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UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN DÂN TỘC   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /BC-BDT 

  

Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  

xây dựng nông thôn mới năm 2020, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021   

 

Ban Dân tộc tỉnh nhận được công văn số 223/VPĐP-HCTH, ngày 30 

tháng 10 năm 2020 của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn 

mới của tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG XDNTM 

năm 2020, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Ban Dân 

tộc tỉnh báo cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC NĂM 2020 

Ban Dân tộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, triển khai thực 

hiện tốt các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân 

tộc; Chiến lược công tác dân tộc và Chương trình hành động thực hiện Chiến 

lược công tác dân tộc theo Quyết định số 449/QĐ-TTg và Quyết định số 

2356/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai 

các biện pháp cụ thể thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế 

hoạch số 76/KH-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 

1971/CT-TTg ngày 27/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công 

tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Kế hoạch số 52/KH-

UBND ngày 05/6/2014 của UBND tỉnh về thực hiện chiến lược công tác dân tộc 

đến năm 2020. 

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2020 theo các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Quyết định của 

UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020; trong đó, có các nhiệm vụ Chương trình, đề án 

trọng tâm theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc như: 

Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 

1722/QĐ-TTg, ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 (Chương trình 135).  

Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện thực hiện rà soát, đề xuất 

báo cáo khả thi thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của 

Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. 

Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1717/QĐ-UBND, ngày 

15/9/2017 về việc Phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển 
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kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2018 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, 

ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 446/QĐ-UBND, 

ngày 26/3/2016 của UBND tỉnh phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục 

tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển 

bền vững sau năm 2015 theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 10/9/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Chỉ đạo UBND các huyện thực hiện một số chính sách đặc thù của tỉnh 

như: Quyết định số 06/QĐ-UBND, ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh về Chính 

sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với DTTS ít người ở xã ĐBKK trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020;  

Thực hiện Quyết định số 2532/QĐ-UBND, ngày 26/12/2017 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của 

sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh. Theo đó, UBND 

tỉnh ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 về việc quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh 

Lạng Sơn, thay thế các Quyết định: Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND, ngày 

07/3/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 21/2018/QĐ-

UBND, ngày 05/02/2018 về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 

13/2016/QĐ-UBND, ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện về việc phân bổ 

vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) 

để lồng ghép cùng các nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

năm 2020, kết quả thực hiện như sau: 

1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) 

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 MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh (Chương trình 135). Tổng kế hoạch vốn Chương 

trình 135 năm 2020 là 231.907 triệu đồng (NSTW là 215.782 triệu đồng (ĐTPT: 

152.502 triệu đồng, SN: 63.280 triệu đồng); NSĐP là 7.000 triệu đồng, Vốn 

khác 9.125 triệu đồng) đến nay đã giải ngân 154.661 triệu đồng, đạt 67% kế 

hoạch. 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 176.089 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 80%, đã giải 

ngân 120.877 triệu đồng, đạt 69% kế hoạch vốn. Đầu tư xây dựng 351 công 

trình1; duy tu bảo dưỡng 77 công trình. 

                                      
1 Trong đó: 239 dự án thanh toán vốn; 112 dự án khởi công xây dựng mới. 
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- 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 2020 là 47.778 triệu đồng2, 

giải ngân được 27.887 triệu đồng, đạt 58,37% kế hoạch. Đã thực hiện 157 dự án3 

hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, với 5.503 hộ thụ hưởng; 24 dự án 

nhân rộng mô hình giảm nghèo4, với 550 hộ thụ hưởng; đào tạo tập huấn cho 

2.879 người, hỗ trợ trên 2.046.063 cây giống các loại, 165.888 con gia cầm, 

142.038 kg thức ăn chăn nuôi, 1.449.557 kg phân bón các loại, 33.014 liều thuốc 

thú y, 38 công cụ máy móc thiết bị chế biến. 

- Tiểu dự án 3. Nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc 

biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản đặc biệt khó khăn là 

8.040 triệu đồng, đang trong quá trình tổ chức thực hiện theo Quyết định số 

1216/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn, phê duyệt kế hoạch 

thực hiện Tiểu dự án nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc 

Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 20205. Đã giải ngân được 

5.897 triệu đồng, đạt 73% kế hoạch. 

2. Chương trình 30a 

Kinh phí phân bổ 216.373 triệu đồng,6 giải ngân được 87.438 triệu đồng, 

đạt 40,41% kế hoạch. Cụ thể:  

- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho huyện nghèo 196.435 triệu 

đồng7, đầu tư xây dựng 24 công trình hạ tầng8; giải ngân vốn đầu tư phát triển 

NSTW 61.773 triệu đồng, vốn đầu tư phát triển NSĐP 14.600, đạt 38,87 % kế 

hoạch.  

- Tiểu dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân 

rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo là 18.494 triệu đồng; thực 

hiện 52 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất9, với 5.503 hộ; đào tạo tập huấn cho 954 

lượt người, hỗ trợ trên 2.043.967 cây giống các loại, 63.160 con gia cầm, 49.662 

kg thức ăn chăn nuôi, 216.101 kg phân bón các loại, 6.720 liều thuốc thú y. Đã 

giải ngân 10.121 triệu đồng, đạt 55% kế hoạch.  

                                      
2 Trong đó: vốn hỗ trợ PTSX là 35.005 triệu đồng, vốn nhân rộng mô hình là 8.751 triệu đồng; vốn nhân dân 

đóng góp 4.022 triệu đồng. 
3 Huyện Bắc Sơn: 15 dự án; huyện Bình Gia: 16 dự án; huyện Cao Lộc: 16 dự án; huyện Tràng Định: 19 dự án; 

huyện Chi Lăng: 17 dự án; huyện Hữu Lũng: 13 dự án; huyện Văn Quan: 19 dự án; huyện Lộc Bình: 16 dự án; 

huyện Đình Lập: 11 dự án; huyện Văn Lãng: 15 dự án. 
4 11 mô hình DA nuôi trâu, bò với 164 con; 08 mô hình DA nuôi gà với 5.940 con; 04 mô hình dự án lợn thịt, 

lợn nái với 114 con. 
5 Đào tạo, tập huấn tại tỉnh 06 lớp (02 lớp dành cho cán bộ cơ sở, 04 lớp dành cho cộng đồng). Đào tạo, tập huấn 

tại huyện, xã 222 lớp (10 lớp dành cho cán bộ cơ sở, 212 lớp dành cho cộng đồng). 
6 Trong đó: Vốn đầu tư phát triển NSTW: 140.625 triệu đồng (Bao gồm: 36 tỷ thu hồi ứng trước vốn năm 2014); 

Vốn sự nghiệp NSTW: 24.672 triệu đồng; Vốn đầu tư phát triển NSĐP: 21.076 triệu đồng; Vốn sự nghiệp 

NSĐP: 30.000 triệu đồng (Hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện thuộc chương trình 30ª: Bình Gia, Đình 

Lập, Văn Quan). 
7 Đầu tư cơ sở hạ tầng 191.701 triệu đồng (NSTW 140.625 triệu đồng, NSĐP 51.076 triệu đồng); duy tu bảo 

dưỡng 4.734 triệu đồng. 
8 Gồm: 06 công trình thanh toán vốn, 8 công trình chuyển tiếp, 10 công trình khởi công mới. 
9 Huyện Bình Gia: 17 dự án; huyện Văn Quan: 17 dự án; huyện Đình Lập: 18 dự án. 



4 
 

 

- Tiểu dự án 4: Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 1.444 triệu đồng, 

thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai công tác xuất khẩu lao động; hướng dẫn 

các đơn vị thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí đi xuất khẩu lao động, 

phối hợp với các trường dạy nghề, trường dân tộc nội trú trên địa bàn tổ chức 

tuyên truyền, định hướng cho học sinh ở các huyện nghèo, các xã vùng III, thôn 

đặc biệt khó khăn tham gia học nghề, ngoại ngữ phục vụ cho công tác xuất khẩu 

lao động. Đã tổ chức xong các lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công 

tác xuất khẩu lao động, tuyên truyền viên cơ sở, tổ chức đào tạo nghề, ngoại 

ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết để đi làm việc ở nước ngoài. Dự kiến kinh 

phí giải ngân đến hết năm là 944 triệu đồng, đạt 65% kế hoạch. Đề xuất điều 

chỉnh giảm phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp 500 triệu đồng do không còn nhu 

cầu sử dụng. 

3. Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính 

sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

Năm 2020, sau khi sáp nhập các xã, thôn trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh 

phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh với 

tổng số 1.810 người; kế hoạch vốn là 3.965 triệu đồng10, đã giải ngân 528,10 

triệu đồng, nội dung thực hiện gồm: thăm, tặng quà dịp Tết nguyên đán; cấp 

phát báo Lạng Sơn, báo Dân tộc và Phát triển cho 1.404 người, thăm hỏi ốm đau 

59 người, thăm viếng 24 người. Tổ chức 03 hội nghị tập huấn, với 305 đại biểu 

tham dự; 01 đợt thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh cho 33 đại 

biểu là người có uy tín. Trong năm, người uy tín trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 

tốt vai trò của mình, là cầu nối, nhân tố tích cực trong việc triển khai thực hiện 

các cơ chế, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như 

giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước xóa bỏ các hủ tục, góp phần quan 

trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội... 

4. Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 

2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Tổng kế hoạch vốn năm 2020 là 76.505 triệu đồng (trong đó: vốn hỗ trợ 

44.505 triệu đồng, vốn vay 32.000 triệu đồng), giải ngân 36.580 triệu đồng11, đạt 

48% kế hoạch. Cụ thể: Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán, hỗ trợ 

chuyển đổi ngành nghề: Kế hoạch vốn phân bổ 24.138 triệu đồng, thực hiện hỗ 

trợ cho 2.167 hộ12; giải ngân 4.953 triệu đồng, đạt 21% kế hoạch. Hỗ trợ đầu tư 

đường giao thông vào điểm Suối Nọi – Dự Định, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn: 

Vốn phân bổ là 20.367 triệu đồng, đã giải ngân 275 triệu đồng, đạt 1,4% kế 

                                      
10 Trong đó: Ngân sách địa phương 500 triệu đồng, ngân sách TW 3.465 triệu đồng. 
11 Vốn thực hiện hỗ trợ 5.228 triệu đồng, vốn cho vay 31.280 triệu đồng. 
12 Trong đó: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 1.748 hộ/1,5 triệu đồng/hộ/3.000 triệu đồng; hỗ trợ mua sắm nông 

cụ 419 hộ/05 triệu đồng/hộ/1.953 triệu đồng. 
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hoạch. Nguồn vốn vay tín dụng vay ưu đãi thông qua Ngân hàng CSXH tỉnh 

năm 2020 theo kế hoạch là 32.000 triệu đồng, với 540 lượt hộ được vay vốn, 

thực hiện đầu tư để tạo đất sản xuất, chăn nuôi gia súc, trồng cây ăn quả; đã giải 

ngân 31.820 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch. Tổng dư nợ 51.819 triệu đồng, tương 

ứng với 928 hộ. Qua triển khai thực hiện chính sách đã góp phần nâng cao chất 

lượng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương và tạo cơ hội thuận 

lợi để người nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ 

hộ nghèo trong tỉnh. 

5. Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025 

Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động của mô hình điểm và thực hiện 

công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. Ban Dân tộc đã phối hợp với Đài phát 

thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông, nhằm nâng cao 

nhận thức và kiến thức pháp luật; tập huấn cung cấp thông tin; các hoạt động 

truyền thông, tư vấn, can thiệp về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.., đánh 

giá kết quả 5 năm 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” 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và mô hình điểm tại xã Nhượng Bạn, huyện Lộc 

Bình (nay là xã Thống Nhất). Tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền thực hiện Đề án 

“Giảm thiểu tỉnh trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng 

bào dân tộc tộc thiểu số năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại tỉnh13. Kế 

hoạch vốn phân bổ 280 triệu đồng, đã giải ngân được 116,330 triệu đồng, đạt 

42% so với kế hoạch. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh đã ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về các tác hại của 

việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

6. Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai 

đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Kế hoạch vốn là 300 triệu đồng, giải ngân đến tháng 11/2020 được 300 

triệu đồng đạt 100% KH vốn. Năm 2020, đã thực hiện tuyên tuyền tại cơ sở 20 

hội nghị, 20 xã ĐBKK, xã biên giới, xã khu vực II, thu hút trên 1.240 lượt người 

tham dự. Thực hiện 06 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Luật bình đẳng 

giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại 

trẻ em, tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Biên giới quốc gia và 

quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới  quốc gia; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển 

đảo Việt Nam trong tình hình mới, các văn bản liên quan đến biên giới quốc gia 

và biển đảo Việt Nam; Trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác 

giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 

                                      
13 Hội nghị tổ chức tại tỉnh trong 02 ngày (29-30/9/2020), đối tượng là Bí thư, phó Bí thư chi bộ, chi 

hội phụ nữ thôn, bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS, số lượng 130 đại biểu. 



6 
 

 

hội; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; 

Hướng dẫn thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp gắn với các chính sách vay 

vốn; Chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; một số chính sách 

dân tộc đang thực hiện tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Qua việc tuyên 

truyền các học viên đã tiếp thu các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước; đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước vào cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần nâng cao 

nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào 

vùng dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng 

và Nhà nước; tăng cường khối đoàn kết các dân tộc và củng cố niềm tin của 

đồng bào đối với Đảng, Nhà nước. 

7. Thực hiện Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của 

UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với DTTS ít người 

ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 

Kế hoạch vốn năm 2020 là 6.496 triệu đồng, thực hiện hỗ trợ cho 3.118 

hộ, với 13.183 nhân khẩu; giải ngân được 3.743 triệu đồng, đạt 57,60% kế 

hoạch. Các huyện đã thực hiện xong các bước thẩm định phê duyệt dự án cho 

cấp xã, đã hỗ trợ được 459,31 tấn vật tư nông nghiệp, 4.445 cây giống, 5.262 kg 

thức ăn chăn nuôi; hiện nay đang tiếp tục cung ứng các loại cây, con giống, phân 

bón và thức ăn chăn nuôi cho các hộ đồng bào thuộc diện được thụ hưởng chính 

sách theo quy định. Thông qua chính sách hỗ trợ, đồng bào dân tộc thiểu số đã 

có sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đem lại việc 

làm và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo... 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Kết quả đạt được 

Việc triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc đã góp phần cải thiện, 

nâng cao đời sống của nhân dân vùng đồng bào các dân tộc ở các xã đặc biệt 

khó khăn miền núi và vùng sâu vùng xa; góp phần đưa vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số dần thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, hoà nhập 

vào sự phát triển chung của cả nước; góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an 

ninh quốc phòng. Với việc đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng 

cao do hiệu quả từ các chính sách mang lại, đồng bào các dân tộc thiểu số phấn 

khởi, tin tưởng vào công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước. 

2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân  

2.1. Hạn chế, tồn tại  

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng nhìn chung kinh tế vùng 

đồng bào DTTS phát triển chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, 

chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn nhiều hạn chế. Kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội tuy đã được đầu tư xây dựng, nhưng vẫn chưa đáp ứng 
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được nhu cầu phát triển, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa; nguồn lực đầu tư phát 

triển còn hạn chế, việc huy động nguồn lực từ cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn. 

Một số nơi, tình trạng ô nhiễm môi trường , tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp. 

Việc thực hiện các chính sách dân tộc có nơi còn thiếu sót, bất cập. 

Đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận đồng bào DTTS còn gặp 

nhiều khó khăn. Một số bản sắc tốt đẹp trong văn hoá của các dân tộc đang bị 

mai một dần. Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo nghề còn hạn chế. Công 

tác chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo ở 

một bộ phận đồng bào DTTS còn cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững. 

2.2. Nguyên nhân  

Hiện nay có nhiều chính sách dân tộc được thực hiện đồng thời trên cùng 

một địa bàn, nhưng các chính sách do các bộ, ngành có cơ chế quản lý khác 

nhau nên việc lồng ghép các chính sách gặp nhiều khó khăn; có chính sách cơ 

chế triển khai thực hiện, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương theo chức 

năng quản lý nhà nước chưa được chú trọng đúng mức nên hiệu quả còn hạn 

chế, do đó quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa được kịp thời, 

đồng bộ.  

Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số hợp phần của các chương 

trình, chính sách dân tộc còn chậm; hạn chế chung là chậm giải ngân thanh toán 

vốn so với giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành; chưa đảm bảo tiến độ theo kế 

hoạch như việc giải ngân đối với các nguồn vốn thực hiện Chương trình 135. 

Công tác triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 

còn nhiều bất cập trong thực tiễn; mức vốn đầu tư cho các dự án còn thấp, nguồn 

vốn đầu tư còn dàn trải, khó đánh giá hiệu quả thực hiện. 

Việc phân cấp cho cấp xã làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều 

khó khăn do trình độ, năng lực của công chức cấp xã còn nhiều hạn chế, công 

chức cấp xã thiếu bằng cấp về chuyên môn phù hợp với chuyên ngành thực hiện 

đầu tư xây dựng cơ bản. Nên dẫn đến triển khai thực hiện chính sách lúng túng, 

chưa kịp thời. 

III. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2021  

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống 

chính trị và toàn xã hội về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 

đối với công tác dân tộc; nâng cao trình độ nhận thức, đề cao trách nhiệm công 

dân trong đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 

tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; gắn công tác dân tộc với việc “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

2. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, các 

phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, 

xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Lạng Sơn cùng cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm thực hiện các mục tiêu phát 
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triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh, công cuộc xóa đói, giảm nghèo đối 

với đồng bào các DTTS.  

3. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, cụ thể hoá Nghị định 

05/2011/NĐ-CP; Chiến lược công tác dân tộc và Chương hành động thực hiện 

chiến lược công tác dân tộc theo Quyết định 499/QĐ-TTg và Quyết định số 

2356/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và Kế 

hoạch của UBND tỉnh. Huy động các nguồn lực, tranh thủ nguồn vốn đầu tư có 

mục tiêu từ ngân sách Trung ương, đẩy mạnh xã hội hoá các lĩnh vực có đủ điều 

kiện nhằm huy động tối đa các nguồn vốn từ xã hội để đầu tư phát triển vùng 

DTTS; thực hiện lồng ghép vốn các đề án, dự án, chính sách dân tộc với các 

Chương trình MTQG và các chương trình mục tiêu khác trên địa bàn. 

4. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, thực hiện chỉ đạo điểm xã 

ĐBKK về xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - 

công nghệ trong các ngành kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, phát triển nông thôn, 

xây dựng cơ sở hạ tầng khoa học - kỹ thuật. Kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh 

tế - xã hội vùng DTTS với bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái. 

5. Tiếp tục xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết 

chế văn hoá ở các cấp. Chú trọng nâng cao đời sống văn hoá tinh thần ở nông 

thôn, vùng ĐBKK. Thực hiện tốt các chính sách về bảo tồn và phát huy các giá 

trị văn hoá, ngôn ngữ các DTTS. 

6. Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện đầy đủ 

quyền bình đẳng giữa các dân tộc; đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân 

tộc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, 

tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc tích cực tham gia xây dựng, thực hiện và 

giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc, các chương trình, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

7. Tăng cường an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào 

DTTS. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân 

tộc nhằm chống phá cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng 

cường công tác hòa giải ở cơ sở. 

8. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII hoàn 

thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của cơ quan quản lý nhà nước về công 

tác dân tộc; thường xuyên củng cố hệ thống tổ chức bộ máy cơ quan và cán bộ 

làm công tác dân tộc từ tỉnh đến huyện, xã đủ năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu 

trong tình hình mới. Xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín trong cộng 

đồng các DTTS đối với công tác dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 

dân tộc. 

9. Tập trung phối hợp triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 

88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 

– 2030. 
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10. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu 

nước trong vùng đồng bào DTTS. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương xem xét tiếp tục đầu tư, 

hỗ trợ phát triển các vùng đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn những năm tiếp 

theo, đặc biệt là phát triển về cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG XDNTM 

năm 2020, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của Ban Dân tộc./.  

Nơi nhận: 

- VPĐP XDNTM mới tỉnh;                                                

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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