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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 10,  

phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2022 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022.  

Ban Dân tộc báo cáo kết quả đạt được trong tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 

năm 2022 như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Trong tháng 10, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo đồng bào DTTS tích 

cực tăng gia sản xuất, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, sản xuất 

nông nghiệp cơ bản đạt kế hoạch đề ra và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác 

phòng chống dịch bệnh cây trồng được tăng cường, tình hình dịch hại trên cây 

trồng được kiểm soát chặt chẽ; Đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy những 

phong tục tập quán và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; tăng cường thông tin 

về các biện pháp bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.  

Theo báo cáo từ các huyện, tháng 10/2022 không có hộ dân di cư tự do trên 

địa bàn tỉnh, Phát sinh 01 cặp tảo hôn xảy ra tại huyện Hà Quảng. Lũy kế từ đầu 

năm 2022 đến nay có 60 trường hợp tảo hôn đều xảy ra tại huyện Hà Quảng và 

huyện Bảo Lạc. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Tập thể lãnh đạo, công chức Ban đã chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh 

ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng, cụ thể: 

Chỉ đạo phòng chuyên môn hoàn chỉnh các nội dung sau Hội nghị giao lưu 

chia sẻ công tác dân tộc 8 tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc. 

Phối hợp với Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, UBND các huyện thành 

lập đoàn người có uy tín đi thăm quan, học tập và gặp mặt Lãnh đạo UBDT. 

Chỉ đạo các phòng chuyên môn triển khai các Dự án, tiểu dự án do Ban 

Dân tộc chủ trì thực hiện. 

Chỉ đạo tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác tuyên 

truyền nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
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tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. 

2. Kết quả thực hiện các chính sánh dân tộc 

2.1. Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg 

Tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện tốt các chế độ chính sách 

cho người có uy tín theo quy định. 

- Cấp tỉnh: Thực hiện cấp báo cho người có uy tín được 309.944 tờ báo các 

loại, kinh phí thực hiện 963,458 triệu đồng;  

Tổ chức 01 lớp tập huấn cho 79 người có uy tín huyện Hòa An;  

Thành lập đoàn đưa người có uy tín đi thăm quan học tập, gặp mặt lãnh đạo 

UBDT. 

- Cấp huyện: Các huyện thành phố tổ chức thăm ốm 52 trường hợp, kinh 

phí thực hiện 41,6 triệu đồng; thăm viếng 12 trường hợp, kinh phí thực hiện 6 

triệu đồng. 

Tổ chức cung cấp thông tin thời sự 06 cuộc cho 839 đại biểu người uy tín 

tham gia. 

2.2. Thực hiện quyết định 414/QĐ-TTg 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục 

công nghệ thông tin: “Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến công tác dân tộc 

tỉnh Cao Bằng” (Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND 

tỉnh). 

Lựa chọn các đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá E-HSDT gói 

thầu số 3; đơn vị Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT gói thầu số 

3: Xây dựng Diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác Dân tộc tỉnh Cao Bằng; 

thuê dịch vụ máy chủ và duy trì phần mềm trên Appstore. Phê duyệt Hồ sơ mời 

thầu thực hiện gói thầu số 3, đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia. 

2.3. Thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg  

2.3.1. Các hoạt động chung  

Tiếp tục phối hợp với các sở ngành có liên quan tham mưu cho UBND 

triển khai Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 

2021-2025 và kế hoạch năm 2022. 

Đôn đốc, theo dõi các Chủ dự án, chủ dự án thành phần triển khai các 

nhiệm vụ và đẩy nhanh công tác giải ngân đảm bảo theo đúng kế hoạch. 

Tham gia 02 đoàn kiểm tra việc thực hiện Chương trình MTQG theo quyết 

định số 1719 của Thủ tướng Chính phủ do Đ/c Trần Hồng Minh-Ủy viên BCH 

Trung ương Đảng và Đ/c Triệu Đình Lê – Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy – Chủ 

tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. 

Tổ chức 02 cuộc kiểm tra việc thực hiện Chương trình MTQG tại huyện 

Bảo Lạc, Bảo Lâm do Ban Dân tộc chủ trì. 
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Trình xin ý kiến và đã được UBND tỉnh phê duyệt xây dựng các quy định 

về công tác quản lý, vận hành duy tu bảo dưỡng công trình bằng nguồn vốn 

Chương trình MTQG theeo quyết định 1719/QĐ-TTg giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

2.3.2. Tình hình triển khai các Dự án do Ban Dân tộc chủ trì thuộc chương 

trình MTQG 1719 

Ban Dân tộc đã ban hành các văn bản triển khai các dự án do Ban chủ trì, 

thực hiện: 

Quyết định số 896/QĐ-BDT ngày 14/9/2022, về Phê duyệt dự toán: Dự án 

5, Tiểu dự án 2, Nội dung số 01 bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 

1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022; 

Quyết định số 898/QĐ-BDT ngày 15/9/2022, về Phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu: Dự án 5, Tiểu dự án 2, Nội dung số 01 bồi dưỡng kiến thức dân 

tộc theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

năm 2022;  

Quyết định số 909/QĐ-BDT ngày 16/9/2022, về phê duyệt dự toán: Dự án 

10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 02 phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận 

động đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 

của Thủ tướng Chính phủ năm 2022; 

Quyết định số 928/QĐ-BDT ngày 20/9/2022, về Phê duyệt dự toán: Dự án 

10, Tiểu dự án 01, Nội dung số 01 Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát 

huy vai trò của người có uy tín theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 

14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022; 

Quyết định số 940/QĐ-BDT ngày 23/9/2022, về Phê duyệt dự toán: Dự án 

10, Tiểu dự án 3, kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện 

chương trình theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ năm 2022; 

Công văn số 976/BDT-CSDT ngày 30/9/2022, về hướng dẫn thực hiện 

Tiểu dự án 2 Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 

vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023; 

Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước (Vốn sự nghiệp) giao cho Ban Dân 

tộc trong năm 2022 là: 17.945 triệu đồng, trong đó: 

- Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 

15.126 triệu đồng. 

+ Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc: 6.220 triệu đồng. 

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện: Dự án 5, Tiểu dự án 2, 

Nội dung số 01 bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg 
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ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022; xây dựng HSMT và đánh 

giá HSDT. 

+ Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển 

khai chương trình các cấp: 8.906 triệu đồng. 

Ban Dân tộc đang dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện 

đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ ở các cấp triển khai 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. 

- Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm 

dân tộc còn nhiều khó khăn: 1.040 triệu đồng. 

+ Tiểu DA 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 1.040 triệu đồng. 

Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 847/KH-BDT ngày 31/8/2022 về 

thực hiện Tiểu dự án 2- Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng đồng bào DTTS&MN thuộc Dự án 9 trong Chương trình 

MTQG theo Quyết định số1719/QĐ-TTg năm 2022; Kế hoạch số 1001/KH-BDT 

ngày 05/10/2022 về tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác giảm thiểu tình trạng 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi trên địa bàn huyện Thạch An, huyện Hạ Lang và huyện Trùng Khánh 

tỉnh Cao Bằng năm 2022; Công văn số 1042/BDT-CSDT ngày 13/10/2022, về 

phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTSvà MNnăm 2022 tại huyện Thạch An. 

- Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, đánh giá, giám sát đánh giá việc tổ chức thực 

hiện Chương trình: 1.779 triệu đồng. 

+ Tiểu DA 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của 

người có uy tín; phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, 

vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức thực hiện Chương trình: 1.250 

triệu đồng. 

++ Nội dung số 1. Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò 

của người có uy tín: 526,595 triệu đồng. 

Thành lập đoàn người có uy tín đi gặp mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và 

tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh. 

++ Nội dung số 2. Phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 

đồng bào dân tộc thiểu số: 723,405 triệu đồng. 

Ký kết hợp đồng “Tuyên truyền, truyền thông về CTMTQG phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, giai đoạn 2021–2025; tuyên truyền, vận 

động nhân dân vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tham gia tổ 
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chức, triển khai thực hiện Đề án tổng thể và CTMTQG vùng DTTS, miền núi” 

với Đài phát thanh - Truyền hình Cao Bằng và Báo Cao Bằng. 

Phê duyệt Hồ sơ mờ thầu gói thầu: “Truyền thông, tuyên truyền về Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2025; tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng tham gia tổ chức, triển khai thực hiện Đề án tổng thể và 

CTMTQG vùng DTTS, miền núi trên phạm vi cả nước trên Báo Trung ương”; 

đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia. 

Tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số theo 

Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Tại 

huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm. 

- Tiểu DA 2. Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã 

hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 146 

triệu đồng. 

Hiện nay chưa có thông tư của các Bộ ngành, vì vậy chưa thể triển khai. 

- Tiểu DA 3. Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực 

hiện Chương trình: 383 triệu đồng. 

Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 847/KH-BDT ngày 5/9/2022, về 

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022. Đã thành lập đoàn 

kiểm tra tại các huyện: Hòa An, Hà Quảng, Quảng Hòa, Trùng Khánh, Nguyên 

Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm. Sau kiểm tra, cơ bản các huyện đều thực hiện theo đúng 

hướng dẫn của Chương trình, các danh mục đầu tư đảm bảo đáp ứng theo nguyện 

vọng của nhân dân. Công tác phân cấp quản lý thực hiện đúng theo Quyết định 

phân cấp quản lý của UBND tỉnh. 

2.4. Thực hiện Quyết định 1898/QĐ-TTg 

Triển khai xây dựng xong 02 pano tuyên truyền về công tác Bình đẳng giới 

tại huyện Nguyên Bình và huyện Hà Quảng. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng 

giới bằng nhiều hình thức phù hợp với ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán của 

từng địa phương nhằm chuyển biến nhận thức và hành vi của đồng bào DTTS; 

Tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo 

lực gia đình trong các trường học. 

2.5. Thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg 

Chỉ đạo UBND các huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận 

động, phát hiện kịp thời các đối tượng có nguy cơ tạo hôn, hôn nhân cận huyết 

thống, nhằm hạn chế tình trạng tạo hôn, kết hôn cận huyết thống. 
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2.7. Thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg 

Tổ chức 04 lớp bồi dưỡng cho 221 học viên tham gia cụ thể: 03 lớp đối 

tượng 4 có 116 người tham gia là cán bộ không chuyên trách xã, thôn, xóm trên 

địa bàn tỉnh và 01 lớp đối tượng 3 có 95 người là công chức xã, phường, thị trấn. 

Hoàn 

thành 100% so với kế hoạch.  

3. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành kết luận thanh tra tại 

huyện Bảo Lâm.  

Tổ chức công bố Quyết định thanh tra, thu thập, nghiên cứu hồ sơ tài liệu, 

liên quan đến kết quả thực hiện chính sách đối với người có Uy tín tại huyện 

Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng theo kế hoạch. 

Xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp năm 2023 

của đơn vị theo yêu cầu công văn số 675/TTr-GSKT ngày 07/10/2022 của Thanh 

tra tỉnh Cao Bằng. 

Xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - 

xã hội năm 2021 theo công văn số 581/TTr-GSKT ngày 05/9/2022 của Thanh tra 

tỉnh Cao Bằng; tham mưu xây dựng các Báo cáo định kỳ về công tác TCD, XLĐ, 

KNTC và PCTN quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 theo Thông tư 02/2021/TT-

TTCP ngày 22/3/2021 của TTCP; thực hiện các báo cáo trên hệ thống Báo cáo 

của TTCP kịp thời theo quy định. 
Trong tháng 10/2022, không có công dân đến để khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện 

các chính sách dân tộc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban. 

4. Các công việc khác 

Tổ chức thành công Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác 

tuyên truyền nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng”. 

Phối hợp với Vụ Pháp chế UBDT và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị 

tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 cho trên 90 đại biểu là Bí thư chi bộ, 

Trưởng thôn xóm một số huyện trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của 

Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; 

thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại cơ quan; Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động quản lý hành chính, triển khai sử dụng hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành VNPT- Ioffice. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2022 



7 
 

1. Phối hợp với các sở, ngành kiểm tra các chương trình MTQG nhằm tháo 

gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đôn đốc, nắm tình tình kết 

quả thực hiện và giải ngân các dự án thuộc QĐ 1719. 

2. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành kết luận thanh tra tại 

huyện Bảo Lâm; Nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, tổ chức xác minh thực tế tại cơ sở, 

xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với người có Uy tín tại 

huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.  

3. Xây dựng dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp năm 2023 

theo công văn số 675/TTr-GSKT ngày 07/10/2022 của Thanh tra tỉnh Cao Bằng. 

4. Làm tốt công tác tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định và 

theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. 

5. Tiếp tục triển khai các Dự án, tiểu dự án do Ban Dân tộc được giao kinh 

phí chủ trì, trực tiếp thực hiện. 

6. Chủ trì, phối hợp xây dựng dự thảo văn bản QPPL đã đề xuất với UBND 

tỉnh về công tác duy tu, bảo dưỡng thuộc Chương trình MTQG; tiếp tục nghiên 

cứu tham mưu các văn bản đôn đốc, chỉ đạo thực hiện chương trình, chính sách 

dân tộc theo thẩm quyền. 

7. Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng chỉ tiêu kinh 

phí thực hiện chương trình MTQG theo quyết định 1719/QĐ-TTg trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng năm 2023. 

8. Thực hiện các công việc đột xuất khác liên quan đến lĩnh vực ngành 

quản lý. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác dân tộc tháng 10, phương hướng 

nhiệm vụ tháng 11 năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng./.  

 
Nơi nhận: 

- Ủy ban Dân tộc; 

- Tỉnh ủy Cao Bằng; 

- Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành liên quan; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng chuyên môn: CSDT; TTr; VP; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Bế Văn Hùng 
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