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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 1170/SKHĐT-THKTXH ngày 14/8/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2021. Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

như sau: 

  I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2021. 

Căn cứ Công văn số 993/UBND-THNC ngày 15/8/2020 của UBND tỉnh về 

việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 

2021 – 2023. 

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về 

công tác dân tộc; Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Quyết định số 

2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành 

động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. 

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016-2020; Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 

06/03/2018 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; 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; 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 dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021. 
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Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ triển khai 

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. 

Căn cứ Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Kế hoạch số 52/KH-UBND 

ngày 05/6/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chiến lược và Chương trình 

hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Kết luận số 1364-

KL/TU ngày 07/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 

số 29-CT/TU ngày 25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện 

Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về công tác dân tộc. 

II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC DÂN TỘC VÀ THỰC HIỆN CÁC 

CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, ƯỚC THỰC HIỆN CẢ 

NĂM 2020 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành  

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Dân tộc tham mưu cho UBND tỉnh tập trung 

chỉ đạo cụ thể hóa các chương trình, chỉ thị, nghị quyết, quyết định của trung ương, 

của tỉnh đề ra các chương trình, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương, trong đó có các nội dung về triển khai công tác dân tộc, thực hiện các 

chính sách dân tộc; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ UBND các cấp đã chỉ đạo các 

cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện. 

Chủ trì tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-

CT/TU, ngày 25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chiến lược công 

tác dân tộc đến năm 2020 và Kết luận số 1364-KL/TU ngày 07/7/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU, ngày 25/4/2014 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện Kết luận 65-KL/TW, ngày 

30/10/2019 của Bộ Chính trị về công tác dân tộc. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, góp phần hoàn thành kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và thực hiện các chương trình, chính sách 

dân tộc trên địa bàn, ngay từ đầu năm Ban Dân tộc đã tham mưu cho UBND tỉnh 

tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, 

đề án trọng tâm theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ thị, nghị 

quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh2 thành các chương trình, kế hoạch cụ 

thể như: Chương trình số 38/CTr-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2020; Quyết định số 68/QĐ-

UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, 

điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
                   
2 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc; Quyết định số 449/QĐ-TTg và Quyết định số 2356/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược công tác dân tộc và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác 

dân tộc theo; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược công tác 

dân tộc trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về mục tiêu, 

nhiệm vụ năm 2020; 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.... 
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nước năm 2020; Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

của Ban Dân tộc năm 2020; xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong thời 

kì Covid-19 về lĩnh vực công tác dân tộc. 

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Chính 

sách hỗ trợ huyện nghèo; Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng 

DTTS và miền núi giai đoạn 2017 – 2020; 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”; Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021”; chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất đối với DTTS ít người ở xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 – 2020. Chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ 

quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc cấp tỉnh, góp phần tinh giản bộ máy, 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn. 

Chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện mô hình điểm 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 (xã Thống Nhất), huyện Lộc Bình. 

Tổng kết thực hiện 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 

theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh. 

2. Tình hình thực hiện các chính sách dân tộc  

2.1. Chương trình 135: Tổng kế hoạch vốn là 215.782 triệu đồng.  

- Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kế hoạch vốn là 163.986 triệu đồng3, giải 

ngân được hơn 41.534,0 triệu đồng, đạt 25,3% kế hoạch vốn. Đầu tư xây dựng 351 

công trình4 (công trình thanh toán vốn đã thực hiện hơn 133 công trình, khởi công 

mới trên 50 công trình); duy tu được 29 công trình; tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo kế 

hoạch.  

- Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình 

giảm nghèo: kế hoạch vốn là 43.756 triệu đồng5, lũy kế giải ngân được hơn 5.000 

triệu đồng, đạt trên 12,42% kế hoạch vốn. Tiến độ đã thực hiện hỗ trợ 4.072 lượt 

hộ được 368,809 tấn vật tư nông nghiệp; vật nuôi 39 con. Dự án nhân rộng mô 

hình giảm nghèo thực hiện 24 mô hình6, các huyện chỉ đạo các xã tiếp tục hỗ trợ 

cho các đối tượng được thụ hưởng theo kế hoạch đã duyệt đảm bảo tiến độ. 

- Dự án về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cộng đồng và cán bộ cơ sở: kế 

hoạch vốn là 8.040 triệu đồng. Ban Dân tộc đang phối hợp các sở, ngành của tỉnh, 

UBND các huyện biên soạn, in ấn tài liệu chuẩn bị mở các lớp tập huấn ở tỉnh và 

cơ sở.  

                   
3 Trong đó: vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng là 152.502 triệu đồng, vốn duy tu 11.484 triệu đồng. 
4 Trong đó: 239 dự án thanh toán vốn; 112 dự án khởi công xây dựng mới. 
5 Trong đó: vốn hỗ trợ PTSX là 35.005 triệu đồng, vốn nhân rộng mô hình là 8.751 triệu đồng. 

6 (18 mô hình phát triển chăn nuôi trâu, bò;  06 mô hình chăn nuôi lợn nái, lợn thịt; 7 mô hình chăn nuôi gà, 01 mô 

hình chăn nuôi Dê). 
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2.2. Chương trình 30a  

Kế hoạch vốn phát triển cơ sở hạ tầng là 139.3597, lũy kế giải ngân được 

hơn 39.590,0 triệu đồng, cụ thể: 

- Dự án phát triển cơ sở hạ tầng: đầu tư xây dựng 24 công trình hạ tầng8, tiến 

độ các công trình mới đang thi công ước giá trị thực hiện đạt trên 40% khối lượng; 

các công trình cần bảo dưỡng sau đầu tư, hiện nay các huyện đang tiếp tục thực hiện. 

- Dự án phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm 

nghèo: thực hiện hỗ trợ 49 dự án9, đã hỗ trợ được 273.933 các loại cây con giống; 

dự án chăn nuôi hỗ trợ 17.017 con cho 564/4.382 hộ, kinh phí thực hiện 

1.206/14.795 triệu đồng, đạt 8,15%. Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thực 

hiện 10 mô hình10, kinh phí thực hiện là 3.699 triệu đồng, đã hỗ trợ được 48 con bò 

sinh sản, kinh phí thực hiện 684 triệu đồng. 

- Dự án hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào 

DTTS đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: đã ban hành văn bản hướng dẫn các 

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

theo hợp đồng. 

2.3. 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 

Kế hoạch vốn năm 2020 là 43.965 triệu đồng; đầu tư hỗ trợ đất sản xuất, 

nước sinh hoạt phân tán, mua sắm nông cụ cho 9.314 hộ11 với kinh phí là 23.598 

triệu đồng, nước sinh hoạt phân tán thực hiện hỗ trợ được 85 hộ mua vòi nước, 548 

hộ mua téc nước, 37 hộ mua máy bơm nước kinh phí 1.005 triệu đồng, mua sắm 

nông cụ hỗ trợ mua đầu nổ máy cày 114 cái, máy phát cỏ 323 cái, máy hỗ trợ nghề 

mộc 01 cái, máy thái thức ăn chăn nuôi 01 cái. Đầu tư đường giao thông vào điểm 

Suối Nọi - Dự Định, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn với kinh phí là 20.367 triệu đồng, 

đang triển khai thực hiện. 

2.4. Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 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 

Tổng số người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là 1.810 người; kế 

hoạch vốn để thực hiện chính sách là 3.965 triệu đồng (trong đó ngân sách địa 

phương 500 triệu đồng); cấp phát báo Lạng Sơn, báo Dân tộc và phát triển, báo 

Nhân dân hàng ngày cho 1.404 người có uy tín được thụ hưởng; thăm hỏi ốm đau 

54 người kinh phí thực hiện 43,200 triệu đồng, thăm viếng 16 người kinh phí 8 
                   
7 Trong đó: vốn CSHT 104.625 triệu đồng, ngân sách địa phương 30.000 triệu đồng, vốn duy tu 4.734 triệu đồng. 
8 Gồm: 06 công trình thanh toán vốn, 8 công trình chuyển tiếp, 10 công trình khởi công mới. 
9 Gồm 49 dự án (28 dự án trồng trọt, 10 dự án nuôi lợn, 8 dự án nuôi gà, 01 dự án nuôi ngựa, 02 dự án cải tạo rừng 

Sở, Quýt, Hồi). 
10 Gồm: 10 mô hình (01 mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản;  07 mô hình chăn nuôi bò sinh sản, bò bán chăn thả; 01 

mô hình nuôi Cá; 01 mô hình trồng cây Cam Vinh). 
11 Trong đó: hỗ trợ đất sản xuất 553 hộ/34ha/4.405 triệu đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 7.032 hộ/1,5 triệu 

đồng/hộ/10.548 triệu đồng; hỗ trợ mua sắm nông cụ 1.729 hộ/05 triệu đồng/hộ/8.645 triệu đồng. 
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triệu đồng; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín được 03 lớp 

tại tỉnh, có 305 học viên tham dự trên tổng số 420 người được triệu tập. 

2.5. 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” 

Kế hoạch vốn 2020 là 280 triệu đồng; phối hợp với Đài phát thanh truyền 

hình tỉnh tuyên tuyền các nội dung theo Đề án; chuẩn bị các điều kiện tổ chức 02 

hội nghị tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của 

đồng bào DTTS về Luật hôn nhân và gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; tác 

hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.  

2.6. 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 dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2017 - 2021”  

Kế hoạch vốn là 300 triệu đồng, ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020, theo đó sẽ tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền, tại 16 xã 

ĐBKK, xã biên giới, xã khu vực II trên địa bàn tỉnh, nội dung thực hiện 06 chuyên 

đề, hiện nay Ban Dân tộc đã tổ chức được 14/16 hội nghị, còn 02 lớp đang tạm 

dừng vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. 

2.7. Chính sách “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 – 2021 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ  

Việc cấp phát báo, tạp chí được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng đối 

tượng thụ hưởng, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước, đưa thông tin kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và khoa học kỹ thuật đến 

với đồng bào các dân tộc. Đến nay đã cấp trên 320.874 tờ báo, cuốn tạp trí các loại. 

2.8. 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, giai đoạn 2017-2020 

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

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

tỉnh giai đoạn 2017 - 2020: tổng kế hoạch vốn là 6.496 triệu đồng, vốn đã giải ngân 

3.670,5 triệu đồng, đạt 56,5% kế hoạch;  thực hiện hỗ trợ cho 3.118 hộ, với 13.183 

nhân khẩu; đã hỗ trợ được 319,883 tấn vật tư nông nghiệp, 2.550 vật nuôi, 5.100 

kg cám tổng hợp; hỗ trợ cây giống 3.000 cây các huyện tiếp tục cung ứng các loại 

cây giống, con giống, phân bón...cho các hộ đồng bào thuộc diện được thụ hưởng 

chính sách theo quy định. 

2.9. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tiếp dân 

và pháp chế 
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Thực hiện Quyết định số 120/QĐ-BDT ngày 13/12/2019 của Trưởng Ban 

Dân tộc tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra các chính sách dân tộc 

năm 2020; Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-BDT ngày 25/6/2020 

về thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách dân tộc tại huyện Văn 

Lãng, hiện nay đang thực hiện. 

Đã ban hành Báo cáo số 101/BC-BDT ngày 14/7/2020 về kết quả rà soát các 

cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; 

Báo cáo số 109/BC-BDT ngày 04/8/2020 về tình hình thi hành pháp luật về thanh 

tra năm 2020. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, có 01 công dân đến phòng tiếp công dân của Ban 

Dân tộc phản ánh về việc tranh chấp rừng thông của hộ ông Lành Văn Viết trú 

quán tại thôn Bản Roọc, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình. Ban Dân tộc đã hướng dẫn 

công dân kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình xem xét, giải 

quyết theo thẩm quyền. 

2.10. Kết quả thực hiện Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy Ban Dân tộc 

Thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND 

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

tỉnh, Ban Dân tộc đã tổ chức sắp xếp lại các phòng thuộc Ban, theo đó đã giảm từ 

04 phòng xuống còn có 03 phòng trực thuộc, gồm: Văn phòng; Phòng Nghiệp vụ; 

Thanh tra; thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm một số vị trí việc làm. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm mặc dù phải chịu ảnh hưởng của thiên 

tai và diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, nhưng với sự quyết tâm của cả 

hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, sự ủng hộ của đông đảo Nhân dân các dân 

tộc, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành các cấp, các 

chương trình, dự án, chính sách dân tộc cơ bản được triển khai thực hiện kịp thời, 

đạt hiệu quả. Đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh không ngừng nỗ lực cố gắng 

vươn lên, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của 

Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. 

Bên cạnh những kết quả đạt được còn có một số khó khăn, hạn chế nhất 

định: 

Công tác tuyên truyền về các chính sách dân tộc có mặt còn hạn chế, chưa 

sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, 

hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế nhân rộng mô hình giảm nghèo 

thuộc Chương trình 135, Chương trình 30a còn chậm. Công tác triển khai, theo dõi, 

tổng hợp tiến độ thực hiện các chương trình, chính sách về dân tộc đôi khi chưa kịp 

thời, đầy đủ. Sự phối hợp thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc chưa chặt 

chẽ, đặc biệt là cấp cơ sở. Công tác báo cáo, thẩm định, thuyết minh dự án của cấp 

xã về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, Chương trình 30a chưa 

đầy đủ còn thiếu nhiều dữ liệu thông tin. Chưa phát huy tốt vai trò tham gia của 

người dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng, cơ quan chuyên môn ở cấp huyện 

thiếu kiểm tra hướng dẫn. Việc triển khai thực hiện các chính sách về dân tộc liên 
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quan nhiều cấp, nhiều ngành, vùng đồng bào DTTS sinh sống có điều kiện tự nhiên 

phức tạp, khắc nghiệt. Một số hộ nghèo, người DTTS chưa có ý thức tự vươn lên 

thoát nghèo, còn có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào các chính sách ưu đãi của Nhà 

nước. Nguồn lực đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi chưa đáp ứng được nhu cầu. 

Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, nguy cơ tái nghèo cao; tỷ lệ lao động của tỉnh 

làm việc tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh, ngoài nước thiếu việc làm, thất nghiệp 

có nguy cơ gia tăng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp dừng 

hoạt động. Công tác chỉ đạo của một số huyện chưa quyết liệt. Năng lực cán bộ 

làm công tác dân tộc ở một số xã vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK còn hạn chế. 

IV. DỰ ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020 

 Kết thúc 06 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi diễn biến thời 

tiết xấu và dịch bệnh Covid-19, nhưng các chỉ tiêu kế hoạch các chương trình, dự 

án thuộc các chính sách dân tộc đều đã được chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ 

và đầy đủ, đa số các chương trình, dự án đang ở giai đoạn thực hiện. Dự ước đến 

31/12/2020 các chương trình, dự án đảm bảo thực hiện hoàn thành 100% các chỉ 

tiêu kế hoạch được giao. 

V. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp uỷ, chính quyền các cấp 

và các ngành chức năng liên quan đối với lĩnh vực công tác dân tộc, tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ trong tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính 

sách dân tộc trên địa bàn, nhằm đảm bảo cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục 

được hưởng những chính sách ưu đãi của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, 

xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh; cụ thể hoá các chỉ thị, nghị 

quyết, quyết định của Đảng của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về công tác 

dân tộc và các văn bản hướng dẫn của các bộ ngành trung ương để đảm bảo thực 

hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. 

2. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021 

2.1. Kế hoạch vốn thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững (Chương trình 135): 

Tổng nhu cầu vốn năm 2021 đầu tư Chương trình 135 cho các xã, thôn bản 

ĐBKK là 318.108 triệu đồng, trong đó:  

- Hỗ trợ đầu tư CSHT các xã, thôn bản ĐBKK là 240.300 triệu đồng. 

- Hỗ trợ Phát triển sản xuất các xã, thôn bản ĐBKK là 55.643 triệu đồng. 

- Duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng là 12.852 triệu đồng. 

- Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở là 9.313 triệu đồng. 

(Có Biểu số: 01/KH 2021-QĐ1722 kèm theo) 
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2.2. Kế hoạch vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020: 

Căn cứ 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 kinh tế - xã hội vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 – 2020 để triển 

khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng nhu 

cầu vốn thực hiện năm 2021 là 63.000 triệu đồng, trong đó: 

- Hỗ trợ xây dựng công trình nước sinh hoạt phân tán là 13.000 triệu đồng. 

- Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề là 11.000 triệu đồng. 

- Hỗ trợ đất sản xuất là 15.000 triệu đồng. 

- Bố trí sắp xếp ổn định dân cư là 2.000 triệu đồng. 

(Có Biểu số: 02/KH 2021-QĐ2085 kèm theo) 

2.3. Kế hoạch vốn thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 

06/03/2018 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: Tổng nhu cầu vốn năm 2021 là 

4.500 triệu đồng (Ngân sách trung ương 4.000 triệu đồng; Ngân sách địa phương 

500 triệu đồng), thực hiện các nội dung sau:  

- Ngân sách Trung ương là 4.000 triệu đồng: 

+ Cấp báo chí cho người có uy tín:  1.780 triệu đồng; 

+ Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần: 2.220 triệu đồng; 

- Ngân sách địa phương để phổ biến, tuyên truyền các chính sách của Đảng 

và pháp luật của Nhà nước; chi đón tiếp các đoàn đại biểu người có uy tín trong 

tỉnh, ngoài tỉnh đến thăm quan học tập; chi đưa đoàn đại biểu người có uy tín của 

tỉnh đi thăm quan học tập kinh nghiệm: 500 triệu đồng. 

(Có Biểu số: 03/KH 2021-QĐ12 kèm theo) 

2.4. Kế hoạch vốn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025": 

Dự kiến kinh phí năm 2021 để thực hiện mô hình điểm về “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, theo Quyết định số 

1912/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh là 280 triệu đồng. 

(Có Biểu số: 04/KH 2021-QĐ498 kèm theo) 

2.5. Kế hoạch vốn thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miến núi theo Quyết định số 

1163QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tổng nhu cầu vốn từ ngân sách địa 

phương năm 2020 là 350 triệu đồng. 

(Có Biểu số: 05/KH 2021-QĐ1163 kèm theo) 
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2.6. Kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện Dự án Sửa chữa trụ sở làm việc 

Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn, nhu cầu kế hoạch vốn là 1.500 triệu đồng. 

2.7. Riêng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của 

Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 

của Quốc hội 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, hiện nay Ủy ban Dân tộc chưa 

có văn bản hướng dẫn cụ thể nên Ban Dân tộc tỉnh chưa có căn cứ để xây dựng kế 

hoạch vốn thực hiện cho giai đoạn 2021 – 2025. Ban Dân tộc sẽ xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện khi có văn bản hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc. 

2.8. Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách 

nhà nước 03 năm 2021 – 2023, Ban Dân tộc đã  xây dựng kế hoạch riêng theo yêu  

cầu của Sở Tài chính. 

VI. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các 

nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011; 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 ngày 12/3/2013 và Quyết định số 2356/QĐ-TTg 

ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; 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; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 25/4/2014 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 52/KH-UBND ngày 05/6/2014 của UBND tỉnh về thực hiện chiến 

lược công tác dân tộc đến năm 2020. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch triển khai các 

nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh phê duyệt. 

2. Tham mưu xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 

1364-KL/TU ngày 07/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc 

thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về công tác 

dân tộc; triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tại 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; Nghị quyết số 

12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ triển khai 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. 

3. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng 

lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở; tuyên truyền nâng 

cao nhận thức cho đồng bào vùng dân tộc về nghĩa vụ và quyền lợi công dân, ý 

thức chấp hành chính sách pháp luật, chủ động từng bước vươn lên thoát nghèo 

bền vững, từng bước xoá dần khoảng cách chênh lệch về đời sống vật chất, tinh 

thần giữa vùng ĐBKK với các vùng trong tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông 

thôn mới. 
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4. Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các chương trình, đề án 

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

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135); chính 

sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2017 - 2020; chính sách hỗ trợ huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai 

đoạn 2018 - 2020; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số; 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”; 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 và các chính sách dân tộc khác. 

5. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các 

chính sách dân tộc theo quy định; đồng thời có giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện 

tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kịp thời chấn chỉnh những 

hạn chế, yếu kém trong việc quản lý, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các 

chính sách dân tộc; bảo đảm các Chương trình, dự án, chính sách dân tộc được 

thực hiện đúng địa bàn, đúng đối tượng thụ hưởng; phòng chống, ngăn ngừa tham 

ô, lãng phí. 

6. Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư để đáp ứng yêu cầu mục tiêu 

xóa đói giảm nghèo, các chính sách hỗ trợ liên quan trực tiếp đến lợi ích của đồng 

bào DTTS; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, huy 

động sự vào cuộc của người dân với phương châm nhà nước và Nhân dân cùng 

làm./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);                  

- Sở KH&ĐT; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, T/tra, N.vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 
 

 
 

 

 

 

 

Lâm Văn Viên 
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