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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 01,  

phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2023 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023.  

Ban Dân tộc báo cáo kết quả đạt được trong tháng 01, phương hướng nhiệm 

vụ tháng 02 năm 2023 như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Trong tháng 01 năm 2023, đời sống kinh tế, văn hóa xã hội, tình hình an ninh 

trật tự, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh 

nhìn chung ổn định; Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, cung 

ứng đầy đủ, kịp thời và đảm bảo chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp, chỉ 

đạo nhân dân gieo trồng và chăm sóc vụ xuân đảm bảo đúng kế hoạch và tiến độ. 

Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, chống đói, rét cho cây 

trồng, vật nuôi. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao cơ bản đáp ứng 

được nhu cầu của nhân dân, an sinh xã hội được quan tâm, nhằm đảm bảo đời sống 

cho nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Theo báo cáo từ các huyện, tháng 01/2023 không có hộ di dân trên địa bàn 

tỉnh; không phát sinh trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Chỉ đạo các phòng chuyên môn 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. 

Đánh giá xếp loại đảng viên, đánh giá công chức năm 2022. 

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2022. 

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2022, triển khai 

nhiệm vụ năm 2023. 

2. Kết quả thực hiện các chính sánh dân tộc 

2.1. Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg 
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- 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 tháng 01/2023 được 13.158 tờ báo 

các loại, kinh phí thực hiện 121,34 triệu đồng. 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số giai đoạn 2023-2027 huyện Hòa An. 

- Cấp huyện:  

+ Trong tháng 12/2022, các huyện thành phố tổ chức thăm ốm 03 trường 

hợp, kinh phí thực hiện 2,4 triệu đồng; thăm viếng 01 trường hợp, kinh phí thực 

hiện 0,5 triệu đồng; tổ chức 02 cuộc phát quà tết (nguồn kinh phí năm 2022) cho 

280 người uy tín, trị giá 140 triệu đồng. 

2.2. Thực hiện quyết định 414/QĐ-TTg 

Tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống diễn đàn đối thoại 

trực tuyến công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 414/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 

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 2023. 

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. 

Phối hợp với các Sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định 

số 1889/QĐ-UBND ngày 15/12/2022, về việc giao vốn ngân sách trung ương năm 

2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 15/12/2022, về việc giao kế hoạch đầu tư vốn 

ngân sách nhà nước năm 2023. 

Kết quả giải ngân: 

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình được giao năm 2022 là 820.329 

triệu đồng, trong đó: 

+ Tổng vốn NSTW là 814.085 triệu đồng (trong đó: Vốn đầu tư là 515.722 

triệu đồng; Vốn sự nghiệp là 298.363 triệu đồng). 

+ Ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh) đối ứng nhà ở là 2.200 triệu 

đồng (Vốn đầu tư). 

+ Vốn tín dụng: 4.044 triệu đồng. 
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- Kết quả giải ngân: Tính đến ngày 16/01/2023 luỹ kế được 277.073 triệu 

đồng/814.085 triệu đồng, đạt 34,04%KH, trong đó:  

+ Vốn đầu tư: giải ngân được 234.754 triệu đồng/515.722 triệu đồng, đạt 

45,52%KH. 

+ Vốn sự nghiệp: giải ngân được 42.319 triệu đồng/298.363 triệu đồng, đạt 

14,18%KH. 

2.3.2. Kết quả triển khai các nội dung, Tiểu dự án, Dự án do Ban Dân 

tộc chủ trì thuộc chương trình MTQG theo quyết định số 1719/QĐ-TTg 

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

+ Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc 

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

khai chương trình các cấp 

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

tộc còn nhiều khó khăn: 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 

- 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: 

+ 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: 4.923 triệu 

đồng. 

- 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: 395 triệu 

đồng. 

- Tiểu DA3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện 

chương trình: 1.330 triệu đồng 

Đang xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện năm 2023. 

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; 

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 
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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 

Tổ chức công bố, công khai 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 Quảng Hòa. 

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các kiến 

nghị nêu trong Kết luận thanh tra. 

Ban hành Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh, định hướng của Thanh tra tỉnh. 

Thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc chấp hành các chế độ chi tiêu, 

quản lý sử dụng kinh phí, quản lý tài sản công trong cơ quan đơn vị.  

Công tác tiếp công dân xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

Trong kỳ báo cáo Ban Dân tộc nhận được 01 đơn thư của các ông bà Chảo 

Khì Chìu, Chảo Mùi Sinh, Chảo Mùi Khé, Chảo Vần Ton, Chảo Mùi Kiều có 

địa chỉ tại: Xóm Sà Phìn, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Khiếu 

nại liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa ông Chảo Vần Phẩy điều khiển 

xe máy trên đường đón 02 cháu đi học về (Chảo Mùi Mùi và Chảo Mùi Ghiển), 

không may bị va chạm với ô tô tải do ông Triệu Tạ Sính trú tại xóm Tềnh Quốc, 

xã Cần Nông, huyện Hà Quảng điểu khiển làm ông Chảo Vần Phẩy và cháu Chảo 

Mùi Ghiển tử vong, cháu Chảo Mùi Mùi bị thương tích, nhưng đến nay chưa được 

chủ phương tiện cũng như người nhà thăm hỏi động viên, bồi thường thiệt hại thỏa 

đáng. Ban Dân tộc đã có văn bản trả lời, phúc đáp công dân theo quy định của pháp 

luật. 

4. Các công việc khác 

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt học tập các chỉ thị, Nghị quyết, văn bản của 

Trung ương, của tỉnh; thông tin về tình hình thời sự trong nước, tình hình phòng 

chống dịch và triển khai một số văn bản pháp luật mới ban hành cho toàn thể công 

chức, người lao động. 

Tiến hành đánh giá, phân loại công chức năm 2022. Biểu dương khen thưởng 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. 

Tổ chức thành công Hội nghị công nhân viên chức, Hội nghị tổng kết công 

tác Đảng, Đoàn thể năm 2022. 

Ban hành các văn bản chỉ đạo đảm bảo về nội dung và đúng theo quy định 

hiện hành. 
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Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2022, triển khai phương 

hướng năm 2023. 

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. 

Phối hợp với Uỷ Ban Dân tộc tổ chức thăm tặng 100 xuất quà cho người có 

uy tín và hộ nghèo, cận nghèo tại xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 

do đồng chí Y Vinh Tơr - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban Dân tộc làm trưởng 

đoàn. 

Phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư XD và Thương mại Tùng Lâm, Công 

ty TNHH sản xuất & thương mại Vinh Phát và Báo Dân tộc & Phát triển tổ chức 

trao quà Tết cho hộ nghèo là dân tộc thiểu số, học sinh Trường Tiểu học Cô Rào, 

Trường Tiểu học và THCS Đoài Khôn xã Tự Do, huyện Quảng Hòa (100 chăn ấm 

cho 100 hộ nghèo; 150 túi sưởi cho 150 học sinh). 

Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19: Chỉ đạo cán bộ, công chức, 

người lao động tại đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản của TW, của tỉnh về phòng 

chống dịch bệnh Covid, đặc biệt nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa 

trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023. 

Phối hợp chuẩn bị nội dung và tham gia đoàn công tác của Lãnh đạo Trung 

ương thăm, làm việc tại tỉnh. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2023 

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 

I-Office 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 2023. 

3. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh về 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 

đoạn 2021 – 2025 và năm 2023. Chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị tổng kết 3 

chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (dự thảo 

các báo cáo, kế hoạch của Ban chỉ đạo năm 2023...) 

4. Triển khai kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023. 
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5. Xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án, tiểu dự án do Ban chủ trì thực 

hiện trong năm 2023 theo quyết định phê duyệt dự toán. 

6. Thực hiện chế độ tổng hợp, báo báo định kỳ, đột xuất bảo đảm chất lượng, 

đúng thời gian theo yêu cầu. 

7. Triển khai các nhiệm vụ đón Tết cổ truyền năm 2023 của dân tộc. 

 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác dân tộc tháng 01, phương hướng nhiệm 

vụ tháng 02 năm 2023 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; 

- Lãnh đạo Ban; 

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

- Lưu: VT.   

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Bế Văn Hùng 
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