về đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm cụm xã đặc 

biệt khó khăn từ khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu sử dụng vốn ODA; Triển 

khai thực hiện các Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. 

- Đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc hỗ trợ nhà ở đối với 

đồng bào dân tộc thiểu số theo Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025”.  

- Thành lập Ban Quản lý dự án Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng 

và cán bộ triển khai chương trình các cấp; Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc 

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi năm 2022; 

https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2121877&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33899977
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2121877&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33899977
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2121877&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33899977
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2121877&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33899977
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2094913&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33547081
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2094913&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33547081
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2094913&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33547081
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2094913&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33547081
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2094913&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33547081
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2099402&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33600326
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2099402&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33600326
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2099402&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33600326
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2098684&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33607782
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2098684&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33607782
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2100871&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33614200
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2100871&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33614200
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2108401&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33855707
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2108401&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33855707
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2108401&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33855707
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2108401&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33855707
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2119866&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33906853
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2119866&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33906853
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2119866&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33906853
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2119866&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33906853
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- Ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện 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; 

- Trình Sở Tài chính bổ sung kinh phí thực hiện Đề án “Tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã 

hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai 

đoạn 2019-2025” theo Quyết định 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

- Ban hành Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch vốn 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 2023; 

- Tham mưu trình phê duyệt Kế hoạch của UBND tỉnh về "Bồi dưỡng 

kiến thức dân tộc" và "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. 

- Trình ban hành Báo cáo kết quả rà soát danh sách người có công, gia 

đình liệt sỹ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

- Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc Chương trình mục tiêu 

quốc gia theo Quyết định 1719; Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Tổ 

giúp việc Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định 1719. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các báo cáo: Báo cáo kết quả thực 

hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; Tham mưu, xây 

dựng, trình ban hành Báo cáo kết quả rà soát xã đạt chuẩn nông thôn mới vùng 

đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Sơn La; Báo cáo kết quả Thực hiện Kết luận 

số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập giai 

đoạn 2019-2022; Báo cáo Kết quả thực hiện Kết luận số 50-KL-TW của Ban Bí 

thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 06 khóa XI về phát triển khoa 

học công nghệ giai đoạn 2019-2022; Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 51-

KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo và dục đào tạo 

giai đoạn 2019-2022. 

- Phối hợp với Học viện Dân tộc mở các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Học viện Dân tộc; Phối hợp với 

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương thực hiện chính sách bồi dưỡng dự 

bị đại học thuộc nội dung số 02, tiểu dự án 2, dự án 5 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 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025. 

- Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cơ quan làm công tác 

dân tộc cấp tỉnh, huyện và Đăng ký thi đua về thực hiện nhiệm vụ phát triển 

https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2121251&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33884834
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2121251&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33884834
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2121251&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33884834
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2122570&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33900016
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2122570&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33900016
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2122570&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33900016
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2087497&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33453155
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2087497&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33453155
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2087497&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33453155
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2087497&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33453155
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2087497&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33453155
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2112983&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33770390
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2112983&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33770390
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2113072&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33770998
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2113072&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33770998
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2093664&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33521024
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2093664&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33521024
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2100932&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33626959
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2100932&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33626959
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2100932&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33626959
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2091156&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33487692
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kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 gửi Ủy Ban 

Dân tộc. 

- Tham gia ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết, Đề án, Dự án, Thông tư, 

hướng dẫn, kế hoạch, quyết định… theo yêu cầu của cấp trên và các sở, ban 

ngành. 

2.2. Công tác khác 

- Báo cáo các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ 

sinh môi trường năm 2022 

- Đón tiếp đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Lạng Sơn và huyện Sông Mã 

- Thành lập tổ đánh giá phương án mua sắm phục vụ nhiệm vụ chuyên 

môn của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La 

2.3. Công tác quản lý hành chính cơ quan  

- Quản lý cán bộ công chức trong cơ quan thực hiện nghiêm nội quy, quy 

chế làm việc của cơ quan và Luật Công chức; nêu cao cảnh giác, ý thức tự quản, 

tự phòng, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong cơ quan. Nâng cao 

chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định. 

Công tác cải cách hành chính, công tác thông tin điện tử của Ban được thường 

xuyên, quan tâm; chấm điểm thi đua hàng tháng theo quy định.  

- Trong tháng, tiếp nhận và xử lý 626 văn bản đến; ban hành 132 văn bản đi 

gồm: 10 Quyết định; 83 Công văn; 26 Báo cáo; 09 Tờ trình và 04 Kế hoạch. 

- Thực hiện công tác tiếp công dân; phân công CBCC trực cơ quan nhân 

dịp nghỉ lễ mùng 2/9; chấp hành chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Thực 

hiện Luật an toàn giao thông; các quy định và hướng dẫn về phòng chống cháy 

nổ… 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2022. 

1. Công tác nắm tình hình vùng dân tộc thiểu số 

Tiếp tục nắm tình hình sản xuất, đời sống và an ninh chính trị trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để báo cáo, tham mưu và phối 

hợp giải quyết những vấn đề bức xúc trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

2. Công tác chuyên môn 

- Tổng hợp rà soát đăng ký nhu cầu học tiếng dân tộc thiểu số năm 2022 

và giai đoạn 2021-2025; 

- Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban 

Chấp hành TW Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân 

giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

- Báo thi hành pháp luật chính sách cử tuyển theo Công văn số 

1447/UBDT-PC ngày 05/9/2022 của Ủy ban Dân tộc về báo cáo công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật về thực hiện chính sách cử tuyển. 

https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2094696&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33531028
https://bandtsonla.vnptioffice.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2094696&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=33531028
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- Báo cáo theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND 

tỉnh Sơn La về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và Dự toán ngân sách địa phương năm 2022; Xây dựng Kế hoạch 

hoạt động đối ngoại của Ban Dân tộc năm 2023; 

- Báo cáo đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU 

ngày 31/8/2021 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”; sửa đổi, bổ sung Kế hoạch 260/KH-UBND tỉnh về triển 

khai Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 31/8/2021 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”. 

- Tham mưu triển khai Kế hoạch Đào tạo tập huấn công tác dân tộc; kiến 

thức dân tộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. 

- Phối hợp các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát tổng 

hợp danh sách người có uy tín trình UBND tỉnh ban hành Quyết định người có 

uy tín giai đoạn 2022-2026 theo quy định. 

- Tổng hợp Báo cáo của cấp trên và các sở ban ngành theo yêu cầu. 

- Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… 

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9, nhiệm vụ trọng 

tâm công tác tháng 10 năm 2022, Ban Dân tộc trân trọng báo cáo./. 

 
{{ 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi;                                                     

- Vụ Địa phương 1; Vụ tổng hợp;  Vụ DTTS  

(UBDT);                                                                B/C                                                      

- Ban Dân vận tỉnh uỷ; 

- Ban Nội chính tỉnh uỷ; 

- Sở Kế hoạch & Đầu tư; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Huyện ủy,  UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Dân tộc các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Ban; Các phòng; 

- BBT website Ban Dân tộc; 

- Lưu: VT, THHC,  (Hường). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

Đinh Trung Dũng 



6 

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THÁNG 9/2022 

(Kết quả tổng hợp đến ngày 15/9/2022) 
 

STT Đơn vị gửi Báo cáo 
Ngày 

nhận báo 
cáo 

Đúng 
hạn 

Chậm 
Chưa nhận 

được báo cáo Ghi chú 

I Các PCM của Ban      

1 Chính sách dân tộc 13/9 x    

2 Thanh tra  

13/9 
x    

3 Phòng Tổng hợp- Hành 
chính 

 

13/9 
x    

II Các huyện, thành phố      

1 Thuận Châu 13/9 x    

2 Thành phố 13/9 x    

3 Sông Mã 14/9 x    

4 Mường La 14/9 x    

5 Vân Hồ 14/9 x    

6 Mộc Châu 14/9 x    

7 Yên Châu 14/9 x    

8 Mai Sơn 13/9 x    

9 Sốp Cộp 14/9 x    

10 Bắc Yên 14/9 x    

11 Phù Yên 14/9 x    

12 Quỳnh Nhai 13/9 x    

 


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2022-09-15T14:25:19+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Đinh Trung Dũng<dungdt.bdt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-15T15:14:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Dân tộc<bdt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-15T15:16:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Dân tộc<bdt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




