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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác Dân tộc Quý III,
phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2022
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022. Ban Dân tộc báo cáo kết quả
thực hiện công tác Dân tộc Quý III và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2022
như sau:
I. TÌNH HÌNH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
Trong quý III, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh tập trung chăm sóc lúa
mùa, các cây trồng vụ hè thu, thực hiện tốt công tác truyên truyền và triển khai
các chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số được 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; tăng cường các
biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tình hình Quốc phòng - an ninh
vùng đồng bào dân tộc được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
được giữ vững; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.
Tuy nhiên, trong trong vùng đồng bào vẫn tiềm ẩn một số vấn đề cần quan
tâm giải quyết, đó là dịch bệnh Covid-19 có thể bùng phát trở lại; tình hình thời
tiết đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động lao động, sản xuất của đồng bào dân
tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó Chính quyền các cấp đã tập trung
chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả về công tác dân tộc và chính
sách tộc, do đó tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng vùng đồng bào dân
tộc thiểu số trong quý III trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn ổn định, các chính sách đầu
tư, chính sách xóa đói, giảm nghèo đã ngày càng nâng cao mức sống cho đồng bào
các dân tộc thiểu số làm chuyển biến về kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Trong quý III năm 2022 phát sinh 14 cặp tảo hôn tại huyện Hà Quảng và
huyện Bảo Lạc. Lũy kế từ đầu năm phát sinh 59 cặp tảo hôn
Tình hình dư cư tự do: trong tháng phát sinh 18 hộ (88 khẩu) đồng bào dân
tộc Mông, Dao di cư tự do vào các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Hà Giang.
Lũy kế từ đầu năm là 20 hộ, với 101 khẩu đồng bào dân tộc Mông, Dao tại huyện
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Bảo Lạc di cư tự do, các cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân chủ yếu là đi
theo người thân để có điều kiện phát triển kinh tế.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC QUÝ III NĂM
2022
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:
Tham mưu cho UBND tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp (Tỉnh- Huyện –
Xã) hướng dẫn thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022.
Tổ chức thành công Hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác dân
tộc 08 tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2022 do Ban Dân tộc làm Cụm trưởng (Hà
Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc);
đồng chí Hoàng Thị Hạnh – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tham dự và chỉ
đạo hội nghị.
Chi đạo các phòng chuyên môn xây dựng các kế hoạch triển khai dự án do
Ban Dân tộc làm chủ đầu tư tại chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng
bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.
Tổ chức thành công Hội nghị hội nghị sơ kết phong trào thi đua vị 6 tháng
đầu năm và phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2022.
Xin chủ trương và được Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đồng ý
thành lập Đoàn người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS tỉnh đi gặp
mặt các đồng chí lãnh đạo Ủy Ban Dân tộc và đi học tập ngoài tỉnh.
Phê duyệt nhiệm vụ KH&CN “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.
Kiện toàn tổ công tác quyết định 1719 giúp việc cho lãnh đạo Ban và Ban
chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào
DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.
Hằng tháng tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ (đã tổ chức 09 cuộc họp
giao ban) lãnh đạo chủ chốt và các cuộc họp đột xuất khác để kịp thời xem xét, chỉ
đạo thực hiện hiệu quả và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình
nhiệm vụ được giao.
Chỉ đạo công tác phòng chống dịch và ứng phó dịch covid-19 trong điều
kiện mới.
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Chủ động theo dõi, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Chương trình Mục
tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoan 2021-2025. Phối kết hợp chặt chẽ với các Sở, ngành có liên quan trong
việc triển khai các nội dung do Ban Dân tộc chủ trì.
2. Kết quả thực hiện các chính sách dân tộc
2.1. Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ
tướng Chính phủ
Thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh,
thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó phát huy tốt vai trò, nhiệm
vụ của người có uy tín.
Thực hiện cấp báo cho người có uy tín đến tháng quý II/2022 được 114.036
tờ báo các loại, kinh phí thực hiện 331,874 triệu đồng.
- Cấp huyện:
Các huyện thành phố tổ chức thăm ốm 17 trường hợp, kinh phí thực hiện
13,6 triệu đồng; thăm viếng 05 trường hợp, kinh phí thực hiện 2,5 triệu đồng; tổ
chức cung cấp thông tin thời sự 01 cuộc cho 195 đại biểu người uy tín tham gia.
2.2. Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Tham mưu chỉ đạo cấp huyện tiếp tục lồng ghép triển khai, tuyên truyền
đồng bào các dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, ý thức thực hiện Luật Hôn nhân
và Gia đình, Dân số-kế hoạch hóa gia đình, Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống bạo
lực gia đình; Luật Bình đẳng giới,..., xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thay đổi hành vi
trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số vùng dân tộc
thiểu số trên địa bàn.
Về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết
thống trong vùng dân tộc thiểu số”: Theo báo cáo của các huyện, thành phố, trong
quý III năm 2022 có 8/10 huyện, thành phố không có tình trạng tảo hôn, riêng, hai
huyện Hà Quảng và huyện Bảo Lạc có 59 cặp tảo hôn.
2.3. Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg
Phối hợp với các sở ngành có liên quan tham mưu cho UBND ban hành Kế
hoạch triển khai Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào DTTS&MN giai
đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022.
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Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phân bổ
vốn đầu tư và vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương
trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Chủ trì xây dựng dự thảo và trình UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn số
2086/HD-UBND ngày 15/8/2022 về thực hiện Chương trình MTQG phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức
Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện các Chương trình MTQG 3 cấp (TỉnhHuyện – Xã).
Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao kế hoạch vốn
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch của Ban chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức kiểm tra
việc triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của
Thủ tướng Chính phủ năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
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 847/KH-BDT ngày
05/9/2022 về tổ chức kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định
1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022; Kế hoạch số
831/KH-BDT ngày 30/8/2022 về 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 ngày 14/10/2021
của Thủ tướng Chính phủ năm 2022. Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ
tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 theo nội dung số 2,
Tiểu dự án 01, Dự án 10, Quyết định 1719/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
2.4. Thực hiện Quyết định 1898/QĐ-TTg
Tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số
trên địa bàn huyện Hòa An, Thạch An tỉnh Cao Bằng năm 2022 cho 145 người là
công chức các xã và người có uy tín trên địa bàn.
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.
Phối hợp với UBND huyện Nguyên Bình và UBND huyện Hà Quảng lựa
chọn địa điểm xây dựng cụm pano tuyên truyền về công tác Bình đẳng giới.
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2.5. 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.
Trình Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1094/QĐSTTTT ngày 12/9/2022 về Phê duyệt cấp độ an toàn thông tin (cấp độ 2) đối với
Hệ thống cơ sở dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Cao Bằng.
Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch LCNT hạng mục công nghệ thông tin
Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến công tác dân tộc tỉnh Cao Bằng.
2.6. Thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg
Tổ chức được 04 lớp có 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
Hoàn thành việc tổ chức công bố, công khai kết luận thanh tra kết quả thực
hiện chính sách người có uy tín tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng; theo dõi, đôn
đốc, kiểm tra việc chấp hành kết luận thanh tra của huyện.
Thành lập Đoàn thanh tra, Phân công công chức nghiên cứu báo cáo kết quả
thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai
đoạn 2018-2021 trên địa bàn huyện Quảng Hòa; chuẩn bị tổ chức công bố Quyết
định thanh tra về kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng
bào dân tộc thiểu số từ năm 2018 đến năm 2021 trên địa bàn huyện.
Phối hợp với Vụ pháp chế UBDT chuẩn bị các nội dung liên quan đến hội
nghị tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Lồng ghép tổ chức tuyên truyền, các ngày lễ, các sự kiện trọng đại của đất
nước và của dân tộc; thông tin về tình hình thời sự trong nước, tình hình phòng
chống dịch đến toàn thể công chức, người lao động.
Phối hợp thực hiện tốt 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.
Trong Quý III/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
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
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tin trong hoạt động quản lý hành chính, triển khai sử dụng hệ thống quản lý văn
bản và điều hành VNPT- Ioffice.
Tiếp nhận 01 công chức, luân chuyển 01 công chức trong Ban và hoàn tất
các thủ tục cho 01 đồng chí về nghỉ hưu theo chế độ.
Tổ chức thành công Hội nghị giao lưu chia sẻ công tác dân tộc 08 tỉnh,
thành phố phía Bắc năm 2022 do Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng làm cụm trưởng.
Xin chủ trương thành lập Đoàn người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng
bào DTTS tỉnh đi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo Ủy Ban Dân tộc và đi học tập
ngoài tỉnh.
Phê duyệt nhiệm vụ KH&CN “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.
5. Đánh giá chung
5.1. Ưu điểm
Công tác dân tộc nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Tỉnh
uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của tập thể cán bộ,
công chức Ban và hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc cấp huyện đến xã.
Công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo giữa các cấp được tiến hành thường
xuyên đảm bảo dự án được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng.
Vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào
dân tộc được quan tâm, chú trọng và phát huy, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc; đồng bào các dân tộc ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng
và Nhà nước.
Các chương trình, dự án chính sách dân tộc đang được triển khai đã góp phần
quan trọng vào phát triển bền vững của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần của người dân; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào
dân tộc thiểu số so với bình quân chung của cả nước.
5.2. Hạn chế
Trình độ dân trí trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
không đồng đều, còn có những hộ gia đình chưa chủ động trong phát triển kinh tế
gia đình, còn có tính ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước.
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 theo Quyết định số 1719/QĐTTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ chưa được hướng dẫn đầy đủ do
đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện công tác dân tộc và
chính sách dân tộc.
Công tác thực hiện chế độ báo cáo của một số huyện, phòng dân tộc đã
được nâng cao song về tiến độ và chất lượng còn hạn chế dẫn đến khó khăn cho
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công tác tổng hợp đề xuất xử lý các vướng mắc quá trình triển khai thực hiện kế
hoạch.
III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2022
1. Tiếp tục tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và
Nhà nước, công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục thực
hiện tốt công tác cải cách hành chính tại cơ quan; Ứng dụng công nghệ thông tin,
chữ ký số tại Ban; sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành
VNPT Ioffice trong hoạt động quản lý hành chính.
2. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân tộc và thực hiện các
chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh theo các Nghị quyết, Quyết định, Chương
trình của Chính phủ, Thủ tướng; Các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
Chương trình và kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh có liên quan đến công tác dân
tộc năm 2022. Phối hợp các ngành, các cấp nắm tình hình trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
3. Chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người
có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 771/QĐ-TTg,
Quyết định số 1898/QĐ-TTg, Quyết định số 498/QĐ-TTg, Quyết định số
414/QĐTTg, quyết định 1719/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.
4. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra
việc chấp hành kết luận thanh tra kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy
tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bảo Lâm; Thu thập, nghiên cứu hồ
sơ tài liệu, tổ chức xác minh tại cơ sở về kết quả thực hiện chính sách đối với
người có uy tín tại huyện Quảng Hòa tỉnh Cao Bằng.
5. Làm tốt công tác tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định và
theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
6. Triển khai các Dự án, tiểu dự án do Ban Dân tộc được giao kinh phí chủ
trì, trực tiếp thực hiện.
7. Chỉ đạo triển khai công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện tiếp công dân,
giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định.
8. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các dự án các Chương trình,
chính sách để kịp thời phát hiện và khắc phục những sai sót trong quá trình thực
hiện.
9. Tiếp tục nắm bắt thông tin, tổ chức thăm hỏi các hộ đồng bào DTTS gặp
khó khăn do hậu quả thiên tai, tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.
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10. Chỉ đạo cán bộ công chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy
định về phòng chống dịch Covid-19.
11. Nắm bắt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh
trong Quý IV/2022.
12. Tham mưu xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu
của cấp có thẩm quyền. Triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác
Đảng, công tác Đoàn thể, công tác hội trong cơ quan đơn vị và các nhiệm vụ, công
tác đột xuất khác.
13. Tổ chức Đoàn đại biểu người có uy tín đi gặp mặt lãnh đạo Ủy ban Dân
tộc và học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh.
14. Triển khai Nhiệm vụ KH&CN “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.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác dân tộc quý III, phương hướng nhiệm
vụ quý IV 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;
- HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh;
- Sở Lao động – TBXH;
- Các sở, ban ngành liên quan;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng: CSDT; TTr; VP;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN

Bế Văn Hùng

