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KẾ HOẠCH 

Khảo sát xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuấtđối với dân tộc 

thiểu số ít người ở các xã đặc biệt khó khăntrên địa bàn 

 tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 

 

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 05/01/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2021. Ban Dân tộc 

được UBND tỉnh giao Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về 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 2021-2025. 

Ban Dân tộc xây dựng kế hoạch khảo sát phục vụ xây dựng chính sách như sau: 

I. Thành phần Đoàn khảo sát: gồm 02 đoàn 

- Đoàn số 01: do đồng chí Lý văn Khi, phó trưởng ban làm trưởng đoàn; 

-Đoàn số 02: do đồng chí Lâm văn Viên, phó trưởng ban làm trưởng đoàn; 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng: Nghiệp vụ, Văn phòng, 

Thanh tra Ban tham gia đoàn khảo sát. 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Lao động, Thương bình, Xã hội - Dân tộc 

huyện. 

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, các đoàn thể có liên quan, 

Trưởng các thôn, bản, Người có uy tín của xã nơi Đoàn công tác đến khảo sát 

(đề nghị UBND các xã mời giúp). 

1. II. Nội dung khảo sát: 

1.Tham vấn trực tiếp một số hộ dân tộc thiểu số ít người thuộc hộ nghèo 

trên địa bàn xã.   

2. Làm việc, lấy ý kiến đối với các đại diện tại các xã (thành phần nêu 

trên); nghiên cứu báo cáo đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện một số chính 

sách dân tộc trên địa bàn xã nơi Đoàn công tác đến khảo sát; nghe, thu thập các 

ý kiến phát biểu, đề xuất, kiến nghị về các vấn đề người dân cần hỗ trợ, giúp đỡ 

để thoát nghèo ... 

3. Nội dung thu thập thông tin, chuẩn bị báo cáo(đề nghị UBND các xã 

thuộc địa bàn được khảo sát chuẩn bị báo cáo): 

+ Tình hình chung của xã; dân số, dân tộc; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo (theo 

thành phần dân tộc); thu nhập bình quân đầu người/năm,… 
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+ Công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc đã 

kết thúc trong năm 2020 và các chính sách hiện nay đang thực hiện,… 

+ Kết qủa thực hiện các chính sách dân tộc: Chương trình Mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (chương trình 135);  Chính sách 

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

the Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn; 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 khinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020; chính sách đối với 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách cấp báo không thu 

tiền theo Quyết định sốn 45/QĐ-TTg..., 

+ Đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. 

+ Kiến nghị, đề xuất xây dựng chính sách mới phù hợp với địa phương 

hiện nay. 

 III. Thời gian, địa bàn khảo sát: 

 1. Thời gian, địa bàn: Dự kiến khảo sát mỗi xã một ngày, tại địa bàn xã 

theo biểu dưới đây: 

TT 
Thời gian, ngày 

khảo sát 

Đoàn công tác 

khảo sát 
Địa bàn khảo sát 

1 
8 giờ 30 

Ngày 29/3/2021 

Đoàn số 01 Xã Khánh Long, huyện Tràng Định 

Đoàn số 02 Xã Công Sơn, Huyện Cao Lộc 

2 
8 giờ 30 

Ngày 30/3/2021 

Đoàn số 01 Xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập 

Đoàn số 02 Xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình 

3 
8 giờ 30 

Ngày 31/3/2021 

Đoàn số 01 Xã Nhất Hòa, huyện  Bắc Sơn 

Đoàn số 02 Xã Tân Hòa, huyện Bình Gia 

2. Địa điểm làm việc: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã nơi Đoàn công tác đến 

khảo sát (đề nghị UBND các xã bố trí giúp). 

IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Các đồng chí có tên tại Quyết định số 27/QĐ-BDT ngày 03/3/2021, của 

Ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chuẩn bị các nội dung, 

biểu mẫu, tài liệu phục vụ khảo sát, tham vấn theo kế hoạch.   

2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã tại địa bàn Đoàn đến khảo sát 

chuẩn bị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 

2016 – 2020 (như nội dung nêu tại Điểm 3, Mục II nêu trên). 

Trên đây là Kế hoạch khảo sát phục vụ xây dựng chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở các xã đặc biệt khó khăn trên 
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địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc liên hệ với đồng chí Lăng Văn Hiền, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban 

Dân tộc tỉnh Lạng Sơn (số điện thoại 0982.908.488) để phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện: Tràng Định, Cao Lộc, 

   Lộc Bình, Đình Lập, Bình Gia, Bắc Sơn;  

- Lãnh đạo Ban;  

- Phòng LĐTBXH -DT các huyện: Tràng 

  Định, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập,  

   Bình Gia, Bắc Sơn;  

- Các phòng thuộc Ban;  

- Lưu: VT, NV. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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