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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 7,  

phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2022 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022.  

Ban Dân tộc báo cáo kết quả đạt được trong tháng 7, nhiệm vụ tháng 8 năm 

2022 như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Trong tháng 7, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh tập trung chăm sóc 

cây trồng vụ xuân như ngô, thuốc lá. Công tác truyên truyền và triển khai các 

chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được thực hiện kịp 

thời, đúng đối tượng, kinh tế - xã hội ổn định, công tác an sinh xã hội cho các đối 

tượng chính sách vùng dân tộc thiểu số được duy trì thường xuyên; công tác 

phòng chống bệnh Covid - 19 được tăng cường. Quốc phòng - an ninh vùng đồng 

bào dân tộc được đảm bảo, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường và 

củng cố.  

Tuy nhiên, trong tháng 7 tình hình thời tiết diễn ra phức tạp, mưa to cục bộ 

và xảy ra hiện tượng lũ quét nên nhiều tuyến đường đi lại tại các xóm, xã và quốc 

lộ 34 liên tỉnh bị sạt lở, nhà cửa và hoa mầu ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt ngày 

05/7/2022 đã xảy ra lũ quét làm 04 người bị chết do lũ cuốn trôi (công dân xã 

Mông Ân, huyện Bảo Lâm); thiệt hại về nhà cửa 05 hộ; thiệt hại về hoa màu, vật 

nuôi 65 hộ. UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền huyện Bảo Lâm đã có chỉ đạo hỗ 

trợ, động viên, ứng cứu… 

Theo báo cáo từ các huyện, tháng 7/2022 phát sinh 01 cặp tảo hôn tại huyện 

Hà Quảng. Lũy kế từ đầu năm đã có 48 trường hợp tảo hôn 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 

Phối hợp với các Sở, ban ngành chức năng tập trung hướng dẫn các đơn vị, 

UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022. 
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Đôn đốc UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, quán 

triệt, tuyên truyền, phổ biến cuốn sách "Hỏi đáp về chính sách dân tộc" năm 2021. 

Theo chỉ đạo tại công văn số 852/UBDT-TTr ngày 03/6/2022 của Ủy ban Dân 

tộc. 

Thường xuyên trao đổi với các sở ngành để tiếp tục cập nhật, khai thác số 

liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát nhu cầu cấp các ấn 

phẩm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc chương trình mục tiêu quốc 

gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo công văn số 991/UBDT-PC ngày 24/6/2022 

của Ủy ban Dân tộc. 

Thành lập đoàn vận động viên nam, nữ, chỉ đạo công chức, người lao động 

tập luyện và tham gia giải bóng chuyền hơi do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức. 

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch và đăng ký tiêm phòng covid-19 mũi 

tăng cường cho công chức, người lao động trong đơn vị. 

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 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 7/2022 được 247.078 tờ 

báo các loại, kinh phí thực hiện 789,98 triệu đồng. 

Tổ chức 04 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 245 đại biểu người 

có uy tín các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, Nguyên Bình, Hạ Lang. 

Cấp huyện:  

Tính đến tháng 7/2022, các huyện, thành phố tổ chức thăm ốm 35 trường 

hợp, kinh phí thực hiện 28 triệu đồng; thăm viếng 10 trường hợp, kinh phí thực 

hiện 5 triệu đồng; tổ chức cung cấp thông tin thời sự 04 cuộc cho 630 đại biểu 

người uy tín tham gia. 

2.2. Thực hiện quyết định 414/QĐ-TTg 

Tiếp tục theo dõi, tổng hợp và đôn đốc các đơn vị thực hiện cập nhật dữ 

liệu trên Hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu công tác dân tộc. 

2.3. Thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg 

Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố tiến hành rà soát, bổ sung số liệu xây dựng kế hoạch chương 

trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 

2021-2025. 
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Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh dự kiến 

phân bổ vốn cho các Sở, ngành và các huyện thuộc chương trình MTQG giai đoạn 

2021-2025 và năm 2022 để trình tại kỳ họp HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ 8, tháng 7 

năm 2022). 

2.4. Thực hiện Quyết định 1898/QĐ-TTg 

 Tổ chức 04 lớp tập huấn với số lượng 159 đại biểu là công chức phòng dân 

tộc; cán bộ, công chức cấp xã; tuyên truyền viên cấp xóm (bí thư chi bộ, chị hội 

trưởng phụ nữ, mặt trận tổ quốc...), người có uy tín tại xã Thanh Long, xã Lương 

Thông, huyện Hà quảng; xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình; Thị trấn Thanh Nhật, 

huyện Hạ Lang.  

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. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Tiếp tục triển khai các nội dung thanh tra kết quả thực hiện chính sách 

người có uy tín tại huyện Bảo Lâm; chuẩn bị tổ chức công bố, công khai kết luận 

thanh tra theo quy định. 

Triển khai thực hiện các hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra các chính sách dân 

tộc; tự kiểm tra các hoạt động chi tiêu quản lý sử dụng tài sản công trong cơ quan 

đơn vị và trong lĩnh vực công tác dân tộc. 

Trong tháng 7/2022, 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. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong 

cơ quan đơn vị và trong lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn theo quy định của 

pháp luật; tăng cường công khai minh bạch các hoạt động công vụ của công chức; 

tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra các hoạt động của cơ quan đơn vị nhằm phòng 

ngừa tham nhũng có hiệu quả. 

Rà soát những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2022 của Ban Dân tộc theo yêu cầu của Sở Tư pháp. 

4. Các công việc khác 

Phát động, đôn đốc, hướng dẫn công chức cơ quan tích cực hưởng ứng 

tham gia Cuộc thi trực tuyến về “Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016” 
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trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo kế hoạch số 1203/KH-UBND ngày 19/5/2022 của 

UBND tỉnh Cao Bằng; đến nay đã có 26 lượt cán bộ, công chức tham gia. 

Xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận 

621/KL/TW ngày 25/10/2021 Kết luận hội nghị thứ tư Ban chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng Chỉnh đốn Đảng và hệ thống Chính 

trị kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diến biến, tự chuyển hóa”. Theo Kế hoạch số 

1531/KH-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng. 

Thường xuyên 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; 

chủ động nắm theo dõi, tình hình đời sống sản xuất, trật tự an toàn xã hội vùng 

đồng bào dân tộc; tiếp nhận thông tin, xử lý các ý kiến, tổng hợp tình hình dư luận 

xã hội trong vùng đồng bào dân tộc.  

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. 

Đề nghị thu hồi chứng thư số và đề nghị cấp chứng thư số cho Ban Dân tộc 

tỉnh Cao Bằng. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt trong giải quyết thủ tục 

hành chính, duy trì thực hiện có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử liên thông; 

Thực hiện trao đổi văn bản điện tử qua phầm mềm quản lý văn bản và điều hành 

với cơ quan, đơn vị trong tỉnh, các văn bản đi đã thực hiện quy trình xử lý điện tử 

và có chữ ký số. Trong tháng 7 Ban Dân tộc đã đăng tải 02 tin hoạt động và 12 

văn bản của Trung ương, của tỉnh, của cơ quan lên Trang thông tin điện tử của 

Ban; Tiếp nhận văn bản đến và đi cụ thể: Văn bản đến 586/586 văn bản điện tử; 

văn bản đi 130/130 văn bản điện tử. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2022 

1. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị nêu trong kết 

luận thanh tra kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín năm 2018 - 

2021 tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. 

2. Triển khai cuộc thanh tra kết quả thực hiện chính sách người có Uy tín 

năm 2018 - 2021 tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. 

3. Thực hiện công tác cải cách hành chính theo kế hoạch công tác năm. 
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4. Tiếp tục phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan tham mưu cho 

UBND về các chương trình, chính sách dân tộc, trọng tâm là chương trình Mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-

2025 và kế hoạch năm 2022.  

5. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 lĩnh vực công tác dân tộc toàn tỉnh; kế hoạch giai đoạn 2021-2025 

của Ban Dân tộc về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia theo Quyết định 

1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

6. Tham gia các phong trào thi đua yêu nước của Khối các cơ quan tham 

mưu tổng hợp, tham gia các phong trào của Khối thi đua phát động. 

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

quản lý do Trung ương, tỉnh chỉ đạo.  

Trên đây là báo cáo kết quả công tác dân tộc tháng 7, phương hướng nhiệm 

vụ trọng tâm tháng 8 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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