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BÁO CÁO
Công tác dân tộc 9 tháng đầu năm, phương hướng,
nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022.
Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác dân tộc 9
tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022 như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN TỘC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành
Trong 9 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của
Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, công tác tham mưu quản lý nhà nước về công tác
dân tộc trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực
như triển khai các chính sách dân tộc, công tác thanh kiểm tra, công tác phối
hợp,... công tác an sinh xã hội được quan tâm, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang
được kiểm soát tốt, đồng bào đang dần thích ứng tình hình mới, hăng hái lao động
sản xuất theo kế hoạch. Đánh giá tổng quát tình hình an ninh, chính trị và trật tự
an toàn xã hội vùng đồng bào các dân tộc và biên giới cơ bản ổn định.
Tuy kết quả đạt được là tích cực nhưng vùng đồng bào vẫn tiềm ẩn nhưng
mặt chưa được cần quan tâm giải quyết, đó là dịch bệnh Covid-19 vẫn cần được
quan tâm phù hợp không chủ quan dẫn để xẩy ra tình huống đến mất kiểm soát;
tình hình thời tiết xẩy ra nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài và các diễn biến thất
thường khác đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động lao động, sản xuất nông lâm
nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
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, có sự
tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc do đ/c Hoàng Thị Hạnh – Thứ
trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT làm trưởng đoàn.
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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.
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.
2. Kết quả tổ chức 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.
Tặng quà tết cho người có uy tín nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 với tổng số
tiền: 768 người có uy tín với tổng kinh phí 384 triệu đồng.
- Cấp tỉnh:
+ Thực hiện cấp báo cho người có uy tín đến tháng 9/2022 được 309.944 tờ
báo các loại, kinh phí thực hiện 963,458 triệu đồng.
+ Tổ chức 06 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 361 đại biểu
người có uy tín các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, Nguyên Bình, Hạ Lang,
Quảng Hòa, Thạch An.
+ Xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo
Quyết định 1719/QĐ-TTg.
- Cấp huyện:
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 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
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tỉnh và 01 lớp đối tượng 3 có 95 người là công chức xã, phường, thị trấn. Hoàn
thành 100% so với kế hoạch.
Xây dựng kế hoạch 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; trình 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 ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm
2022.
2.3. Thực hiện quyết định 414/QĐ-TTg
Đôn đốc các đơn vị có liên quan cập nhập dữ liệu phần mềm công tác dân
tộc của tỉnh.
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.
2.4. Thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg
Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, Ban Dân tộc đã phối hợp với các
Sở, Ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản tổ
chức, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện như sau:
Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 09/6/2022 của Ban
Chấp hành đảng bộ tỉnh Cao Bằng về lãnh đạo thực hiện các chương trình mục
tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
Hội đồng đã ban hành 03 văn bản:
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh Cao
Bằng Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách
trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 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 1: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa
bàn tỉnh Cao Bằng.
- Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về việc phân bổ vốn
đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện các
chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
- Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về việc phân bổ vốn
ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên
địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản:
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- Quyết định số 940/QĐ-UBND, ngày 27/7/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao
Bằng về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu giai đoạn
2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
- Quyết định số 941/QĐ-UBND, ngày 27/7/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao
Bằng về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
- Hướng dẫn số 2086/HD-UBND, ngày 15/8/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh
Cao Bằng về hướng dẫn thực hiện Chương trình 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 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
- Kế hoạch số 2015/KH-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng
về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa
bàn tỉnh Cao Bằng.
- Kế hoạch số 2016/KH-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng
về 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.
Chủ động theo dõi, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu cho
UBND tỉnh triển khai Hội nghị trực tuyến triển khai các Chương trình MTQG.
Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội
nghị trực tuyến hướng dẫn chuyên môn đối với các dự án thuộc các Chương trình
MTQG.
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.
Kế hoạch 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.
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2.5. Thực hiện Quyết định 1898/QĐ-TTg
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. 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.
2.6. Thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg
Trong 9 tháng đầu năm 2022 Ban Dân tộc thường xuyên chỉ đạo UBND
các huyện, thành phố 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.
9 tháng đầu năm 2022 phát sinh 59 cặp tảo hôn xảy ra tại huyện Bảo Lạc và
huyện Hà Quảng.
2.7. Tình hình di cư tự do
Tình hình dư cư tự do: Trong 9 tháng đầu năm phát sinh 20 hộ (101 khẩu)
đồng bào dân tộc Mông, Dao di cư tự do vào các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lạng
Sơn, Hà Giang. Các cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân chủ yếu là đi theo
người thân để có điều kiện phát triển kinh tế.
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.
Tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện
kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo kế hoạch số 124-KH-TU ngày 25/3/2022
của Tỉnh ủy; công văn số 185/TTr-GSKT ngày 07/4/2022 của Thanh tra tỉnh Cao
Bằng.
Rà soát công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm thanh tra viên, quản lý việc cấp thẻ
thanh tra, theo yêu cầu công văn số 168/TTr-VP ngày 28/3/2022 của Thanh tra
tỉnh Cao Bằng.
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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 9 tháng đầu năm 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
Tiến hành đánh giá, phân loại công chức năm 2021. Biểu dương khen
thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm
2021.
Tổ chức thành công Hội nghị công nhân viên chức, Hội nghị tổng kết công
tác Đảng, Đoàn thể năm 2021.
Phối hợp với Uỷ Ban Dân tộc tổ chức thăm tặng 140 xuất quà cho đồng bào
dân tộc thiểu số tại xã Đại Sơn, xã Bế Văn Đàn, Đồn Biên phòng Tà Lùng,
Trường Phổ thông dân tộc THCS Nội trú Phục Hòa, Trường Phổ thông dân tộc
THCS Nội trú Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng do đồng chí Hoàng
Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban Dân tộc làm trưởng đoàn.
Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng tổ chức thăm, tặng 78 xuất
quà (mỗi xuất 500.000 đồng) cho 78 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khănvà nạn
nhân chất độc mầu da cam tại xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.
Tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Dân tộc năm
2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Tổ chức thành công Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban
Dân tộc với các cơ quan liên quan giai đoạn 2021-2025.
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.
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.
5. Đánh giá chung
5.1. Ưu điểm
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Công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đã được các cấp, các ngành
quan tâm chỉ đạo, được quần chúng nhân dân triển khai thực hiện tương đối đồng
bộ, kịp thời. Các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cho đồng bào dân tộc
thiểu số và vùng đồng bào dân tộc đã được thực hiện đúng mục đích, đúng đối
tượng, có trọng tâm, không bị thất thoát... Đã góp phần quan trọng giúp đồng bào
vượt qua khó khăn, từng bước cải thiện đời sống để thoát khỏi đói nghèo.
Hệ thống các chính sách về công tác dân tộc đã được Trung ương, tỉnh và
các địa phương ban hành khá đầu đủ và được triển khai thực hiện khá toàn diện;
Các văn bản, thông tư hướng dẫn được ban hành tương đối kịp thời, tạo điều kiện
cho các địa phương triển khai thực hiện chính sách đạt hiệu quả và mục tiêu đề ra.
Các dự án, chương trình khác đã được lồng ghép hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận
nghèo phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội như: nguồn vốn vay của
Ngân hàng Chính sách xã hội, các chính sách dạy nghề, khuyến nông, hỗ trợ y tế,
giáo dục, nhà ở, trợ giúp pháp lý, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo và từng
bước nâng cao chất lượng cuộc số hộ nghèo.
Ban Dân tộc đã bám sát các văn bản của Trung ương để tham mưu cho
UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời việc thực hiện 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. Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành; phân công nhiệm
vụ rõ ràng trong triển khai thực các nội dung Chương trình trên địa bàn tỉnh.
5.2. Khó khăn, hạn chế
Trình độ dân trí của một số vùng trên địa bàn thấp, 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.
Hiện nay, còn thiếu Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung
Chương trình của các Bộ, ngành Trung ương chủ tiểu dự án. Cụ thể:
Nội dung số 2, Tiểu dự án 2, dự án 3: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng
dược liệu quý;
Tiểu dự án 1, Dự án 5: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường
phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có
học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tiểu dự án 3, Dự án 5: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết
việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
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Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các
DTTS gắn với phát triển du lịch.
Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người
DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.
Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối
với phụ nữ và trẻ em.
Nội dung số 2, tiểu dự án 1 thuộc dự án 10: Phổ biến, giáo dục pháp luật và
tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhiệm vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã Việt
Nam chủ trì, thực hiện tại Tiểu dự án 2 của Dự án 10.
Trong thời gian tới, để hoàn thành các nội dung Chương trình năm 2022
khối lượng công việc lớn mà thời gian ngắn (chỉ còn 03 tháng cuối năm 2022).
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
công tác tổng hợp đề xuất xử lý các vướng mắc quá trình triển khai thực hiện kế
hoạch
II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành Thông tư hướng dẫn
các dự án, tiểu dự án ngoài các dự án, tiểu dự án tại thông tư số 02/2022/TTUBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy 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 đến năm 2025 để địa phương có cơ sở xây dựng các văn bản hướng dẫn
triển khai thực hiện kịp thời.
2. Nội dung hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày
14/10/2021 Thủ tướng Chính phủ có được vận dụng theo Thông tư 01/2022/TTBXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ
nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 hay không?
3. Đối với các dự án ĐCĐC tập trung chưa rõ trình tự thủ tục đối với các dự
án đầu tư dở dang các giai đoạn trước, giờ tiếp tục đầu tư giai đoạn này theo QĐ
1719/QĐ-TTg (dự án ổn định dân cư theo QĐ 2085/QĐ-TTg, dự án ổn định dân
cư vùng thiên tai, ổn định dân cư biên giới…), đề nghị hướng dẫn trình tự, thủ tục
cụ thể hơn.
4. Đề nghị quy định bổ sung hoặc tham mưu Thủ tướng Chính phủ quy định
các định mức hỗ trợ, đầu tư như hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất,… vì địa phương
hiện nay không có căn cứ triển khai.
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III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC DÂN
TỘC 03 THÁNG CUỐI NĂM 2022
1. Phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022
Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc như:
Quyết định số 1719/QĐ- TTg, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, Quyết định số
498/QĐ-TTg, Quyết định 1898/QĐ-TTg, Quyết định 414/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ.
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.
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.
Làm tốt công tác tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định và theo
yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
Triển khai các Dự án, tiểu dự án do Ban Dân tộc được giao kinh phí chủ trì,
trực tiếp thực hiện.
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.
Nắm bắt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh
trong những tháng còn lại của năm 2022.
2. Giải pháp thực hiện
Tuyên truyền để cán bộ, nhân dân hiểu rõ vai trò, vị trí công tác dân tộc và
chính sách dân tộc, để từ đó nhận thức đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ
và chủ động thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc trong tình hình mới.
Huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng trong
vùng đồng bào DTTS, hỗ trợ cho các hộ đồng bào DTTS; trong đó ưu tiên đầu tư
cho công tác giảm nghèo, phát triển nhanh kinh tế - xã hội, giải quyết những khó
khăn bức xúc của đồng bào.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển
biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trong các tầng
lớp nhân dân về tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều, mục tiêu giảm nghèo bền vững
để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực
của toàn xã hội; khơi dậy ý chí tự lực, chủ động vươn lên của người nghèo.
Tiếp tục triển khai, thực hiện kế hoạch các chương trình, chính sách giảm
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nghèo cho người nghèo, người nghèo dân tộc thiểu số như: giáo dục, y tế, vay
vốn, khuyến nông, khuyến lâm, học nghề, nhà ở, trợ giúp pháp lý...
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện Chương
trình; tăng cường sự tham gia của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và người
dân, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử
dụng vốn thực hiện các chính sách giảm nghèo.
Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố đôn
đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn thuộc Chương
trình đảm bảo hiệu quả, thiết thực và giải ngân 100% nguồn vốn được giao trong
năm 2022.
Trên đây là báo cáo công tác dân tộc 9 tháng đầu năm, phương hướng
nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh./.
Nơi nhận:
- Ủy Ban Dân tộc;
- HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBKT tỉnh ủy:
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, CSDT.

TRƯỞNG BAN

Bế Văn Hùng

