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I. TÌNH HÌNH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

Về sản xuất: Tổng diện tích gieo trồng các loại cây trồng nông nghiệp đến 

nay ước trồng được 94.213 ha bằng 100,64% so cùng kỳ, bằng 96,07% so với kế 

hoạch năm1.  Do ảnh hưởng của dịch CoVid-19, lực lượng lao động hạn chế đi 

làm tại các công ty trong và ngoài nước nên lao động nông nghiệp tăng lên, diện 

tích gieo trồng vụ Đông Xuân tăng so với cùng kỳ. Đồng thời, cơ cấu cây trồng 

có sự chuyển dịch theo hướng tập trung trồng các cây có giá trị kinh tế cao và 

theo nhu cầu thị trường, như: Cây ớt, tăng 153,87% so với cùng kỳ, cây thạch 

đen tăng 2,85% so với cùng kỳ, rau các loại tăng 4,83% so với cùng kỳ, ...); 

Giảm diện tích một số cây trồng khó khăn về thị trường tiêu thụ (cây sắn diện 

tích bằng 85,66% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi nhu 

cầu làm thức ăn chăn nuôi giảm). 

Chăn nuôi: Đàn trâu, bò ước khoảng 113.613 con bằng 96% so với cùng 

kỳ; đàn lợn hiện nay còn khoảng 102.000 con bằng 101% so với cùng kỳ, do 

tình hình dịch tả lợn Châu Phi giảm so với cùng kỳ, đồng thời do ảnh hưởng 

dịch Covid-19 giá lợn hơi tăng cao nhu cầu tiêu thụ lớn nên người dân bắt đầu 

tái đàn lợn, tuy nhiên tốc độ tái đàn chậm. Tổng đàn gia cầm khoảng 5,02 

triệu con, bằng 98,7% so với cùng kỳ. 

Công tác giám sát dịch bệnh và tình hình dịch bệnh trên địa bàn: Trong 9 

tháng đầu năm tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi có diễn biến phức tạp, cụ 

thể như  sau: Dịch tả Lợn Châu Phi tái phát trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến 

ngày 09/9/2020, bệnh xảy ra tại 11/11 huyện, thành phố tại 957 hộ/349 thôn/115 

xã. Tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 3.021 con lợn với tổng trọng 

lượng là 140.413 kg. Nguyên nhân xảy ra dịch là do: năm 2019 bệnh DTLCP 

xảy ra tại 225/226 xã, phường, thị trấn trên địa bàn, vì vậy mầm bệnh vẫn còn 

tồn tại trong môi trường, gặp điều kiện thuận lợi thời tiết thay đổi nắng ẩm, mưa 

nhiều, sức đề kháng của vật nuôi giảm làm phát sinh dịch bệnh; do hoạt động buôn 

bán, vận chuyển lợn con giống, lợn thịt từ các tỉnh khác đưa vào địa bàn nguy cơ 

tiềm ẩn làm phát sinh và lây lan dịch. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 108/115 xã 

                   
1 Trong đó vụ Đông xuân diện tích gieo trồng đạt 48.508 ha, đạt 93,51% kế hoạch, tăng 1,98% so với cùng kỳ; 

tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt 153,6 nghìn tấn, đạt 99,28% so với cùng kỳ; vụ Mùa diện tích gieo 

trồng ước thực hiện 45.704 ha, đạt 98,93 % kế hoạch. 
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qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không có ổ 

dịch LMLM, cúm gia cầm, tai xanh ở lợn. Tích cực triển khai tiêm phòng cho 

đàn gia súc, gia cầm, lũy kế từ đầu năm đến nay tiêm phòng đạt 947.689 lượt 

con bằng 115% so với cùng kỳ, đạt 72 % so với kế hoạch, trong đó: tiêm phòng 

trâu, bò được 70.368 lượt con, tiêm phòng lợn được 27.601 lượt con, tiêm phòng 

gia cầm được 815 nghìn lượt con. 

Về thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ước được 1.260 ha, đạt 100% 

kế hoạch năm. Sản lượng ước 1.350 tấn, đạt 70% kế hoạch năm. Số lượng lồng 

cá đạt 517 lồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ. 

Về lâm nghiệp: Tổng diện tích trồng rừng mới đến ngày 9/9/2020 được 

9.141,8 ha (trong đó trồng rừng tập trung được 5.559,1 ha, đạt 92,7% so kế hoạch 

năm, đạt 106,1% so với cùng kỳ; trồng cây phân tán được 3.582,7 ha, đạt 119,4% 

so kế hoạch năm, đạt 97,8% so với cùng kỳ) đạt 101,6% kế hoạch năm, bằng 

102,7% so với cùng kỳ; trồng cây ăn quả được 813,2 ha, tăng 33,3% kế hoạch, 

bằng 122,6% so với cùng kỳ. Chăm sóc rừng 11.800 ha đạt 100 % so với kế hoạch; 

diện tích rừng được bảo vệ 40.000 ha, đạt 97,2% kế hoạch; khoanh nuôi tái sinh là 

978 ha đạt 83,4% KH giao2. 

Khai thác lâm sản ước đến tháng 9/2020 toàn tỉnh khai thác được 91.015 

m3 gỗ các loại; nhựa thông khai thác được 12.500 tấn, khai thác hoa hồi khô được 

5.120 tấn. 

Công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR: Các đơn vị đã 

tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật bảo vệ rừng đến cơ 

sở qua hội nghị, cuộc họp; đôn đốc, kiểm tra thực hiện các phương án BVR, 

PCCCR các xã trọng điểm, việc thực hiện hương ước bảo vệ rừng, hoạt động tổ 

đội BVR thôn bản.Từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã  xảy ra 09 vụ3 

cháy rừng, diện tích thiệt hại 12,15 ha rừng (tăng 05 vụ, tăng 1,32 ha diện tích 

so với cùng kỳ năm 2019). 

Về thủy lợi: Quản lý khai thác công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra 

an toàn các hồ chứa, điều tiết nước cho hợp lý vừa đảm bảo dung tích phòng lũ, 

đảm bảo dung tích trữ nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đảm bảo an 

toàn công trình trong mùa mưa bão 2020. 

Trong tháng 6 và tháng 7 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nắng nóng trên diện 

rộng, mực nước trên các sông, suối, hồ chứa thủy lợi thấp hơn so với cùng kỳ đã 

gây ra tình trạng hạn hán, thiếu nước sản xuất tại nhiều địa phương trong tỉnh. 

Trước tình hình đó để đảm bảo kế hoạch sản xuất, cơ quan chuyên môn đã chỉ 

đạo các đơn vị chuyên môn, UBND các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ tình 

hình và tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản 

xuất vụ mùa năm 2020. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm học 2019-

2020 bảo đảm tuyệt đối an toàn, đúng quy định; tổ chức khai giảng năm học mới 

                   
2 Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 70,7 ha, Khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung 907,2 ha 
3 Đình lập 01 vụ, diện tích thiệt hại 0,98 ha; Lộc Bình 03 vụ, diện tích thiệt hại 8,9 ha; Cao Lộc 03 vụ, diện 

tích thiệt hại 0,87 ha; Thành phố 02 vụ, diện tích thiệt hại 1,4 ha. 
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2020 – 2021; rà soát hoàn thiện cơ sở vật chất, trường lớp học cho năm học mới. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, 

tăng cường công tác y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh, nhất là dịch bệnh 

nguy hiểm, dịch bệnh bạch hầu, chân tay miệng. Tổ chức tốt các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể thao trong bối cảnh, điều kiện mới của dịch bệnh. Thực hiện 

kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 

và triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 và bộ nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Lạng Sơn. Tổ 

chức thành công lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri 

(17/8/1910 - 17/8/2020); Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, năm 

2020; các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng 

tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại 

hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, công tác chuẩn bị và 

tổ chức đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh nghiêm túc, đúng các quy 

định, hướng dẫn của Trung ương. Công tác chuẩn bị các nội dung để tổ chức Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã cơ bản hoàn thành. Đại hội dự kiến sẽ 

diễn ra ngày 25, 26, 27 tháng 9 năm 2020. 

Về tình hình an ninh trật tự: Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, thực hiện tốt công tác đối 

ngoại, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc. Tập 

trung nắm tình hình, thực hiện nghiêm túc kế hoạch bảo vệ đại hội đảng bộ các 

cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tạm trú, tạm vắng 

của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông. 

II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC DÂN TỘC 

1. Chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc của địa phương  

Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ tại Quyết định số 109/QĐ - 

UBND ngày 17/01/2020 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 2020; ban hành 

Kế hoạch số 07/KH-BDT ngày 04/02/2020 của Ban Dân tộc thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2020 của Ban Dân tộc. 

Ban Dân tộc đã xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ban Dân 

tộc tỉnh Lạng Sơn; tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/QĐ-

UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Theo đó Ban Dân tộc đã 

tiến hành rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các phòng thuộc Ban, giảm từ 04 

phòng xuống còn 03 phòng (Phòng Nghiệp vụ; Thanh tra; Văn phòng); thực 

hiện luân chuyển, bổ nhiệm một số vị trí việc làm tại Ban. 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản xin ý kiến chỉ đạo về thực 

hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS 
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và miền núi, giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 

31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

Tham mưu trình UBND tỉnh  ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 

31 tháng 8 năm 2020 về việc triển khai 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 BTV 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.  

Chỉ đạo tổ chức thực hiện mở các lớp tập huấn, bỗi dưỡng cho các đối 

tượng được thụ hưởng theo Chương trình 135, Quyết định 498/QĐ-TTg...năm 

2020. 

Chỉ đạo phối hợp triển khai Công văn số 221/HVDT-TTHTĐT ngày 

18/8/2020 của Học viện Dân tộc về việc phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng 

kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg năm 2020; Công văn số 

3613/VP-KGVX ngày 07/9/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo quyết định số 771/QĐ-TTg. 

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2020, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021của ngành theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Ban hành công văn gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc 

cho ý kiến mức chi vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 

2020. 

Ban hành văn bản đề xuất dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi nhỏ và 

hệ thống nước sinh hoạt lồng ghép với sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc 

các tỉnh miền núi phía bắc thích ứng với biến đổi khí hậu”. 

Chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 

2020. Chỉ đạo tuyên truyền công chức trong cơ quan về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

2. Tình hình thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách do 

Ủy ban Dân tộc quản lý 

2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương 

trình 135): Tổng kế hoạch vốn bố trí năm 2020 là 222.782 triệu đồng (NSTW là 

215.782 triệu đồng, NSĐP là 7.000 triệu đồng), trong đó: 

- Tiểu dự án 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Bố trí kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển 152.502 triệu đồng, giải ngân được 41.284,0 triệu đồng, đạt  

27% kế hoạch vốn; đầu tư xây dựng 351 công trình4 (đã thanh toán vốn được 183 

công trình, khởi công mới 50 công trình); bố trí vốn sự nghiệp là 11.689 triệu 

đồng thực hiện duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng sau đầu tư, duy tu được 

29 công trình. 

- 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 là 43.756 triệu đồng. Đã thực hiện hỗ 

trợ 2.826.580 tấn vật tư nông nghiệp; hỗ trợ 20 dự án trồng trọt, 14 dự án chăn 

                   
4 Trong đó: 239 dự án thanh toán vốn; 112 dự án khởi công xây dựng mới. 
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nuôi, lũy kế giải ngân được hơn 5.400 triệu đồng, đạt 12,34% kế hoạch vốn. 

Thực hiện 32 mô hình, dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo. 

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

vốn sự nghiệp là 8.040 triệu đồng. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

1216/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 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 năm 2020, dự kiến tổ chức 228 lớp, 16.140 học viên tại tỉnh, huyện, xã 

để nâng cao năng lực cho các đối tượng cán bộ cơ sở xã và cộng đồng. Hiện nay, 

Ban Dân tộc tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các 

huyện chuẩn bị các nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. 

2.2. Chương trình 30a: Tổng kế hoạch vốn bố trí cho Chương trình 30a 

năm 2020 là  216.373 triệu đồng (NSTW là 165.297 triệu đồng (bao gồm 36.000 

triệu đồng trả nợ ứng trước năm 2014); NSĐP là 58.076 triệu đồng). Trong đó:  

- Tiểu dự án 1. Dự án phát triển cơ sở hạ tầng: Bố trí vốn đầu tư phát triển 

là 125.701 triệu đồng (ngân sách trung ương là 104.625 triệu đồng (không bao 

gồm 36.000 triệu đồng trả nợ ứng trước năm 2014), ngân sách địa phương là 

21.076 triệu đồng) đầu tư xây dựng 24 công trình hạ tầng, tiến độ các công trình 

mới đang thi công ước giá trị thực hiện đạt trên 34% khối lượng góp phần hoàn 

thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới; bố trí vốn sự nghiệp 

là 4.734 triệu đồng thực hiện duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư. 

- Tiểu dự án 3. Dự án phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân 

rộng mô hình giảm nghèo: Bố trí vốn sự nghiệp là 18.494 triệu đồng. Trong đó: 

hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế là 14.795 triệu đồng thực hiện 49 

dự án, với 4.382 hộ tham gia (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 hình, 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). 

- 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: bố trí vốn sự 

nghiệp là 1.444 triệu đồng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã 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.  

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 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 

về phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 
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vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020; tuy nhiên đến năm 2020 ngân 

sách Trung ương mới phân bổ kế hoạch vốn để giao thực hiện chính sách. 

Ngay từ đầu năm 2020, UBND tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn tới các 

huyện để thực hiện chính sách. Tổng kế hoạch vốn giao đầu năm là 43.965 triệu 

đồng, giao bổ sung theo Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của 

UBND tỉnh là 540 triệu đồng; tổng vốn giao năm 2020 là 44.505 triệu đồng  

Trong đó: 

- Thực hiện hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, hỗ trợ 

mua sắm máy nông cụ cho khoảng 9.314 hộ với kinh phí: 24.138 triệu đồng; vốn 

giải ngân được 1.993,5 triệu đồng đạt 8,4% kế hoạch, đã thực hiện hỗ trợ đất sản 

xuất được 18 hộ; nước sinh hoạt phân tán được 179 hộ; mua sắm nông cụ hỗ trợ 

được 291 hộ. 

- Thực hiện 01 dự án (Đường giao thông vào điểm Suối Nọi - Dự Định 

huyện Bắc Sơn): 20.367 triệu đồng. Hiện nay, dự án đang thực hiện các thủ tục 

đầu tư theo quy định. (Đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, đang thẩm định 

báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình). 

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 3.465 triệu đồng (trong đó ngân sách 

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

cho 1.404 người uy tín; thăm ốm 57 người, kinh phí thực hiện 45,600 triệu đồng, 

thăm viếng 16 người, kinh phí 8 triệu đồng.  

2.5. 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, 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 (gia cầm), 5.100 kg cám tổng hợp; hỗ trợ cây giống 3.000 cây. 

2.6. 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” 

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.  
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2.7. 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 dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Kế hoạch vốn là 300 triệu đồng, Ban Dân tộc đã 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, kết quả đã tổ chức được 16/16 

hội nghị, hơn 1.100 người được tuyên truyền, phổ biến. Nội dung truyên truyền 

gồm: 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; Công tác giám sát 

và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; hoạt 

động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; 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; Trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số; quản lý, bảo 

vệ chủ quyền chủ quyền biên giới quốc gia;.... 

2.8. Thực hiện 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. 

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

và pháp chế 

Công tác thanh tra: Để các chính sách về dân tộc được triển khai, thực 

hiện nghiêm túc, đem lại hiệu quả, đồng bào DTTS được hưởng đúng, đủ các 

chế độ chính sách, các cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành của 

tỉnh đã tiến hành kiểm tra, thanh tra đối với các chương trình, dự án, chính sách 

có nội dung liên quan đến đồng bào DTTS và việc chấp hành pháp luật về công 

tác dân tộc. Theo đó Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Quyết định thanh tra các 

chính sách dân tộc tại hai huyện Lộc Bình và Văn Lãng. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Chỉ đạo 

thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư kiếu nại, tố cáo, công 

tác hòa giải. Riêng tại Ban Dân tộc có 02 công dân đến Phòng tiếp công dân của 

Ban kiến nghị, phản ánh về việc tranh chấp rừng thông và việc chưa được nhận 

đủ tiền hỗ trợ do dịch tả lợn Châu Phi theo quy định của Chính phủ. Ban Dân 

tộc tỉnh đã hướng dẫn công dân thực hiện các bước kiến nghị, phản ánh đến cơ 

quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết chính sách theo quy định. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan công tác dân tộc 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành báo cáo kết quả thực hiện Quyết 

định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện 
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Đề án “tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Tham mưu dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về công tác bảo tồn và phát 

huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, giai 

đoạn 2011 – 2020; kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2020; tham gia góp ý các báo cáo, kế hoạch, chỉ thị, nghị 

quyết, quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, do các sở ngành yêu cầu. 

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 

25/02/2010 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1536-QĐ/TU, ngày 23/8/2010 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ 

thống chính trị. Báo cáo tổng kết thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong các 

chương trình giảm nghèo; báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương 

trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng báo cáo tổng kết 

chương trình phối hợp giai đoạn 2012 – 2020. Thực hiện các nhiệm vụ về cải 

cách hành chính... Tổ chức đánh giá sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 

02/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh... 

Tham gia các đoàn kiểm tra của tỉnh về tình hình triển khai thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tại các huyện, thành phố. 

Ban hành kế hoạch duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban Dân tộc, năm 2020. 

Ban hành các văn bản củng cố, kiện toàn lại Trang Thông tin điện tử Ban 

Dân tộc tỉnh. 

Thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của 

tỉnh và cụm ban hành. Thực hiện Hướng dẫn số 194/HD-SNV ngày 14/8/2020 

của Sở Nội vụ, về tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội 

Đảng bộ các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ 

lớn trong năm 2020. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen cho 01 tập thể 

Thanh tra Ban Dân tộc. Hướng dẫn số 201/HD-SNV ngày 25/8/2020 của Sở Nội 

vụ Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020. Trưởng Ban Dân tộc 

tỉnh tặng giấy khen cho 01cá nhân chuyên viên Thanh tra Ban Dân tộc. 

4. Đánh giá chung 

Tình hình thực hiện công tác dân tộc quý III năm 2020 luôn nhận được sự 

quan tâm và chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt 

chẽ và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương. Công tác triển khai thực 

hiện công tác dân tộc trên một số lĩnh vực đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra đã 
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góp phần khuyến khích, thúc đẩy phát triển sản xuất, giảm nghèo cho đồng bào 

các dân tộc thiểu số. 

 Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các chính sách đến nay đối với vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số ở một số cơ sở còn chậm, chưa chủ động. Việc thực 

hiện các dự án hỗ trợ thuộc chương trình 135, chương trình 30a và Quyết định 

06/2017/QĐ-UBND tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch; công tác triển khai 

các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỷ lệ giải ngân còn thấp. Chính sách 

thực hiện theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ Quyết định 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 trên địa bàn còn 

vướng mắc trong triển khai thực hiện. 

Một số văn bản hướng dẫn thực hiện của cấp trên còn hạn chế, thiếu đồng 

bộ, nhất quán, nguồn vốn thực hiện chính sách chưa kịp thời nên khó khăn trong 

việc triển khai thực hiện. 

Công tác tuyên truyền, tập huấn theo 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” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 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; dự án về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cộng đồng và cán bộ cơ sở 

thuộc Chương trình 135 có phần chậm tiến độ so với kế hoạch do ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid – 19. 

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC QUÝ IV NĂM 2020 

1. 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 Chính phủ; các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh; chương trình và kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh có liên quan 

công tác dân tộc trong năm 2020. 

2. Tập trung chỉ đạo và quán triệt thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ tại 

Quyết định số 109/QĐ - UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt nhiệm 

vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Ban Dân tộc năm 2020. 

3. Trình UBND tỉnh dự thảo Báo cáo về công tác dân tộc năm 2020, 

nhiệm vụ năm 2021 phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh năm 2020. 

4. Phối hợp đôn đốc thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 

31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Tổ chức thực hiện kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ 

xã và cộng đồng thuộc dự án đào tạo chương trình 135 năm 2020. Đặc biệt lồng 

ghép việc tuyên truyền 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, Nghị quyết số 12/NQ-CP  

ngày 15/2/2020 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 
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88/2019/QH14. Sau khi kết thúc các lớp, sẽ tổ chức các đoàn đi thăm, học tập 

kinh nghiệm các mô hình trong và ngoài tỉnh theo chương trình 135. 

6. Chỉ đạo thực hiện mở hội nghị tuyên truyền tại cơ sở cho nhân dân về 

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

trong vùng đồng bào DTTS, giai đoạn 2015-2025 theo Quyết định số 498/QĐ-

TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

7. Chỉ đạo thực hiện tổ chức 01 lớp gồm 30 học viên là người uy tín trên 

địa bàn tỉnh đi thăm quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh bạn theo Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

8. Phối hợp tham mưu thực hiện văn bản số 36/ UBDT – CS ngày 

14/9/2020 về việc  lập báo cáo khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. Tập 

trung tham mưu, phối hợp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính 

sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

9. Phối hợp với các ngành chức năng, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện 

Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020. 

10. Chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các cuộc thanh tra theo quyết 

định phê duyệt năm 2020; thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, 

tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định. 

11. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo công tác dân tộc trên 

địa bàn theo Thông tư số 01/2019/TT-UBDT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc./.  

Nơi nhận:  

- Ủy ban Dân tộc; 

- Vụ Tổng hợp-UBDT; 

- Vụ ĐP I – UBDT (Thư ĐT) 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, Ttra, N.vụ; 

- Lưu VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Lâm Văn Viên 
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