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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 11,  

phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022.  

Ban Dân tộc báo cáo kết quả đạt được trong tháng 11, nhiệm vụ tháng 12 

năm 2022 như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Trong tháng 11, các cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm  chỉ đạo, 

triển  khai  thực  hiện  tốt  công  tác  dân  tộc,  các  chính  sách  dân  tộc thông qua 

các chương trình, dự án đối  với  nhân  dân  các dân tộc trên địa bàn tỉnh, động viên 

nhân dân hăng hái, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng đời sống 

văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cấp đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện 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; Các dân tộc thiểu số tổ chức 

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc vui tươi, tiết kiệm, an toàn; Các cấp, ngành và 

nhân dân đang đẩy mạnh công tác triển khai  các chương trình MTQG, đặc biệt là 

chương trình MTQG thuộc Quyết định số1719/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. 

Tăng cường thông tin về các biện pháp bảo đảm an toàn trong phòng, chống 

dịch COVID-19. Tăng cường quản lý kiểm soát tình hình công dân xuất nhập cảnh 

trái phép.  

Chỉ đạo nắm bắt diễn biến, tình hình hoạt động của tổ chức bất hợp pháp 

Dương Văn Mình, qua đó chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh 

ngăn chặn không để các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm lợi dụng 

chống phá, hình thành điểm nóng, phức tạp.  

Theo báo cáo từ các huyện, tháng 11/2022 không có hộ dân di cư tự do trên 

địa bàn tỉnh; Lũy kế từ đầu năm đến nay có 100 trường hợp tảo hôn xảy ra tại các 

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

tỉnh Cao Bằng, cụ thể: 

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

tộc chủ trì thực hiện. 

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021-2025. 

Chỉ đạo phòng chuyên môn xây dựng báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 

2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

Tham mưu cho UBND tỉnh dự kiến bố trí kế hoạch vốn thực hiện Chương 

trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN năm 2023. 

2. Kết quả thực hiện các chính sách dân tộc 

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

- Cấp huyện: Tiếp tục đôn đốc các huyện thực hiện tốt các chế độ chính sách 

cho người có uy tín theo quy định. 

+ Thực hiện cấp báo cho người có uy tín đến tháng 11/2022 được 359.562 tờ 

báo các loại, kinh phí thực hiện 1.131,58 triệu đồng. 

+ Tính đến tháng 11/2022, các huyện thành phố tổ chức thăm ốm 56 trường 

hợp, kinh phí thực hiện 44,8 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 

Ban ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, 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. 

Tổ chức lựa chọn các đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu số 4: Tư vấn Giám sát 

gói thầu số 3; Gói thầu số 5: Tư vấn Quản lý dự án. 

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. 

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

Thạch An, Hạ Lang do Ban Dân tộc chủ trì. 
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Dự kiến phân bổ kinh phí NSTW thực hiện Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS & MN năm 2023 (Công văn số: 1176/BDT-CSDT 

ngày 01/11/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng). 

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

trình MTQG 1719 

a) 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. 

Kết quả giải ngân: 2.558,256 triệu đồng/6.220 triệu đồng, đạt 41,13%. 

+ 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. 

Trình UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 2812/KH-UBND ngày 

31 tháng 10 năm 2022 về đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ ở các 

cấp 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 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch số 1266/KH-BDT ngày 15 tháng 11 

năm 2022 về mở lớp “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 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án 5, Tiểu dự án 4 “Đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai ở 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 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Quyết định số 1271/QĐ-

BDT ngày 16/11/2022 của Ban Dân tộc tỉnh). 

b) 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. 

Thực hiện 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 năm 2022. Ban Dân tộc đã tổ 

chức 06 Hội nghị tập huấn công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận 

huyết thống tại các huyện: Thạch An, Hạ Lang, Trùng Khánh (Đạt 100% theo kế 

hoạch). 

Kết quả giải ngân: 277,983.360 triệu đồng/1.040 triệu đồng, đạt 26,73%. 

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

Kết quả giải ngân: 189,78.760 triệu đồng/526,595 triệu đồng, đạt 36,04%. 

++ 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. 

Tổ chức 08 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 các 

huyện Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hòa An, Thạch An, với 592 lượt người tham dự. 

Ký hợp đồng với Báo Dân tộc và Phát triển để thực hiện 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”. 

Kết quả giải ngân: 209,154.540 triệu đồng/723,405 triệu đồng, đạt 28,91%. 

- 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. 

Tổ chức 02 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG phát 

triển KT-XH vùng ĐBDTTS & MN tại huyện Thạch An và huyện Hạ Lang do Ban 

Dân tộc chủ trì. Lũy kế từ đầu năm tổ chức 04 cuộc kiểm tra tại các huyện: Bảo 

Lạc, Bảo Lâm, Thạch An và Thạch An. 

Kết quả giải ngân: 45,558.890 triệu đồng/383 triệu đồng, đạt 11,9%. 

2.4. Thực hiện Quyết định 1898/QĐ-TTg 

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

lực gia đình trong các trường học. 

Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược 

quốc gia về bình đẳng giới và Đề án 1898/QĐ-TTg năm 2022; phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023. 

2.5. Thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg 

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. Phối hợp với Ủy Ban dân tộc cử 16 đại biểu (công 

chức Ban Dân tộc, cán bộ không chuyên trách xóm) tập huấn nâng cao năng lực, 

kỹ năng tuyên tuyền về phòng ngừa nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. 

2.6. Thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg 

Tổ chức 13 Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định 

số 1719/QĐ-TTg với 973/1.720 đại biểu mời. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành kết luận thanh tra tại huyện Bảo 

Lâm.  

Tổ chức kiểm tra, xác minh thực tế tại cơ sở về kết quả thực hiện chính sách 

đối với người có Uy tín tại huyện Quảng Hòa. 

Trong tháng 11/2022, Ban Dân tộc nhận được 02 đơn thư khiếu nại của công 

dân Nông Thị Văn trú tại tổ 01, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng và công 

dân Dương Ngọc Việt trú quán tại tổ 01, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng 

liên quan đến việc nhà và đất của ông đang sinh sống có giấy thông báo của Ngân 

hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Cao Bằng yêu cầu di dời bàn giao 

tài sản để xử lý thu hồi nợ do đã được thế chấp tại Ngân hàng theo giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất mang tên người khác (Bà Phạm Thanh Hương, thường trú tại tổ 

dân phố 4, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng). Qua xem xét, 02 đơn khiếu 

nại trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc. Ban Dân tộc đã tiến 

hành hướng dẫn công dân làm đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết 

theo quy định của pháp luật. 

4. Công việc khác 

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản pháp luật, các chủ trương chính 

sách của đảng pháp luật của nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết do Trung ương, Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh ban hành đến toàn thể đội ngũ công chức, người lao động cơ quan. 
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Theo dõi tình tình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, công 

tác pháp chế, các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng năm 2022 thuộc lĩnh vực công 

tác dân tộc.  

Ban hành Quyết định Phê duyệt quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2026-2031 (năm 2022). 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, chấm điểm xếp loại đơn vị học tập 

trong cơ quan Ban Dân tộc. 

Ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động giúp đỡ xã Tự Do, huyện Quảng 

Hòa, tỉnh Cao Bằng thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng Nông thôn mới năm 2022. 

Đề xuất các TTHC thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, hồ sơ, giải quyết 

và trả kết quả giải quyết TTHC theo nguyên tắc "04 tại chỗ"; cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

III. PHƯƠNG NHIỆM VỤ THÁNG 12 NĂM 2022 

1. Triển khai Tiểu dự án 4- Dự án 5: “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 trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung của Chương trình 

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

núi năm 2022 do Ban được giao trực tiếp triển khai. 

2. Chuẩn bị các nội dung tổng kết năm, đánh giá, phân loại công chức, công 

tác thi đua khen thưởng; nâng lương trước thời hạn, nâng lương thường xuyên theo 

quy định. 

3. Tham mưu UBND tỉnh và Ban CĐ các CTMTQG tỉnh giai đoạn 2021-

2025 đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình, Dự án theo Quyết 

định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng đảm bảo chất lượng, thời gian, quy định pháp luật hiện hành. 

4. Xây dựng bảo đảm chất lượng, tiến độ các báo cáo định kỳ, báo cáo phục 

vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Báo cáo phục vụ công tác giám sát của UBMTQ 

tỉnh. Báo cáo tiến độ thực hiện CTMTQG theo quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14 

tháng 10 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ. 

5. Trình UBND tỉnh dự thảo phân bổ vốn CTMTQG theo Quyết định 

1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ năm 2023. 

6. Chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 

trong năm 2023. 
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7. Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định công tác quản 

lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình bằng nguồnvốn Chương trình mục tiêu 

quốc gia Phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

8. Tổ chức công bố kết luận thanh tra tại huyện Quảng Hòa. 

9. 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 11, phương hướng nhiệm 

vụ tháng 12 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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