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Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Lào 

Cai ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

UBND tỉnh Lào Cai. Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 

2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:   

I. THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC 

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân tộc 

Công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn luôn 

được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai quan tâm chỉ đạo thực hiện. Triển khai thực 

hiện nghiêm túc Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết 

số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành chiến lược công tác dân 

tộc giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ban hành và thực hiện Chỉ 

thị số 28-CT/TU ngày 01/7/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới.  

2. Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh 

 Năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản 

lý Nhà nước về công tác dân tộc:  

- Tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị 

số 28-CT/TU ngày 01/7/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác dân tộc trong tình hình mới;  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch: thực hiện Chỉ thị số 28-

CT/TU; thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045; thực hiện công tác dân tộc năm 2022;  

- Tổng hợp, đánh giá kết quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác dân tộc 

như: kết quả thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào 

dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững năm 2021; Kết quả thực 

hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2022; Kết quả thực hiện Kế hoạch 
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phát triển KT-XH vùng DTTS&MN năm 2022 và kế hoạch phát triển KTXH 

vùng DTTS&MN năm 2023; Kết quả thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã 

hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực biên giới vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016- 2021; Kết quả thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi năm 

2022 theo quyết định 1719/QĐ-TTg;  

- Tham mưu UBND tỉnh tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong thực 

hiện chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư; 

- Tham gia xây dựng các chính sách nâng cao chất lượng dân số, phát triển 

bảo hiểm y tế, chính sách đối với học sinh DTTS; 

- Thống kê danh sách xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

theo Quyết định 861/QĐ-TTg đạt chuẩn nông thôn mới; Đánh giá tác động, ảnh 

hưởng của Quyết định số 861/QĐ-TTg đến việc triển khai thực hiện chính sách 

dân tộc; Đánh giá tình hình thực hiện các chính sách dân tộc và những biện pháp 

hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 

trong năm 2021;  

- Tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt chủ trương 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để xảy ra điểm nóng gây 

mất trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường thế trận an ninh nhân dân, an 

ninh quốc phòng vùng DTTS; Chủ động nắm chắc tình hình đời sống của đồng 

bào, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở; để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh có giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH 

DO BAN DÂN TỘC LÀM THƯỜNG TRỰC 

1. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  

Đến thời điểm báo cáo, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở ban ngành, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban 

hành 09 Nghị quyết1, UBND tỉnh ban hành 13 quyết định2, 03 kế hoạch3 và 

                                                 
1 Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020; Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020; 

Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 19/4/2022; Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/6/2022; Nghị 

quyết 08/2022/NQ-HĐND ngày 20/6/2022; Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND ngày 20/6/2022; Nghị quyết 

18/NQ-HĐND ngày 15/7/2022; Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022;  Nghị quyết 15/2022/NQ-

HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh Lào Cai. 
2 Quyết định 1376/QĐ-UBND ngày 17/6/2022; Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 20/6/2022; Quyết định 

số 1395/QĐ-UBND ngày 20/6/2022; Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 21/7/2022; Quyết định số 1264/QĐ-

UBND ngày 25/7/2022; Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 10/8/2022; Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 

23/9/2022; Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 29/9/2022; Quyết định số 2244/QĐ-UBND; Quyết định số 

42/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022; Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 27/10/2022; Quyết định số 

2506/QĐ-UBND ngày 27/10/2022; Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 07/11/ 2022. 
3 Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 15/8/2022; Kế hoạch  số 285/KH-UBND ngày 15/8/2022;  Kế hoạch số 

369/KH-UBND ngày 09/11/2022. 
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nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, để triển khai thực hiện các Chương trình 

MTQG trên địa bàn tỉnh. Kết quả cụ thể như sau: 

1.1. Tình hình phân bổ, giao kế hoạch 

Trên cơ sở nguồn vốn trung ương giao, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với 

các sở ban ngành, UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 19/4/2022 của 

HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà 

nước thực hiện Chương trình MTQG 1719. 

1.1.1. Kế hoạch vốn thực hiện năm 2022 

Tổng vốn huy động để thực hiện Chương trình năm 2022 là 721.348 triệu 

đồng trong đó: 

+ Vốn trung ương: 564.021 triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển: 382.187 triệu 

đồng; Vốn sự nghiệp: 181.834 triệu đồng); 

+ Vốn ngân sách tỉnh 43.550 triệu đồng; 

+ Vốn ngân sách huyện: 4.230 triệu đồng; 

+ Vốn tín dụng: 65.802 triệu đồng; 

+ Vốn huy động cộng đồng: 43.745 triệu đồng. 

1.1.2. Tiến độ triển khai thực hiện  

- Vốn đầu tư phát triển  

+ Tổng vốn đầu tư NSTW thực hiện Chương trình năm 2022 được trung 

ương giao 382.187 triệu đồng, tỉnh đã giao kế hoạch cho 01 cơ quan cấp tỉnh và 

9 huyện, thị xã, thành phố; Dự kiến số dự án được bố trí vốn thực hiện năm 

2022 là 404 danh mục; 

+ Kết quả thực hiện và giải ngân đến ngày 16/12/2022 toàn tỉnh đã giải 

ngân: 215.293/382.187 triệu đồng, đạt 56,2% kế hoạch giao; Ước giải ngân đến 

31/01/2023 đạt 100% kế hoạch. 

-  Vốn sự nghiệp - NSTW  

Tổng vốn sự nghiệp NSTW thực hiện Chương trình năm 2022 được trung 

ương giao 181.834 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: 18.001/181.834 triệu đồng, đạt 

9,9 % kế hoạch giao; ước tỉnh hình giải ngân là hết sức khó khăn không hoàn 

thành kế hoạch trung ương giao. 

-  Vốn vay ngân hàng chính sách xã hội  

Đến thời điểm báo cáo đã giải ngân được 39.000/65.802 triệu đồng đạt 

59,26% KH trong đó: Vay theo Nghị định 28/NĐ-CP thực hiện Dự án 3 đã giải 

ngân cho vay tín dụng được 34.000/45.700 triệu đồng đạt 74,39%KH; Vay theo 
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NQ số 06/NQ-HĐND tỉnh thực hiện DA Dự án 6 vay phát triển du lịch cộng 

đồng 5.000 triệu đồng đạt 100% KH giao. 

1.2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ  

- Mục tiêu năm 2022 được giao tại Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 của HĐND tỉnh: Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 6%; 

- Ước thực hiện mục tiêu Giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số năm 2022 đạt 7% (vượt 1điểm% so với mục tiêu đề ra). 

2. Thực hiện chính sách cho người có uy tín theo Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

Năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị liên quan 
tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín 272 

người, đồng thời bổ sung 117 người có uy tín, hiện toàn tỉnh có 1.121 người uy 
tín/1.121 thôn, bản, tổ dân phố4.  

Đến thời điểm báo cáo toàn tỉnh đã tổ chức 03 Hội nghị tập huấn, 03 Hội 

nghị gặp mặt biểu dương cho người có uy tín; Thăm hỏi tặng quà 5cho 1.121 

người có uy tín nhân dịp tết Nguyên Đán năm 2022; Tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho 81 cá nhân người có uy tín có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ năm 2022; Tổ chức 04 đoàn người có uy tín đi tham quan, 

học tập kinh nghiệm tại một số địa điểm trong và ngoài tỉnh6; Phối hợp với Ủy 

ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn về bảo vệ môi trường đối với người có 

uy tín trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Thăm hỏi gia đình 33 người có uy tín ốm đau, 

có người thân chết, gặp thiên tai; Tiếp nhận và cấp phát 123 điện thoại 

Smartphone cho 123 người có uy tín do tập đoàn Sun Group tặng; Tổ chức rà 

soát đưa ra và bầu chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 

2023; Đặt và cấp báo Lào Cai, báo Dân tộc & phát triển cho người có uy tín theo 

Quyết định 12/2018/QĐ-TTg;… 

- Đề xuất sửa đổi Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ. Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín 

trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, giai đoạn 2018 – 

2021 theo yêu cầu của Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 

- Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo: 3.660/3.764,5 triệu đồng đạt 

97%, trong đó: Cấp tỉnh thực hiện 1.636 triệu/ 1.657 triệu đạt 98,7%; Cấp huyện 

thực hiện 2.024/2.107,5 triệu đồng đạt 96%.  Ước đến 31/12/2022 đạt 3.748 

triệu đồng đạt 99,5%. 

                                                 
4 Gồm 15 dân tộc: Mông, Dao, Giáy, Tày (Tày, Thu Lao, Pa Dí) Nùng, Phù Lá (Phù Lá, Xá Phó), Hà Nhì, Bố 

Y, Kinh, Thái, Hoa, La Chí,… 
5 Mỗi xuất trị giá 500.000 đồng 
6 Cấp t ỉnh tổ chức 2 đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm tạ i Hà Nội và t ỉnh Quảng Ninh. Huyện Văn Bàn tổ 

chức 2 đoàn, 1 đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm tại Sa Pa; 1 đoàn tham quan học tập kinh nghiệm trong 

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

tướng Chính phủ; Chỉ thị 33-CT/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy chính quyền các cấp 

trong việc phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng 

tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn II (2021-2025) và năm 2022; Tổ chức xây dựng Quy định 

về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong thực hiện công 

tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn các sở ngành và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố xây dựng Mô hình điểm về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống; Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện 05 năm thực hiện Chỉ thị số 

33-CT/TU của Tỉnh uỷ;…  

- Trong năm, tỉnh Lào Cai đã đăng tải hơn 1.500 tin, bài tuyên truyền, 100 

tờ rơi, xây dựng 21 pa-nô và 121 áp-phích về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân 

cận huyết thống. Tổ chức nhiều Hội nghị tập huấn, tuyên truyền bồi dưỡng kiến 

thức kỹ năng tư vấn, vận động đồng bào dân tộc thiểu số về thay đổi hành vi về 

hôn nhân và gia đình, cải tạo phong tục tập quán về tảo hôn, hôn nhân cận huyết 

thống gắn với bình đẳng giới cho các đại biểu là cán bộ thôn, bản, người có uy 

tín, thanh niên, phụ nữ, cha mẹ học sinh và người dân tại các huyện, thị xã, 

thành phố7. Xây dựng và duy trì 75 mô hình điểm về phòng, chống tảo hôn, hôn 

nhân cận huyết thống. 

- Kết quả phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tính đến thời 

điểm báo cáo: 

+ Số vụ đã xử lý vi phạm hành chính về tảo hôn: 28 vụ, kinh phí là 44,5 

triệu đồng; 

+ Số lượng người tảo hôn: 162 người, trong đó có 55 học sinh; 

+ Hôn nhân cận huyết thống: 0 người; 

+ Số lượng phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con lần đầu: 471 phụ 

nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con lần đầu8. Trong đó phụ nữ dân tộc 

Mông là chủ yếu. 

- Kết quả giải ngân: 398,5/476,4 triệu đồng đạt 83,6%. Ước thực hiện hết 

năm 2022 đạt 100% kế hoạch giao. 

                                                 
7 Trong đó, Ban Dân tộc tỉnh đã trực tiếp tổ chức 07 Hội nghị tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân 

cận huyết thống gắn với Bình đẳng giới tạ i các huyện Sa Pa, Văn Bàn, Si Ma Cai, Bảo Yên, Bát Xát, Bảo Thắng, 

thành phố Lào Cai cho 560 người là trưởng thôn, bản, bản người có uy t ín, cán bộ phụ nữ, thanh niên thôn, bản; 

Tổ chức 04 Hộ i nghị tập huấn, tuyên truyền tại các xã Mô hình điểm cho 400 người là Ban chỉ đạo Mô hình và 

người uy tín, trưởng thôn, bản, các tổ chức đoàn thể quần chúng thôn, bản và đồng bào dân tộc thiểu số. 
8 Bắc Hà: 116 người, Mường Khương: 84 người, Bát Xát: 81 ngườ i, Bảo Yên: 60 người, Si Ma Cai: 41 ngườ i; 

Văn Bàn: 22 người; Sa Pa: 21 người; Bảo Thắng: 42 người, thành phố Lào Cai: 04 người 
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4. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số 

- Tổ chức 02 Hội thi tìm hiểu phát luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số  

huyện Si Ma Cai và Bảo Yên năm 2022; 04 Hội nghị tập huấn Kỹ năng phổ biến 

giáo dục pháp luật tại huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Mường Khương, TP Lào Cai; 

Cho đối tượng là bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản người có uy tín, các tổ chức 

đoàn thể quần chúng thôn, bản. 

- Kết quả giải ngân: 278/340,608 triệu đồng, đạt 81,6%. Ước thực hiện hết 

năm 2022 đạt 100% kế hoạch giao.   

5. Thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” 

- Tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền về Bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã 

Nàn Sín, huyện Si Ma Cai, xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà, cho gần 240 người là 

trưởng thôn bản, người uy tín, các đoàn thể quần chúng thôn, bản và đồng bào 

dân tộc thiểu số; 05 Hội nghị tập huấn về Bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép 

giới tại huyện Si Ma Cai, Bát Xát, Bảo Thắng, Sa Pa, Văn Bàn cho 450 người là 

trưởng thôn bản, người uy tín, các đoàn thể quần chúng thôn, bản. 

- Kết quả giải ngân: 84/86 triệu đồng, đạt 97,67% KH. Ước thực hiện hết 

năm 2022 đạt 100% kế hoạch giao.   

6. Công tác thanh tra, kiểm tra. 

Trong năm, Ban Dân tộc đã triển khai, thực hiện 03 cuộc thanh tra về kết 

quả thực hiện các chính sách dân tộc tại huyện Văn Bàn, trường nội trú THCS & 

THTP huyện Bắc Hà và huyện Mường Khương; 05 cuộc kiểm tra việc thực hiện 

các chính sách dân tộc tại các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Yên, Mường 

Khương, kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH  thị xã Sa Pa. 

Qua thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các đơn vị có 

sai phạm kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, các nhân đồng thời yêu cầu 

nghiên túc rút kinh nghiệm và xử lý khắc phục kịp thời những tồn tại  trong quá 

trình hiện các chính sách dân tộc. 

7. Tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Năm 2022, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 song với 

sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến nay, tình hình kinh 

tế - xã hội tỉnh Lào Cai đang dần bước vào quỹ đạo phục hồi, thích ứng linh hoạt 

với dịch bệnh; hầu hết các ngành, lĩnh vực đã quay trở lại đà tăng trưởng; hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân, người lao động ổn định và trở 

lại trạng thái bình thường mới. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội 

vùng đồng bào DTTS&MN cơ bản được giữ vững, không xảy ra các vụ việc 

phức tạp liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách an sinh xã hội 
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đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai đầy đủ, từng bước giúp 

người dân vươn lên thoát nghèo và xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng 

và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo lòng tin của đồng bào đối với sự 

lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước.  

Trong năm trên địa bàn tỉnh xảy nhiều đợt không khí lạnh tăng cường kết 

hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa lớn trên diện rộng gây thiệt hại tài sản9, ước 

thiệt hại trên 125,5 tỷ đồng. Để khắc phục những thiệt hại kể trên, các cấp, các 

ngành tỉnh Lào Cai đã phối hợp chặt chẽ lên phương án giúp đỡ, hỗ trợ người 

dân khắc phục khó khăn theo quy định. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm   

Các chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn từ các cơ 

quan trung ương; sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt 

chẽ của các sở, ngành trong tổ chức, triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng 

quy định, phát huy hiệu quả các chính sách. 

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

Năm 2022, do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã gây 

thiệt hại về tài sản, cây trồng, vật nuôi của người dân trên địa bàn tại một số 

huyện, thị xã, thành phố. Đặc biệt là Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những 

diễn biến mới, phức tạp đã ảnh hưởng đến công tác nắm bắt thông tin, triển khai 

các chính sách dân tộc trên địa bàn.  

Hiện nay, các chính sách dân tộc đã được tích hợp vào Chương trình 

MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN, tuy nhiên hệ thống văn 

bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng 

đồng bào DTTS&MN đến nay chưa hoàn thiện nên các địa phương gặp rất nhiều 

khó khăn trong việc triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. 

Cụ thể: 

(1) Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn đầu tư trung hạn tại Quyết 

định 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 và dự toán nhân sách trung ương năm 2022 

thực hiện Chương trình tại Quyết định 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022. Tuy nhiên 

đối với nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình mới được giao năm 2022, chưa 

thông báo mức vốn cả giai đoạn 2021-2025. Do vậy, gặp khó khăn trong việc 

xây dựng các danh mục nội dung dự án sử dụng vốn sự nghiệp thực hiện chương 

trình, nhất là việc lựa chọn, xác định quy mô các dự án về hỗ trợ phát triển sản 

xuất thực chuỗi liên kết cần thực hiện từ 2-3 năm. 

                                                 
9 Thiên tai làm 04 người bị chết và mất tích, 1.046 ngôi nhà, 05 nhà văn hóa, 12 trường học, 04 trụ sở làm 

việc, 30 công trình thủy lợi, 03 công trình nước sạch bị hư hỏng; 406,2 ha lúa, 177,2 ha ngô, hoa màu, 26 kg mạ, 

10 ha cây ăn quả, 15,55 ha cây lâm nghiệp, 40,3 ha thủy sản, 588 con gia súc (trâu, bò, ngựa), 60 con (lợn, dê), 

1.121 con gia cầm bị chết; gãy đổ 09 cột điện, hư hỏng 23 ô tô, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng. 
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(2) Tại Khoản 3 điều 53 Luật ngân sách nhà nước về thời hạn điều chỉnh dự 

toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách có quy định: Thời gian điều 

chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày 

15 tháng 11 năm hiện hành. Tuy nhiên, thực tế thực hiện kế hoạch, dự toán các 

chương trình MTQG hàng năm, để giải ngân hết vốn kế hoạch, việc xác định 

được cụ thể khối lượng chính thức hoàn thành trong năm để điều chỉnh kế hoạch 

vốn, dự toán kinh phí giữa các dự án, các hoạt động cho phù hợp thường thì phải 

đến thời điểm tháng 12. 

(3) Khoản 3 Điều 14 Nghị Định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của 

Chính phủ quy định  “Công trình có tổng mức đầu tư dự án không vượt quá 5 tỷ 

đồng” là không phù hợp với loại công trình theo tuyến như đường giao thông 

thôn, kênh thuỷ lợi.  

(4) Bộ Tài chính khi quyết định giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí 

sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi vừa phân bổ cho từng dự án, vừa phân bổ theo từng lĩnh 

vực chi; điều này làm địa phương thiếu chủ động trong tổ chức thực hiện 

Chương trình. 

(5) Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, nội 

dung, kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 5 năm của địa phương 

bao gồm cả kế hoạch vốn sự nghiệp chi tiết đến “nội dung, hoạt động, dự kiến 

mức vốn bố trí, cơ cấu nguồn vốn theo từng hoạt động” (điểm d). Tuy nhiên, 

đến nay Trung ương chưa giao kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung 

ương thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 cho địa phương. 

(6) Hiện nay, kinh phí thực hiện các chương trình MTQG được ngân sách 

trung ương cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh, ngân sách tỉnh cấp bổ 

sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện để tăng cường tính phân cấp, trao 

quyền cho cấp huyện chủ động triển khai thực hiện theo quy định tại Điểm a, 

Khoản 1, Điều 27, Nghị định 27/2022/NĐ-CP. Tuy nhiên, tại Điều 21, Nghị 

định 27/2022/NĐ-CP lại quy định Hội đồng thẩm định cấp tỉnh phải thẩm định 

các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị dẫn đến làm giảm tính 

chủ động của cấp huyện, làm tăng thời gian phê duyệt dự án, tăng thủ tục hành 

chính của tỉnh. 

(7) Một số văn bản Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành còn chung 

chung, chưa cụ thể: 

- Văn bản số 2651/BVHTTDL - KHTC của Bộ VHTTDL ngày 19/7/2022 

về hướng dẫn các nhiệm vụ, chỉ tiêu Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG phát 

triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trong đó có 

chỉ tiêu không phù hợp với thực tế của địa phương (Chỉ tiêu hỗ trợ đầu tư xây 

dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi 
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năm 2022 là 28 nhà văn hóa, trong khi các công trình nhà văn hoá thôn ở địa 

phương đã đầu tư cơ bản đủ). 

- Công văn số 677/HD-BVHTTDL ngày 03/3/2022 của Bộ Văn hoá Thể 

thao và Du lịch; Văn bản số 2184/BGDĐT-GDDT ngày 26/5/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện tiểu Dự án 1-Dự án 5 thuộc Quyết 

định 1719/QĐ-TTg, đối với một số dự án đầu tư thuộc tiểu dự án thành phần, 

địa phương phải lập chủ trương đầu tư, trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 

thẩm định đây là nội dung chưa phù hợp Luật Đầu tư công.  

- Một số nội dung chưa có quy định về mức chi, cụ thể: Mức hỗ trợ nhà ở, 

đất ở, đất sản xuất thuộc Dự án 1; mức hỗ trợ dân cư xen ghép thuộc Dự án 2. 

- Thông tư số 02/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một 

số nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần thuộc chương trình, còn một số nội 

dung chưa rõ ràng cụ thể: (1) Dự án 5 chưa ban hành tài liệu tập huấn nâng cao 

năng lực; (2) Dự án 9 chưa ban hành danh sách thôn được thụ hưởng chính sách 

đầu tư; chưa hướng dẫn nội dung thực hiện mô hình nâng cao chất lượng dân số 

đối với thôn có đông đồng bào DTTS rất ít người; chưa hướng dẫn thực hiện 

chính sách hỗ trợ sản xuất theo hình thức “đầu thư có thu hồi” đối với nhóm dân 

tộc còn khó khăn (HMông, Hà Nhì, Phù Lá, La Chí…). 

(8). Bộ Thông tin và Truyền thông chưa ban hành văn bản thực hiện đối 

với Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10, Ứng dụng CNTT hỗ trợ phát triển KTXH và 

đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN). 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Kết 

luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về Tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa IX về Công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 10/NQ-

CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành chiến lược công tác dân tộc giai 

đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 01/7/2022 

của Tỉnh ủy Lào Cai về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân 

tộc trong tình hình mới; 

2. Tham mưu triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH 

vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025; 

3. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về công tác dân tộc, chính sách 

dân tộc trên địa bàn tỉnh; 

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện 

tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thường xuyên 

nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trên địa bàn; Chủ động nắm chắc 

tình hình đời sống của đồng bào, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở để kịp thời 
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tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự 

trên địa bàn tỉnh; 

5. Thực hiện tốt công tác tôn giáo, công tác xây dựng nông thôn mới tại các 

xã được giao phụ trách. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT   

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh kiến nghị đối với các cơ quan trung ương cụ 

thể như sau: 

1. Quốc hội 

- Thông báo mức vốn sự nghiệp dự kiến thực hiện Chương trình cả giai 

đoạn hoặc giao vốn sự nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 để địa phương chủ động 

trong công tác lập và điều chỉnh và triển khai thực hiện kế hoạch các chương 

trình MTQG. 

- Khoản 3 điều 53 Luật ngân sách nhà nước về thời hạn điều chỉnh dự toán 

đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách có quy định: Thời gian điều chỉnh dự 

toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày 15 tháng 

11 năm hiện hành. Đề nghị được điều bổ sung nội dung: “Riêng đối với thời hạn 

điều chỉnh dự toán thực hiện các chương trình MTQG ở các cấp địa phương 

được thực hiện trước thời điểm ngày 31 tháng 12”. 

2. Thủ tướng Chính phủ 

(1) Tại Khoản 3, Điều 14, Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022: Đề 

nghi: Công trình được áp dụng theo cơ chế đặc thù đối với loại dự án công trình 

theo tuyến như đường giao thông nông thôn, kênh thuỷ lợi thì không quy định 

tổng mức đầu tư (hoặc nâng mức tổng vốn đầu tư dự án từ 5 tỷ đồng thành 15 tỷ 

đồng). 

Lý do: Đối với các loại công trình này, tổng mức đầu tư phụ thuộc theo 

chiều dài tuyến. Còn về yêu cầu năng lực kỹ thuật trong quản lý, trong thực hiện 

thi công thì không phụ thuộc theo chiều dài tuyến. Bên cạnh đó, thực tế tại các 

địa phương, để tổ chức thực hiện đầu tư công trình có hiệu quả cần ban hành cơ 

chế hỗ trợ từ ngân sách và huy động xã hội hoá là theo định mức cho 1 đơn vị 

chiều dài (km). Do đó, việc giới hạn tổng mức đầu tư dự án (5 tỷ đồng) được áp 

dụng cơ chế đặc thù đối với các loại công trình này sẽ gây khó khăn cho địa 

phương trong bố trí đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng (phải 

đầu tư theo cơ chế, định mức, đơn giá xây dựng thông thường, sẽ không huy 

động được nguồn lực đầu tư). 

(2) Sửa đổi bổ sung Điều 19 Nghị định 27/2022/NĐ-CP “Quản lý vận hành 

và bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù” thành “Quản lý 

vận hành và bảo trì công trình cơ sở hạ tầng do UBND cấp xã quản lý”. 
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Lý do tất cả các công trình cơ sở hạ tầng do UBND cấp xã quản lý cần có 

chung và đồng bộ thực hiện một cơ chế về quản lý, thực hiện bảo trì công trình. 

Nếu tách riêng cơ chế đối với các công trình đặc thù thì vừa tạo sự phức tạp 

trong quản lý của cấp xã, đồng thời chưa giải quyết được mong muốn của địa 

phương là cần có quy định, hướng dẫn đồng bộ về quản lý bảo  

(3) Đề nghị Chính phủ xem xét bỏ quy định địa phương phải xây dựng và 

ban hành kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 5 

năm chi tiết “nội dung, hoạt động, dự kiến mức vốn bố trí, cơ cấu nguồn vốn 

theo từng hoạt động” tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP. Trong 

trường hợp vẫn quy định địa phương phải xây dựng và ban hành kế hoạch vốn 

sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 5 năm thì đề nghị Chính phủ 

giao kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 5 năm cho 

tỉnh. 

(4) Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị: Theo  

quy định tại Điều 21, Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định cấp tỉnh thành lập 

Hội đồng thẩm định cấp tỉnh phải thẩm định các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

liên kết chuỗi giá trị. Tuy nhiên để tăng tính chủ động cho UBND cấp huyện, đề 

nghị Chính phủ xem xét chỉ giao cho UBND cấp tỉnh xây dựng và phê duyệt 

danh mục định hướng như hướng dẫn tại Điều 18, Thông tư 02/2022/TT-UBDT 

của Ủy Ban dân tộc. Trên cơ sở danh mục định hướng được duyệt, thì phân cấp 

cho UBND cấp huyện lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết, thẩm định dự án, phê 

duyệt dự án và triển khai thực hiện theo quy định. 

(5) Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính khi giao vốn sự nghiệp thực 

hiện các Chương trình MTQG thì giao tổng kinh phí thực hiện từng dự án thành 

phần thuộc Chương trình MTQG (không giao chi tiết đến lĩnh vực chi) và cho 

phép địa phương được chủ động phân bổ sử dụng vốn sự nghiệp thực hiện các 

chương trình MTQG cho từng lĩnh vực sự nghiệp, phù hợp nhu cầu thực tế của 

địa phương đảm bảo mức vốn của từng dự án thành phần, đúng nội dung chi và 

định mức chi theo quy định 

(6) Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương rà soát hệ thống 

các thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình MTQG theo hướng 

đồng bộ, thống nhất, để thuận lợi trong việc triển khai thực hiện. 

3. Các Bộ, ngành Trung ương 

3.1. Sớm ban hành định mức hỗ trợ đối với một số nội dung của Chương 

trình, cụ thể: đất ở, nhà ở, đất sản xuất, để địa phương có có căn cứ thực hiện.  

3.2. Đề nghị Uỷ Ban Dân tộc: (1) Ban hành Bộ tài liệu tập huấn thực hiện 

tiểu dự án 4 (Dự án 5): Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển 

khai Chương trình ở các cấp để địa phương có tài liệu tổ chức tập huấn đảm bảo 

hiệu quả; (2) Ban hành danh sách thôn được đầu tư các chính sách theo Dự án 9; 



12 
 

 

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng phần kinh phí hỗ trợ sản xuất có thu hồi, cho 

nhóm dân tộc còn khó khăn thuộc dự án 9; (3) Hướng dẫn thực hiện mô hình 

nâng cao chất lượng dân số tại các thôn bản có đông đồng bào DTTS rất ít người 

sinh sống thuộc Dự án 9.  

3.3. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm có văn bản hướng dẫn 

thực hiện tiểu dự án 2 (Dự án 10): Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát 

triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Tỉnh ủy; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch & Đầu tư; 
- UBND các huyện, TP, TX; 
- Phòng Dân tộc các huyện, TP, TX; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Các phòng chuyên môn; 
- Lưu: VT, KHTH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

  

Nông Đức Ngọc 
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