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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 

 

 

Thực hiện Công văn số 4443/VP-TH ngày 28/10/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2019, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban 

Dân tộc năm 2019, Ban Dân tộc báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện của Ban Dân tộc năm 2019, Ban Dân tộc đã chỉ đạo tổ chức triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao, theo đó ban hành Kế 

hoạch số 18/BDT-KHTH ngày 07/3/2019 của Ban Dân tộc về triển khai thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo, điều hành năm 2019, cụ thể đã tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện nội dung, lĩnh vực quản lý nhà nước về 

chính sách dân tộc theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm ngèo bền 

vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao (Chương trình 135) 

Tham mưu chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các tiểu dự án: dự án phát 

triển cơ sở hạ tầng xác định danh mục đầu tư đảm bảo theo kế hoạch giao, nâng 

cấp, sửa chữa các công trình cần bảo dưỡng sau đầu tư. Dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất phân cấp cho xã làm chủ đầu tư, xác định phương án hỗ trợ đạt hiệu 

quả, chú trọng hỗ trợ theo hướng tập trung, đồng bộ. Dự án hỗ trợ nâng cao năng 

lực cho cán bộ cơ sở và công đồng, tham mưu xây dựng kế hoạch, nội dung đào 

tạo, tập huấn... 

2. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 

2020” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg tại xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình và 

trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức tập huấn, phát các ấn phẩm, tờ rơi, treo pa nô, áp phích, khẩu 

hiệu…. nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Luật hôn nhân và 
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Gia đình, Luật bình đẳng giới và những nội dung có liên quan đến tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống; thành lập Ban vận động Chống tảo hôn, hôn 

nhân cận huyết thống cấp xã, thôn, bản. 

Vận động, tư vấn Pháp Luật về hôn nhân và gia đình. Nhằm nâng cao 

nhận thức, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân theo quy định của Luật hôn nhân 

và gia đình năm 2014. 

Hoạt động can thiệp, ứng dụng, triển khai mô hình nhằm tăng cường khả 

năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của đồng bào các dân tộc thiểu 

số, nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. 

Tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình. 

3. Hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra tình hình tổ chức triển khai 

thực hiện các chính sách dân tộc theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê 

duyệt. Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh 

vực công tác dân tộc được giao hoặc thanh tra do thủ trưởng cơ quan quản lý 

nhà nước cấp trên giao. 

Ban ban hành Quyết định thanh tra việc tổ chức triển khai, thực hiện các 

chính sách dân tộc: Chương trình 135 về dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, thuộc 

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn  

06/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh.  

4. Kịp thời xử lý vi phạm, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng 

theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định; tiếp nhận, phân loại và xem 

xét, đề xuất phương án xử lý giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh về lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật.   

5. Tham mưu xây dựng dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện lần thứ III năm 2019. 

6. Tham mưu chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đại hội đại biểu dân tộc 

thiểu số cấp tỉnh, huyện lần thứ III năm 2019. 

Phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan nghiên cứu tài 

liệu nâng cao chất lượng tổ chức đại hội; đồng thời phải đảm bảo tiến độ thực 

hiện theo các quy định. 

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2019, Ban Dân tộc thường xuyên, định kỳ hằng tháng, quý họp Chi ủy, chi 

bộ, họp lãnh đạo cơ quan, họp lãnh đạo Ban với lãnh đạo các Phòng chuyên môn 

và họp giao ban toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan để rà soát, kiểm điểm 

tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng, quý; xác định phương hướng, nhiệm 

vụ cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cho tháng, quý tiếp theo. Tổ chức Hội nghị 

giao ban công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối 
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năm 2019 giữa Ban Dân tộc tỉnh với lãnh đạo Phòng LĐ, TB, XH – DT các 

huyện, VP HĐND-UBND thành phố. 

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất: Tổ chức triển khai thực hiện nội dung, 

lĩnh vực quản lý nhà nước về chính sách dân tộc theo Quyết định số 1722/QĐ-

TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh 

(Chương trình 135). Tổng kế hoạch vốn bố trí cho Chương trình 135 năm 2019 

là 231.504 triệu đồng từ nguồn NSTW. Trong đó: 

-  Tiểu dự án 1: Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên 

giới, xã an toàn khu và thôn bản đặc biệt khó khăn: Bố trí kế hoạch vốn đầu tư 

xây dựng là 172.639 triệu đồng, đầu tư xây dựng 407 công trình1; giá trị khối 

lượng thực hiện đạt kế hoạch, giải ngân đến thời điểm báo cáo được 105.300 triệu 

đồng, 70% kế hoạch cho các công trình đầu tư xây dựng năm 2019. Nguồn vốn  

là 11.689 triệu đồng thực hiện duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng sau đầu 

tư, đến nay đã rà soát thực hiện được 81 công trình, giải ngân được 1.707 triệu 

đồng, ước thực hiện hết năm đạt 100% kế hoạch. 

- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân 

rộng mô hình giảm nghèo, kế hoạch vốn giao năm 2019 là 41.102 triệu đồng, 

giải ngân đến thời điểm báo cáo được 15.540 triệu đồng. Nội dung hỗ trợ vật tư 

nông nghiệp 750,260 tấn, hạt giống 411.260kg, cây giống 1.246.851 cây, con 

giống 48.320 con, máy móc nông cụ 39 chiếc, thức ăn chăn nuôi 54,993 tấn, 

thủy sản 11.375 con…thực hiện 03 dự án chăn nuôi, 03 dự án trồng trọt, 06 dự 

án trồng cây ăn quả, 08 dự án nuôi mật ong và trông cây, 01 dự án chế biến. Dự 

án nhân rộng mô hình giảm nghèo, đến nay lựa chọn được 23 mô hình (18 mô 

hình phát triển chăn nuôi bò, 03 mô hình chăn nuôi gà, 02 mô hình chăn nuôi 

vịt), trong đó đã thực hiện giao con 50 con bò giống cho 50 hộ tại huyện Hữu 

Lũng và 12.185 con gà giống cho 89 hộ tại huyện Cao Lộc, dự ước thực hiện hết 

năm đạt 100% kế hoạch. 

- Tiểu dự án 3. Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở: Bố trí 

vốn sự nghiệp là 6.074 triệu đồng. Ban Dân tộc đã tham mưu cho UBND tỉnh 

ban hành Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn, về phê duyệt kế hoạch thực hiện Tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng 

đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2019; phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện. Tổ chức các 

lớp tập huấn tại xã, huyện, tỉnh cho các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư xã, 

cộng đồng các xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135 năm 2019, dự kiến thực 

hiện hết năm đạt 100% kế hoạch. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai: Tổ chức triển khai thực hiện Đề án 

“Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào 

                                           
1 Trong đó: 260 dự án thanh toán vốn; 03 chuyển tiếp; 144 dự án khởi công xây dựng mới. 
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dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg tại xã 

Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình và trên địa bàn tỉnh. 

Kế hoạch vốn là 280 triệu đồng, trong tháng giải ngân được 90 triệu đồng. 

Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020” tại Xã Nhượng 

Bạn, huyện Lộc Bình và trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Ban Dân tộc đã 

hợp đồng với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh triển khai các nội dung theo Đề 

án. Tổ chức Hội thảo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Mô hình điểm “giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số 

tại xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn”. Xây dựng Kế hoạch tổ 

chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 

2019, đề án đang thực hiện dự kiến hết năm đạt 100% kế hoạch. 

3. Nhiệm vụ trọng tâm thứ ba: Hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra 

tình hình tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc theo Kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra được phê duyệt.  

- Công tác thanh tra: Ban Dân tộc ban hành Quyết định số 125/QĐ-BDT 

ngày 10/12/2018 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, về việc phê duyệt Kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra các chính sách dân tộc năm 2019, trong đó tổ chức 02 cuộc 

thanh tra lĩnh vực công tác dân tộc, thời gian và đối tượng thanh tra: quý II 

thanh tra tại huyện Bình Gia; quý IV thanh tra tại huyện Văn Quan, hiện nay 

đang thanh tra dự kiến hết năm thực hiện đạt kế hoạch. 

- Công tác kiểm tra: Dự kiến hoàn thành công tác kiểm tra việc tổ chức 

triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc năm 2019 tại UBND các huyện 

trong quý III năm 2019 theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

4. Nhiệm vụ trọng tâm thứ tư: Kịp thời xử lý vi phạm, giải quyết các 

đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của pháp luật. 

Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn: Trong năm, Ban Dân tộc tiếp nhận 01 

đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, qua xem xét, không thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ban Dân tộc, đã ban hành các văn bản xử lý, giải quyết theo đúng 

quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất các 

nhiệm vụ liên quan theo yêu cầu. 

5. Nhiệm vụ trọng tâm thứ năm: Tham mưu xây dựng dự thảo Chỉ thị 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, 

huyện lần thứ III năm 2019. 

Ban Dân tộc đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban cán sự UBND tỉnh trình 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/3/2019 về Đại 

hội Đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019. 

6. Nhiệm vụ trọng tâm thứ sáu: Tham mưu chỉ đạo tổ chức triển khai 

thực hiện Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện lần thứ III năm 2019. 
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 Thực hiện Quyết định số 1062/QĐ/TTg ngày 22/8/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp 

huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số 

Việt Nam lần thứ II năm 2020; Ban Dân tộc đã tham mưu xây dựng Hướng dẫn 

số 01/HD-BCĐ ngày 14/01/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc 

thiểu số Việt Nam Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp 

huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019; tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng và 

ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp 

việc Đại hội, Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ III năm 2019 và nhiều văn bản khác để chỉ đạo; đến ngày 

05/7/2019 11/11 huyện, thành phố đã tổ chức xong Đại hội cấp huyện. Nhìn 

chung, công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các huyện, thành 

phố đều được thực hiện khá khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo Đại hội diễn ra 

trong không khí trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, 

đồng thời tạo được khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân 

dân. Các bước tiến hành Đại hội được thực hiện đảm bảo đúng, đủ trình tự theo 

Hướng dẫn số 54/HD-BCĐ ngày 26/4/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu 

các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019 Hướng dẫn tổ chức Đại 

hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019; tiến độ tổ 

chức Đại hội các huyện, thành phố cơ bản đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra, 

Dự kiến Đại hội cấp tỉnh vào ngày 25-26/11 năm 2019. 

III. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019 

1. Dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 

25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Chiến lược công 

tác dân tộc đến năm 2020. 

2. Dự thảo Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 06/QĐ-

UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh về ban hành Chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020. 

3. Tổ chức triển khai thực hiện nội dung, lĩnh vực quản lý nhà nước về 

chính sách dân tộc theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao. 

4. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 

2020” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg tại xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình và 

trên địa bàn tỉnh. 

5. Hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra tình hình tổ chức triển khai 

thực hiện các chính sách dân tộc theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê 

duyệt. Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh 

vực công tác dân tộc được giao hoặc thanh tra do thủ trưởng cơ quan quản lý 

nhà nước cấp trên giao. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1722/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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6. Kịp thời xử lý vi phạm, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng 

theo quy định của pháp luật. 

Ban Dân tộc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đề 

xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 theo quy định./. 

Nơi nhận:  

- Sở Kế hoạch & ĐT; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, Ttra, các phòng CM; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Triệu Văn Lạng 
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