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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cao Lộc, ngày      tháng 10 năm 2021 

V/v xây dựng Báo cáo công tác 

dân tộc và tình hình thực hiện 

các chính sách dân tộc năm 2021 

 

                   Kính gửi: 
- Các phòng: Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính - Kế 

hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Tư 

pháp, Văn hóa và Thông tin, Nội vụ; Thanh tra; 

- Các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông; Bưu điện huyện; Công an huyện 

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Kho bạc Nhà nước huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 455BDT/BDT-VP, ngày 12/10/2021 của Ban Dân 

tộc tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp thực hiện dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về 

công tác dân tộc năm 2021. 

Để có số liệu tổng hợp xây dựng báo cáo chung của huyện, UBND huyện yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng 

tổng hợp báo cáo công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc năm 

2021, cụ thể như sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Về sản xuất nông - lâm nghiệp, phát triển nông thôn. 

- Tỷ lệ hộ gia đình ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) được sử dụng nước 

hợp vệ sinh; tỷ lệ canh tác được tưới tiêu bằng các công trình thủy lợi trên địa bàn 

xã, thôn ĐBKK.   

- Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, giải ngân thanh toán vốn Chương trình năm 2021. 

- Kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đối với: Chương trình 

135, Chương trình 30a, ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135; giải ngân 

thanh toán vốn (nếu có: đối với kinh phí dư của năm 2020 chuyển tiếp thực hiện 

trong năm 2021). 

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

HĐND tỉnh Lạng Sơn về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp 

tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025. 

- Tình hình thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, ổn định dân cư và công tác hỗ trợ cho 

sản xuất đối với cây trồng, vật nuôi và đảm bảo an sinh xã hội đối với đồng bào 

gặp thiên tai, dịch bệnh..v..v... 
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- Các chương trình, dự án, chính sách khác liên quan đến đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn được giao cho phòng trực tiếp quản lý, điều hành. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người 9 tháng đầu năm 

và ước thực hiện năm 2021 trên địa bàn huyện. 

- Tổng vốn đầu tư (chia theo các nguồn) để xây dựng phát triển kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện (tình hình triển khai kế hoạch đầu tư xây 

dựng, tiến độ các công trình, dự án xây dựng). 

- Kết quả thực hiện Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135, 

Chương trình 30a năm 2021 (nếu có: đối với kinh phí dư của năm 2020 chuyển 

tiếp thực hiện trong năm 2021). 

- Kết quả thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 phê duyệt 

Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2025. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tình hình đầu tư và kết quả phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn.  

- Các chương trình, dự án, chính sách phát triển hạ tầng giao thông đối với 

vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn: 

+ Số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 

chiếm tỷ lệ (%) trên tổng số xã, tăng (giảm) so với cùng kỳ năm 2020. 

- Số xã ĐBKK có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông 

hóa theo chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải; chiếm tỷ lệ (%) trên tổng số 

xã, tăng (giảm) so với cùng kỳ năm 2020. 

- Số thôn ĐBKK có đường trục giao thông được cứng hóa theo chuẩn kỹ 

thuật của Bộ Giao thông Vận tải; chiếm tỷ lệ (%) trên tổng số thôn, tăng (giảm) so 

với cùng kỳ năm 2020. 

- Các chương trình, dự án, chính sách khác liên quan đến đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn được giao cho phòng trực tiếp quản lý, điều hành. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

* Số liệu báo cáo của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo kỳ học hoặc 

năm học: 

- Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. 

- Số xã ĐBKK có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập 

cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân.  

- Tình hình, kết quả thực hiện Đề án phát triển hệ thống trường phổ thông 

dân tộc bán trú trên địa bàn. 

- Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú: năm học 2021 - 2022 tổng số 

lớp, tổng số học sinh (trong đó đã tuyển sinh vào các trường dân tộc nội trú bao 

nhiêu học sinh cả 2 cấp học, tăng bao nhiêu học sinh so với năm học trước); tình 

hình và kết quả đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 
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- Công tác cử tuyển vào các trường chuyên nghiệp đối với học sinh dân tộc 

thiểu số (DTTS). 

- Kết quả thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

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 về lĩnh vực 

ngành quản lý.   

- Kết quả thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Các chương trình, dự án, chính sách khác liên quan đến đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn được giao cho phòng trực tiếp quản lý, điều hành. 

5. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

- Số liệu mới nhất về tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện, trong đó: tỷ lệ hộ nghèo 

DTTS của huyện (%), tỷ lệ hộ cận nghèo DTTS của huyện (%), tỷ lệ tăng giảm so 

với cùng kỳ năm 2020. 

- Tỷ lệ hộ nghèo xã ĐBKK (%), tỷ lệ hộ nghèo thôn ĐBKK (%); tỷ lệ hộ 

cận nghèo, trong đó tỷ lệ hộ cận nghèo các xã ĐBKK (%), tỷ lệ hộ cận nghèo thôn 

ĐBKK (%). 

- Thu nhập bình quân hộ nghèo DTTS của huyện? tỷ lệ tăng (giảm) so với 

cùng kỳ năm 2020. 

- Tình hình thực hiện đào tạo nghề và giải quyết việc làm; tỷ lệ lao động qua 

đào tạo; tình hình và kết quả hỗ trợ người dân do đói nghèo, thiên tai, bão lũ, hỏa 

hoạn, dịch bệnh ..v..v… nhằm đảm bảo an sinh xã hội, tỷ lệ tăng (giảm) so với 

cùng kỳ năm 2020. 

- Kết quả thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 thuộc 

Chương trình 135 (nếu có: đối với kinh phí dư của năm 2020 thực hiện chuyển tiếp 

trong năm 2021). 

- Kết quả thực hiện Chương trình 30a (nếu có: đối với kinh phí dư của năm 

2020 thực hiện chuyển tiếp trong năm 2021). 

- Kết quả thực hiện dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình năm 2021 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền 

vững (nếu có: đối với kinh phí dư của năm 2020 thực hiện chuyển tiếp trong năm 

2021). 

- Kết quả thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

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 về lĩnh vực 

ngành quản lý.   

- Các chương trình, dự án, chính sách khác liên quan đến đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn được giao cho phòng trực tiếp quản lý, điều hành. 

6. Phòng Tư pháp 

- Tình hình và kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí trên địa bàn. 
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- Các chương trình, dự án, chính sách khác liên quan đến đồng bào DTTS 

trên địa bàn huyện được giao cho phòng trực tiếp quản lý, điều hành. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 

trên địa bàn; các hoạt động văn hóa, thể thao dân tộc.  

- Các chương trình, dự án, chính sách khác liên quan đến đồng bào DTTS 

trên địa bàn được giao cho phòng trực tiếp quản lý, điều hành. 

8. Phòng Nội vụ  

- Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của huyện; tình hình bố trí sử 

dụng cán bộ, công chức và học sinh người DTTS tốt nghiệp ra trường. 

- Công tác cử tuyển: kết quả tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc 

nội trú trực thuộc Bộ; cử tuyển vào các trường chuyên nghiệp. Tình hình thực hiện 

chế độ đối với cán bộ quản lý và giáo viên công tác tại vùng dân tộc thiểu số, vùng 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.   

- Các chương trình, dự án, chính sách khác liên quan đến đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn được giao cho phòng trực tiếp quản lý, điều hành. 

9. Thanh tra 

Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

liên quan đến các chính sách dân tộc, tăng (giảm) so với cùng kỳ năm 2020. 

10. Trung tâm Y tế huyện 

- Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh. 

- Thực hiện cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, tổng số bao nhiêu, 

tỷ lệ (%), trong đó riêng cấp cho đối tượng người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu 

số bao nhiêu, tỷ lệ tăng (giảm) so với cùng kỳ năm 2020 và những vấn đề khác về 

hỗ trợ bảo hiểm y tế. 

- Kết quả thực hiện Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ 

Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số 

khi sinh con đúng chính sách dân số. 

- Kết quả thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

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 về lĩnh vực 

ngành quản lý.  

- Số xã ĐBKK đạt tiêu chí quốc gia y tế? chiếm bao nhiêu (%) trên tổng số 

xã đạt chuẩn? tăng (giảm) bao nhiêu % so với cùng kỳ năm 2020. 

- Số xã ĐBKK có Trạm Y tế đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 

tế? số lượng tăng (giảm) so với cùng kỳ năm 2020. 

- Các chương trình, dự án, chính sách khác về y tế liên quan đến đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn được giao cho Trung tâm Y tế trực tiếp quản lý, điều hành. 

11. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động tuyên truyền và giảm nghèo về thông 

tin năm 2021 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (nếu 

có: đối với kinh phí dư của năm 2020 chuyển tiếp thực hiện trong năm 2021). 
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Các chương trình, dự án, chính sách khác liên quan đến đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn được giao cho Trung tâm trực tiếp quản lý, điều hành. 

12. Công an huyện 

Đánh giá tình hình bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn 

giao thông; tình hình thực hiện chính sách đối với người có uy tín; thực hiện Đề án 

tuyên truyền xoá bỏ việc trồng và tái trồng cây có chứa chất ma tuý; tình hình di cư 

tự do và các tổ chức bất hợp pháp; những vấn đề khác liên quan đến an ninh, trật tự 

đối với đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.  

13. Kho bạc Nhà nước huyện 

Kết quả giải ngân thanh toán đối với các chương trình, dự án, chính sách dân 

tộc thực hiện trên địa bàn huyện năm 2021 (Chương trình 135, Quyết định số 

275/QĐ-TTg, Quyết định số 2085/QĐ-TTg, Quyết định số 12/QĐ-TTg, Quyết 

định số 498/QĐ-TTg, Quyết định số 1163/QĐ-TTg và một số chương trình, chính 

sách khác). 

14. Bưu điện huyện 

Tình hình và kết quả thực hiện năm 2021 theo Quyết định số 45/QĐ-TTg 

ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cấp phát một số ấn phẩm báo, tạp 

chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021 

trên địa bàn huyện. 

15. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

Tình hình cho vay đối với hộ đồng bào DTTS theo các chính sách hiện hành 

như: Quyết định số 2085/QĐ-TTg, Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 

của Chính phủ và một số chính sách khác cho vay vốn hỗ trợ vùng đồng bào 

DTTS. Tổng kế hoạch vốn, nguồn vốn đã cho vay theo từng chính sách, nội dung 

sử dụng tiền vay vào mục đích gì; lũy kế đến thời điểm hiện tại.  

16. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân 

tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ năm 2021, đánh giá tác động của Đề án. 

17. Bảo hiểm xã hội huyện 

 Kết quả thực hiện cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo: tổng số bao 

nhiêu? đạt bao nhiêu phần trăm? trong đó cấp cho đối tượng người nghèo là đồng 

bào dân tộc thiểu số bao nhiêu thẻ và những vấn đề khác về hỗ trợ bảo hiểm y tế?. 

Tỷ lệ (%) hoàn thành cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số theo 

kế hoạch, tỷ lệ tăng (giảm) so với cùng kỳ năm 2020. Những hạn chế, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện cấp phát thẻ bảo hiểm y tế. 

* Ghi chú:  

- Thông tin cung cấp đề nghị thống nhất lấy số liệu chính thức tính đến hết 

tháng 10/2021 và dự ước thực hiện cả năm 2021.  

- Phần biểu phụ lục tổng hợp áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị:  

+ Kho bạc Nhà nước: phụ lục số 07. 

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch: phụ lục số 01, 04. 
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+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: phụ lục số 02, 03, 05. 

+ Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc: phụ lục số: 03, 05. 

+ Trung tâm Y tế: phụ lục số 03, 05. 

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo: phụ lục số 03, 05. 

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng: phụ lục số 03. 

+ Ngân hành Chính sách xã hội: phụ lục 06. 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn 

trương tổng hợp báo cáo theo các nội dung và phụ lục biểu kèm theo công văn này 

gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện) 

chậm nhất ngày 20/10/2021, bản mềm gửi theo địa chỉ Email: 

hoangthichat@gmail.com để tổng hợp xây dựng báo cáo chung của UBND huyện 

gửi Ban Dân tộc tỉnh đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                    
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PCVP; 

- Lưu: VT, LĐTBXDHDT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thịnh 
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