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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 01, 

phương hướng tháng 02 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 
 

  

Thực hiện Kế hoạch, Chương trình công tác năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh 

báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 

tháng 01 với những nội dung như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 

Kết thúc năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch viêm phổi 

(Covid-19) và do chịu nhiều đợt không khí lạnh tràn vào các địa phương trong tỉnh 

có mưa trên diện rộng mưa, cục bộ có nơi  vừa có nơi mưa to, xảy ra sạt lở đá, gió 

lốc, mưa đá, tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 

và các đơn vị liên quan nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 

nhiều thành quả tích cực, cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra như: tốc độ tăng 

trưởng kinh tế (GRDP); giảm tỷ lệ hộ nghèo, các chỉ tiêu về tổng sản lượng lương 

thực, tổng thu ngân sách, tổng kim ngạch xuất khẩu, tổng mức lưu chuyển hàng 

hóa, thu hút đầu tư, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của tỉnh 

diễn ra sôi nổi đã góp phần thúc đẩy tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, ổn 

định đời sống, an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số (DTTS) được duy trì thương xuyên, đạt kết quả khá tốt củng cố sức mạnh 

đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự đồng thuận trong cộng đồng các dân tộc; tình 

hình quốc phòng - an ninh ổn định, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hòa chung không khí đó người dân yên tâm, phấn 

khởi chào mừng đón Tết Nguyên đán xuân Tân Sửu năm 2021. 

Tình hình di cư tự do trong tháng 01 năm 2021 không có hộ dân nào di cư 

ra khỏi địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2021 

1. Kết quả thực hiện các chính sách dân tộc 

Tiếp tục đôn đốc và chỉ đạo các huyện hoàn thành khối lượng và thanh quyết 

toán nguồn vốn năm 2020, cụ thể: 

1.1. Thực hiện Chương trình 135 

- Dự án xây dựng CSHT (tiểu dự án 1): đến thời điểm 31/12/2020 thực hiện 

giải ngân 164.236 triệu đồng; đạt 92,6% kế hoạch.  

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và xây dựng mô hình giảm 

nghèo (Tiểu dự án 2): Giải ngân 39.820 triệu đồng đạt 80,03% kế hoạch. 
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- Duy tu bảo dưỡng công trình: Thực hiện duy tu 45 công trình, lũy kế kết 

quả giải ngân 7.251 triệu đồng đạt 42% kế hoạch. 

1.2. Quyết định 2085/QĐ-TTg  

Đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng 02 điểm dự án ĐCĐC tập trung tại 

huyện Bảo Lạc, Hà Quảng đã thực hiện giải ngân 3.713/13.981 triệu đồng đạt 

26,6% KH, nguyên nhân chưa đạt là do nguồn vốn giao chậm (tháng 12/2019) và 

do điều chỉnh báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Hiện nay các 

chủ đầu tư đang hoàn tất công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành và 

bổ sung hồ sơ thanh toán trước 31/01/2021; thực hiện các thủ tục chuyển tiếp vốn 

từ năm 2020 kéo dài sang thực hiện năm 2021. 

1.3. Quyết định 2086/QĐ-TTg: 

Tổ chức 01 đoàn đi kiểm tra và nghiệm thu khối lượng hoàn thành 05 dự án 

đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu theo Quyết định 2086/QĐ-TTg đồng thời đôn đốc 

nhà thầu tiếp tục thi công đối với các công trình còn dở dang và thực hiện thanh 

quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành. Giải ngân 13.104 triệu đồng đạt 

51,3% KH năm.  

Hiện nay Ban Dân tộc đang hoàn tất công tác nghiệm thu thanh toán khối 

lượng xây lắp hoàn thành và bổ sung hồ sơ thanh toán trước 31/01/2021; thực hiện 

các thủ tục chuyển tiếp vốn từ năm 2020 kéo dài sang thực hiện năm 2021. 

1.4. Quyết định 45/QĐ-TTg 

Với 19 đầu báo, tạp chí thực hiện theo Quyết định số 45/QĐ-TTg, lũy kế 

tính đến thời điểm 31/12/2020, Bưu điện tỉnh thực hiện cấp phát đầy đủ số lượng 

là 765.427 tờ đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh đảm bảo về nội dung, 

số lượng và đối tượng. 

1.5. Quyết định 12/2018/QĐ-TTg 

Tính đến thời điểm 15/1/2021 các huyện đã thực hiện cung cấp thông tin 

thời sự 16 cuộc với 2.202 người tham dự, kinh phí là 744,218 triệu đồng; Lũy kế 

từ đầu năm đã thực hiện thăm ốm 71 trường hợp và thăm viếng 20 trường hợp, 

kinh phí hỗ trợ 66 triệu đồng; Thăm hỏi, tặng quà tết 1.419 người, kinh phí 660,3 

triệu đồng; khen thưởng 199 đại biểu kinh phí 96,220 triệu đồng, hỗ trợ thiên tai 

11 trường hợp kinh phí là 5,5 triệu đồng. Hiện nay các huyện đang tổ chức thực 

hiện các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách, hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số nghèo nhân dịp Xuân Tân sửu 2021.  

1.6. Quyết định 498/QĐ-TTg; Quyết định 771/QĐ-TTg... 

Hiện nay Ban Dân tộc đang phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch 

triển khai, chưa có kết quả giải ngân vốn. 

2. Công tác thanh tra, kiểm tra và tuyên truyền phổ biến pháp luật 

Xây dựng kế hoạch, Chương trình thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh năm 

2021 thuộc chức năng quản lý ngành do Ban Dân tộc tham mưu thực hiện. 
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Tiếp tục tham mưu tổ chức quán triệt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật nói chung, pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng 

chống tham nhũng; phối hợp triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, 

chống tham nhũng trong đội ngũ công chức và người lao động cơ quan và lĩnh vực 

công tác Dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan 

Ban hành các báo cáo, Quyết định, kế hoạch văn bản hướng dẫn chỉ đạo 

thuộc lĩnh vực ngành quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo qui định: báo cáo 

tháng 12; Báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công tháng 12 năm 2020; Báo cáo 

kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 

2021 theo Nghị Quyết 05; Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểusố phát triển kinh tế -xã hội và đảm 

bảoan ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu sốViệt Nam”trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng năm 2021; Báo cáo kết quả thẩm tra của các sở, ngành đối với số liệu báo 

cáo kết quả rà soát phân định khu vực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch duy 

trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 tại Ban Dân tộc năm 2021; Kế hoạch đào tào, bồi dưỡng công chức 

năm 2021; Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021; 

Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; 
Báo cáo thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và đề xuất việc sử dụng, cơ chế 

hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính; Kế hoạch cải cách hành chính năm 

2021; Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2020... 

Hoàn thành thủ tục hồ sơ cấp tỉnh về rà soát phân định khu vực xác định xã, 

thôn vùng dân tộc và miền núi; các xã thuộc khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó 

khăn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh theo quyết định 33/2020/QĐ-TTg trình 

cấp có thẩm quyền quyết định. 

Công nghệ thông tin:  Đăng 02 tin và 10 văn bản chỉ đạo lên Trang thông tin 

của Ban Dân tộc. 

Tổ chức thành công Hội nghị công chức người lao động, hội nghị tổng kết 

công tác Đảng, công tác đoàn thể năm 2021 và công tác thi đua, khen thưởng năm 

2020 của Ban Dân tộc tỉnh. 

Tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ đối với cán bộ công chức cơ quan Ban, 

tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết, chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Cử cán bộ tham dự tập 

huấn, hội nghị tổng kết năm 2020 do các sở ngành, UBND tỉnh, UBDT tổ chức... 

Công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân theo lĩnh vực ngành quản lý: Trong tháng 01 năm 2021 không có đơn 

thư và công dân nào đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo liên quan đến vùng 

đồng bào dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc. 
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Công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19: Tổ chức tuyên truyền và triển 

khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh công tác phòng chống dịch 

tới toàn thể cán bộ công chức cơ quan, đến thời điểm hiện tại cán bộ công chức, 

người lao động Ban Dân tộc luôn thực hiện nghiêm túc không có công chức người 

lao động nào vi phi phạm;  

Góp ý xây dựng các dự thảo văn bản gồm: Quyết định ban hành quy chế tổ 

chức hoạt động Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Cao Bằng; Quyết định Ban hành 

Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh 

Cao Bằng; Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020; 

Chương trình công tác năm 2021 của UBND( lần 2); Đề án “Phát triển du lịch 

cộng đồng gắn với Chương trình OCOP của khu di tích lịch sử Pác Bó Cao Bằng”; 

Kế hoạch công tác PCTN năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2021 

1.  Đôn đốc và chỉ đạo các huyện hoàn thành khối lượng và thanh quyết toán 

nguồn vốn năm 2020 theo kế hoạch như: Chương trình 135, Quyết định 2085/QĐ-

TTg, Quyết định 2086/QĐ-TTG; Chính sách cho người có uy tín vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số (Quyết định 12/2018/QĐ-TTg)...... 

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống đại dịch 

COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong tình hình mới. 

3. Thực hiện chỉ đạo, đôn đốc các huyện rà soát lập hồ sơ, tổng hợp số liệu 

các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù sinh sống trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng theo Quyết định 39/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Thực hiện đầy đủ chế độ đối với cán bộ công chức cơ quan Ban và tiếp 

tục quán triệt và triển khai thực hiện đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Cử cán bộ tham dự hội nghị, hội thảo. 

5. Tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng hoàn thành các hạng mục 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa ..) thực 

hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Ban làm chủ đầu tư 

thực hiện dự án. 

6. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020, Triển khai nhiệm 

vụ năm 2021. 

7. Tổ chức đón Tết xuân Tân Sửu năm 2021 bảo đảm lành mạnh, an toàn, 

vui tươi, tiết kiệm. Tham gia, theo dõi, dự các lễ hội, văn hóa dân tộc thiểu số ở 

một số huyện. Nắm tình hình tôn giáo trên địa bàn trong dịp tết nguyên đán, 

8. Xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện công tác dân tộc và các chính 

sách dân tộc năm 2021 khi được giao chỉ tiêu kế hoạch vốn thực hiện được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

9. Công nghệ thông tin: Tiếp tục đăng tải tin hoạt động và văn bản của 

Trung ương, của tỉnh, của cơ quan lên Trang thông tin điện tử của Ban. 
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10. Tăng cường vai trò của cấp uỷ, chính quyền, phát huy vai trò của mặt trận 

và các đoàn thể trong việc vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương 

đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc; vận động đồng bào 

hăng hái phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, khắc 

phục tư tưởng trông chờ ỉ lại Nhà nước; làm tốt công tác nắm tình hình cơ bản, vấn 

đề bức xúc và tâm tư nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc. 

11. Tiếp tục thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo của công dân theo lĩnh vực ngành quản lý; tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, 

thực hiện tốt các biện pháp Phòng, chống tham nhũng... trong đội ngũ công chức 

và người lao động cơ quan. 

12. Xây dựng các báo cáo: Báo cáo tổng kết ngành công tác dân tộc năm 

2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tháng 02 năm 2020; các báo 

cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và 

UBND tỉnh bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định. 

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

quản lý.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 01, phương 

hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Dân tộc; 

- Tỉnh ủy; 

- Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; 

- HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Lao động -TBXH; 

- Các sở, ban ngành liên quan; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng chuyên môn: KH-TH, TTr-TT, 

VPCS; 

- Lưu: VT. QT( 13). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Bế Văn Hùng 

 


		2021-01-18T13:45:02+0700


		2021-01-18T14:06:25+0700


		2021-01-18T14:06:25+0700


		2021-01-18T14:06:25+0700




