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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác dân tộc 9 tháng đầu năm;  
phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022  

 
Kính gửi:  

  - Ủy ban Dân tộc; 

 - Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. 

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Về sản xuất, đời sống của đồng bào vùng DTTS&MN  

1.1. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản 

- Trồng trọt: Các địa phương cơ bản đã cấy xong lúa mùa, diện tích cấy là 

23.600 ha, đạt 100,2 % KH. Tổng diện tích trồng ngô là 35.109 ha  đạt 103,1 % 
KH năm. Diện tích trồng cây ăn quả ôn đới 3.571,5 ha, trong đó diện tích cho 
thu hoạch 1.709,6 ha. Đến nay, các địa phương cơ bản thu hoạch xong mận Tam 

hoa, Mận Tả Van và Lê VH6, số ít diện tích lê, mận, đào tiếp tục thu hoạch; 
tổng sản lượng ước đạt 6.720 tấn. 

- Chăn nuôi: Sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định. Tổng đàn gia súc 

593.930 con, đạt 95,03% KH năm; tổng đàn gia cầm chủ yếu (gà, vịt, ngan) 
5.026 nghìn con đạt 100,52% KH năm; sản lượng thịt hơi đạt 44.242 tấn, đạt 
68,06% KH năm.  

- Thuỷ sản: Diện tích mặt nước nuôi ao hồ nhỏ thực hiện 2.221 ha, đạt 
98,71% KH năm; sản lượng thủy sản các loại đạt 6.915 tấn, đạt 61,74% KH 
năm. 

- Lâm nghiệp: trồng rừng tập trung thực hiện 3.958,81 ha. Khai thác gỗ: 
61.901 m3. 

1.2. Lĩnh vực văn hoá 

- Thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, chữ 
viết, phong tục, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS:  

+ Trong 9 tháng đầu năm 2022, tỉnh Lào Cai đã được công nhận 02 di sản 

văn hóa phi vật thể cấp quốc gia1 gồm: Tri thức canh tác ruộng bậc thang của 
người Hà Nhì Bát Xát và Nghề dệt của người Dao Họ ở Bảo Thắng. Bảo tồn Lễ 
cưới của người Dao Tuyển tại xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.  

                                        
1 Nâng tổng số di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lên 39 di sản  
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+ Sưu tầm tư liệu, chụp ảnh, quay phim toàn bộ lễ cưới người Dao Tuyển. 
Duy trì các lớp truyền dạy chữ Nôm Dao cho thanh thiếu niên. Lập hồ sơ di sản 
văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục 

di sản văn hóa phi vật thể quốc gia... 

+ Tổ chức 02 lớp truyền dạy kỹ năng, kỹ thuật, cách thức trồng bông dệt 
vải, kỹ thuật thêu, trang trí hoa văn ghép vải của 5 dân tộc Tày, Nùng, Thái,  

Mông, Dao; Xây dựng mô hình bảo tồn may, thêu trang phục dân tộc Mông tại 
thị xã Sa Pa phục vụ phát triển du lịch; Khôi phục, bảo tồn trang phục của nhóm 
dân tộc ít người La Chí tại xã Nậm Khánh (huyện Bắc Hà), người Mông Trắng 

tại xã Liên Minh (thị xã Sa Pa); Xây dựng 02 mô hình câu lạc bộ bảo tồn trang 
phục, mẫu hoa văn, trang sức dân tộc Dao xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng), 
dân tộc Mông xã Sín Chéng (huyện Si Ma Cai). 

- Các hoạt động phục vụ văn hóa cơ sở tiếp tục được chú trọng triển khai 
thực hiện. Tính đến thời điểm báo cáo, các đội thông tin lưu động cấp tỉnh đã 
thực hiện 44/100 buổi chiếu bóng lưu động, 695/975 buổi tuyên truyền lưu 

động, xây dựng 05 tiểu phẩm sân khấu hóa, 03 bản tin tuyên truyền, dịch và lồng 
tiếng dân tộc cho 18/32 chương trình, đạt 50% kế hoạch2. Thực hiện sản xuất 
01/02 phim phóng sự, tài liệu địa phương: “Du lịch sinh thái vùng người Tày ở 

Nghĩa Đô, Bảo Yên, Lào Cai”, đạt 50% kế hoạch. 

- Các giải thể thao trong tỉnh tiếp tục được tổ chức đúng kế hoạch với 15/22 
giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, tham gia 20/32 giải thể thao toàn quốc. Tập trung 

lực lượng chuẩn bị cho các hoạt động tại Hội thi Thể thao các Dân tộc thiểu số 
toàn quốc lần thứ XII tại tỉnh Lào Cai. Thể thao Lào Cai đã đóng góp vào thành 
tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEAGAMES 31 với 01 HCV của 

VĐV Hoàng Thị Duyên. Đặc biệt, các CLB thể dục thể thao, đội văn nghệ xã, 
phường, thị trấn hoạt động thường xuyên và hiệu quả, góp phần nâng cao sức 
khỏe toàn dân, tạo ra sân chơi văn hóa tinh thần lành mạnh trong cộng đồng các 

dân tộc.   

1.3. Lĩnh vực y tế 

- Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách, quy định về khám 
chữa bệnh cho người nghèo, người dân tộc thiểu số. Trong 9 tháng đầu năm tổng 
số lượt khám chữa bệnh là 1.048.276 lượt, khám chữa bệnh BHYT là 500.850 

lượt, trong đó người nghèo là 48.835 lượt, người DTTS là 260.794 lượt, trẻ em 
dưới 6 tuổi là 68.508 lượt. 

- Công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai an toàn, không có tai biến 

xảy ra: Số trẻ được tiêm chủng đầy đủ là 7.542 (đạt 56,8% KH); tiêm phòng uốn 
ván cho phụ nữ có thai là 6.110 (đạt 46% KH); tiêm phòng viêm gan B 24h sau 
sinh: 5.490/5.843 (đạt 93,9%).  

                                        
2 Trong đó, tiếng Mông 5/10 chương trình, tiếng Dao 5/10 chương trình , tiếng Hà Nhì 5/5 chương trình, tiếng 

Giáy 2/4 chương trình, tiếng Phù Lá 1/3 chương trình 
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- Thực hiện kiểm tra chuyên ngành 4.165 cơ sở, 3.940 cơ sở đạt (chiếm 
94,6%). Test nhanh 747 mẫu, 100% mẫu đạt. Cấp 186 Giấy chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện ATTP, tiếp nhận 230 hồ sơ tự công bố.  

- Công tác dân số và phát triển: Duy trì công tác truyền thông nhằm giảm 
mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và kết hôn cận 
huyết thống; duy trì triển khai mô hình tư vấn và khám sức khoẻ trước kết hôn 

trên địa bàn. Số lượng phụ nữ mang thai được khám thai 3 lần/3 thời kỳ là 5.569 
(đạt 81,5%); số phụ nữ đẻ được cán bộ y tế đỡ là 6.088 (đạt 89,4%). Duy trì 
thường xuyên hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em: Cân, đo và theo 

dõi suy dinh dưỡng cho 9.212 trẻ dưới 5 tuổi; số trẻ dưới 5 tuổi thoát khỏi suy 
dinh dưỡng là 1.138 trẻ. 

- Kết quả phòng chống dịch Covid trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương triển khai nhiều 
biện pháp phòng chống dịch, trong đó tăng cường giám sát, tuyên truyền, vận 
động người dân tộc thiểu số thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

(phát huy vai trò của người có uy tín, thầy mo, thầy cúng; tuyên truyền trực 
quan…). Tính đến hết ngày 09/9/2022, toàn tỉnh đã phát hiện 185.002 ca; Tổng 
liều vắc xin đã tiêm là 2.176.633 mũi.3 

1.4. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

- Tỉnh Lào Cai có 9 trường PTDT nội trú, 134 trường PTDT bán trú4, 131 
trường phổ thông có học sinh bán trú, với gần 40.000 học sinh nội trú, bán trú, 

chiếm 26% số học sinh phổ thông. 

- Công tác phổ cập giáo dục được duy trì  vững chắc và nâng cao chất 
lượng, việc học xóa mù chữ hiện nay đã trở thành nhu cầu thực sự của người 

dân. Tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15-18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS đạt 92,7%; tỷ 
lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15-60 đạt 95%. 

- Cùng với chính sách hỗ trợ của Trung ương, việc thực hiện đầy đủ, 

nghiêm túc các chính sách của TW và địa phương đã hỗ trợ rất nhiều cho học 
sinh ở vùng cao, con hộ nghèo có điều kiện để học tập tốt hơn; học sinh bán trú 
cơ bản được ăn, ở, chăm sóc tại trường; đủ sách, bút, vở, đồ dùng học tập; gia 

đình các em bớt đi khó khăn; các cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân 
phấn khởi hơn và tích cực hơn tham gia các hoạt động của nhà trường. Từ đó, 
góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu củng cố, duy trì phổ cập giáo dục; nâng 

cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là nâng cao tỷ lệ học sinh đi học 
chuyên cần ở các xã vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó 
khăn. 

1.5. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội  

                                        
3 Đối tượng từ 5-11 tuổi: Mũi 1: 111.700 (đạt 95,45% số trẻ có mặt trên địa bàn); mũi 2: 83.741 trẻ (đạt 

71,56%). Đối tượng từ 12-17 tuổi: Mũi 2: 83.328 người (đạt 97,68%). Đối tượng từ 18 tuổi trở lên: Mũi 2: 

479.292 người (đạt 99,24%); mũi nhắc lại và bổ sung: 799.760 (mũi 3: 396.856 người chiếm 92,24% dân số đủ 

điều kiện tiêm; mũi 4: 142.087 người chiếm 68,53%). 
4 Có 5/9 trường PTDT Nội trú đạt chuẩn quốc gia, chiếm 55,5%; 70/134 trường PTDTBT đạt chuẩn quốc gia, 

đạt 52,2% 
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- Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm: Trong 9 tháng đầu năm 2022 
giải quyết việc làm mới cho 12.071/13.000 lao động đạt 92.8% KH. 

- Công tác giáo dục nghề nghiệp được quan tâm: 9 tháng đầu năm 2022 

đào tạo được 7.541/11.000 người đạt 68,6% KH trong đó trình độ cao đẳng, 
trung cấp là 2.530/KH 3.850 người đạt 65,7%; sơ cấp và dưới 3 tháng là 
5.011/KH 7.150 người đạt 70%. 

2. Về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai được chú trọng; đã kiểm 
tra, rà soát, di chuyên các hộ dân ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đảm bảo 

an toàn; chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng 
phó với hạn hán, mưa lớn, dông, lốc, sét, sạt lở xảy ra trên địa bàn tỉnh và kiểm 
tra thiệt hại tại các địa phương. Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã 

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 sản5, ước thiệt hại khoảng 104 tỷ đồng.  

3. Về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã 
hội vùng đồng bào DTTS cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp; 
các chính sách an sinh xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đảm 

bảo, từng bước giúp người dân vươn lên thoát nghèo và xây dựng nông thôn 
mới; khối đại đoàn kết các dân tộc ngày được tăng cường, đồng bào các dân tộc 
tuyệt đối tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng chính sách 

pháp luật của Nhà nước. 

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

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân tộc  

Tỉnh Lào Cai luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Uỷ ban Dân tộc 
trong lĩnh vực thực hiện 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; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 01/7/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình 
mới và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương về công tác dân tộc.  

2. Kết quả hoạt động của cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh 

                                        
5Thiên tai làm 10 người bị chết và mất tích, 1.093 ngôi nhà, 03 nhà văn hóa, 10 trường học, 04 trụ sở làm việc, 20 

công trình thủy lợi, 03 công trình nước sạch bị hư hỏng; 370,5 ha lúa, 174,6 ha ngô, hoa màu, 26 kg mạ, 10 ha cây ăn 

quả, 17 ha cây lâm nghiệp, 33,9 ha thủy sản bị thiệt hại; 587 con gia súc (trâu, bò, ngựa), 79 con (lợn, dê), 507 gia cầm 

bị chết; gãy đổ 09 cột điện, hư hỏng 23 ô tô, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng… 



5 

 

 

 

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về công tác dân tộc: Ban hành 
Chỉ thị số 28-CT/TU của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác dân tộc trong tình hình mới; Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 
28-CT/TU của Tỉnh ủy; Xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân 
tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch thực hiện công tác dân tộc 

năm 2022; Tổng hợp, đánh giá 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; Đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc 6 

tháng đầu năm 2022 gửi Uỷ Ban Dân tộc; 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; Tổng hợp, 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; tổng 

hợp, đề nghị Uỷ ban Dân tộc điều chỉnh, bổ sung thôn đặc biệt khó khăn năm 
2022 tại các huyện Bát Xát, Bảo Thắng, thị xã Sa Pa; Chuẩn bị nội dung tham 
gia Phiên họp lần thứ 4 Hội đồng dân tộc; Đề xuất các nội dung xây dựng 

Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-
NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị; Tổng hợp, đánh giá tình hình KT-
XH, tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH vùng DTTS&MN năm 

2022 và Kế hoạch phát triển KTXH vùng DTTS&MN năm 2023; Tổng hợp, 
đánh giá tình hình thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, 
gắm với bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi, giai đoạn 2016- 2021 theo yêu cầu của Đoàn Giám sát của Hội 
đồng Dân tộc – Quốc hội Khóa XV; Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền 

núi từ năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, phục đoàn đoàn giám sát của Ban Dân 
tộc – Hội đồng nhân dân tỉnh…  

- 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 (di cư, hồi cư, phụ nữ đi khỏi địa bàn, lao động trái 
phép đi nước ngoài...); để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có giải 
pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

3. Kết quả thực hiện các chính sách dân tộc 

3.1. Triển khai Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào 
DTTS &MN giai đoạn 2021-2025  

Căn cứ các văn bản của trung ương, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các 
sở, ngành, đơn vị liên tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương 
trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 

2021-2025 như sau: Xây dựng Kế hoạch tổ chức, triển khai Chương trình giai 
đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; Kiện toàn BCĐ các chương trình MTQG các 
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cấp và xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Xây dựng Nghị quyết của 
HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 
trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình; Phân bổ tổng mức vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình cho 
các huyện thành phố và các cơ quan của tỉnh; Hướng dẫn các cơ quan, địa 
phương trong tỉnh triển khai công tác xác định nhu cầu các lĩnh vực để hoàn 

chỉnh việc lập, giao kế hoạch thực hiện từng tiểu dự án, dự án thành phần thuộc 
Chương trình giai đoạn 2021- 2025 và riêng năm 2022 theo quy định của Thủ 
tướng Chính phủ; Rà soát, tổng hợp đề xuất các danh mục, dự án ưu tiên để định 

hướng đầu tư theo các dự án thành phần thuộc Chương trình; Xây dựng kế 
hoạch chi tiết thực hiện chương trình giai đoạn 2021 – 2025 và riêng 2022; Giao 
nhiệm vụ các cơ quan chủ trì các dự án, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư số 
02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc; Tổ chức Hội nghị triển 
khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và 

MN năm 2022 theo hình thức trực tuyến với các huyện, xã trao đổi tháo gỡ 
những khó khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện Chương trình; Tổ chức xây 
dựng văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Thông 

tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc;… 

- Giai đoạn năm 2021-2025: Tổng vốn dự kiến huy động để thực hiện 
Chương trình là 5.640.565 triệu đồng, trong đó:  

+ Ngân sách trung ương 3.927.898 triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển: 
2.058.769 triệu đồng; Vốn sự nghiệp dự kiến: 1.869.129 triệu đồng); 

+ Ngân sách tỉnh: 756.922 triệu đồng; 

+ Ngân sách huyện dự kiến: 312.235 triệu đồng; 

+ Vốn tín dụng dự kiến: 367.740 triệu đồng  

+ Dự kiến vốn huy động cộng đồng tự nguyện đóng góp khoảng: 275.199 

triệu đồng; 

+ Dự kiến vốn ngân sách khác, tài trợ khác từ các doanh nghiệp, tổ chức 
khoảng: 570 triệu đồng. 

- Năm 2022: Tổng vốn huy động để thực hiện Chương trình là 721.348 
triệu đồng trong đó: 

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

382.187 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 181.834 triệu đồng); 

+ Ngân sách tỉnh 43.550 triệu đồng; 

+ Ngân sách huyện: 4.230 triệu đồng; 

+ Dự kiến vốn tín dụng: 65.802 triệu đồng; 

+ Dự kiến vốn huy động cộng đồng: 43.745 triệu đồng. 
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- Tình hình giải ngân: đến thời điểm báo cáo đã giải ngân 2.872.285.295 
đồng (Nội dung số 2, thuộc Dự án 6 - Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản, buôn 
truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số). 

3.2. 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 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 1.121 người có uy tín. Thực hiện 

tốt các chế độ, chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 
trên địa bàn tỉnh: Đặt và cung cấp Báo Lào Cai, Báo Dân tộc và Phát triển cho  
người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai năm 2022; Tổ chức 02 Hội 

nghị gặp mặt người Dao có uy tín, thảo luận, bàn giải pháp gìn giữ, bảo tồn, phát 
huy truyền thống văn hóa và cải tạo phong tục, tập quán lạc hậu, phù hợp với 
quy định của pháp luật tại thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa; 02 Hội nghị tập 

huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số về bảo vệ biên giới 
quốc gia; Đưa 01 đoàn gồm 20 người có uy tín đi tham quan, học tập kinh 
nghiệm tại Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Biên Phòng, Uỷ ban Dân tộc và thăm mô 

hình tại xã Hoành Bồ thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; 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; 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 ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, 
giai đoạn 2018 – 2021 theo yêu cầu của Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Thăm hỏi gia 

đình người có uy tín có người thân chết; phối hợp với Ủy ban Dân tộc tiếp nhận 
và cấp phát 123 điện thoại Smartphone cho 123 người có uy tín do tập đoàn Sun 
Group tặng, theo chương trình đưa công nghệ thông tin về nông thôn; Phối hợp 

với UBND cấp huyện tổ chức rà soát đưa ra và bầu chọn người có uy tín trong 
đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023; Cấp báo 170.672 tờ báo Lào Cai và 84.075 
tờ báo Dân tộc& phát triển cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;... 

- Tham mưu UBND tỉnh đề nghị Uỷ ban Dân tộc xem xét đề xuất Thủ 
tướng Chính phủ sửa đổi một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg. 

- Đến thời điểm báo cáo, đã giải ngân 2.219,2/3.734,5 triệu đồng đạt 59,5% 
KH, trong đó: 

+ Cấp tỉnh đã giải ngân 1.362/1.681 triệu đồng (đạt 81% KH); 

+ Cấp huyện: đã giải ngân 857,2/2.053,5 triệu đồng (đạt 42% KH). 

3.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của nhà 
nước trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

3.3.1. 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  

- Tham mưu cho UBND tỉnh: Xây dựng và thực hiện kế hoạch thực hiện 
Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng 
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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; Xây dựng kế hoạch đổi mới 

– sáng tạo trong công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 
năm 2022; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện năm 2021, quý I/2022.  

- Kết quả giải ngân nguồn vốn thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 
2025: 398,5/476,4 triệu đồng đạt 83,6%. Ước thực hiện hết năm 2022 đạt 100% 
kế hoạch giao. 

3.3.2. Công tác hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới gắn với tuyên truyền phổ 
biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác hỗ trợ hoạt động bình đẳng 

giới gắn với tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số: Xây dựng và thực hiện kế hoạch năm 2022; Tổ chức 02 Hội thi tìm 
hiểu pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 2 huyện Si Ma Cai, Bảo 

Yên năm 2022; Tổ chức 05 Hội nghị tuyên truyền pháp luật, phòng chống tảo 
hôn và hôn nhân cận huyết thống trưởng thôn, bản, người uy tín, thanh niên, phụ 
nữ và nhân dân tại các xã thực hiện Mô hình điểm với trên 500 người tham dự; 

01 hội nghị tập huấn cho các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ tư vấn, tuyên truyền 
viên tại Mô hình điểm xã Pha Long, huyện Mường Khương; 03 Hội nghị tập 
huấn, tuyên truyền pháp luật tại các huyện Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Yên 

cho 150 đại biểu. 

- Tình hình giải ngân các nguồn vốn tính đến thời điểm báo cáo: 

+ Nguồn vốn thực hiện nội dung phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền vận động đồng bào DTTS đã giải ngân: 278/340,608 triệu đồng, đạt 
81,6%. Ước thực hiện hết năm 2022 đạt 100% kế hoạch giao.   

+ Nguồn vốn thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2018-2025 đã giải ngân: 84/86 triệu đồng, đạt 97,67%. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sau thanh tra, tiếp nhận đơn.  

- Trong 9 tháng đầu năm, Ban Dân tộc đã triển khai 02 cuộc thanh tra kết 

quả thực hiện các chính sách dân tộc tại huyện Văn Bàn, trường nội trú THCS & 
THTP huyện Bắc Hà; triển khai 03 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chính sách 
dân tộc tại các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà và 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, cá nhân đồng 
thời nghiêm túc rút kinh nghiệm và xử lý, khắc phục tồn tại trong quá trình thực 

hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn. 

- Tiếp nhận và giải quyết 01 đơn của công dân theo đúng quy định. 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tỉnh Lào Cai đã bám sát các Nghị quyết của 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện 

có hiệu quả công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn. Công tác 
xoá đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới 
được chú trọng; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng cao; công 

tác chăm sóc sức khoẻ, giáo dục - đào tạo có những chuyển biến tích cực. Các 
hoạt động văn hoá thể thao được quan tâm phát triển, bản sắc văn hoá đồng bào 
được bảo tồn và phát huy; các tập tục lạc hậu dần được cải tạo . Công tác xây 

dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm; Đội ngũ cán bộ  là 
người dân tộc thiểu số không ngừng củng cố, phát triển về số lượng, từng bước 
nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quốc 

phòng, an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, qua 
đó tạo niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, củng 
cố khối đại đoàn kết các dân tộc.  

* Những khó khăn, tồn tại: Mặc dù tỉnh đã có nhiều cố gắng thực hiện các 
nhiệm vụ nói chung và các chính sách dân tộc nói riêng, nhưng vẫn còn một số 
hạn chế, khó khăn vướng mắc: 

- Thời thiết khắc nghiệt và dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp 
đến đời sống của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số: giá xăng dầu, vật tư 
phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao gây ảnh hưởng lớn tới việc sản xuất của 

đồng bào; việc lưu thông hàng hóa khó khăn gây ảnh hưởng nặng nề đến việc 
tiêu thụ nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số;… 

- Thời thiết khắc nghiệt, giá xăng dầu, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp 

tăng cao, chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc khiến cho việc lưu thông 
hàng hóa trở lên khó khăn gây ảnh hưởng nặng nề đến việc tiêu thụ nông sản của 
đồng bào dân tộc thiểu số;… 

- Khó khăn trong việc triển khai, thực hiện chương trình MTQG phát triển 
KTXH vùng đồng bào DTTS: 

+ 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 

giao cả giai đoạn 2021-2025. Do vậy, địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc 
xây dựng các dự án sử dụng vốn sự nghiệp thực hiện chương trình, nhất là việc 
lựa chọn, xác định quy mô các dự án có thời gian thực hiện trong nhiều năm.  

+ Cho đến hiện tại còn nhiều Bộ, ngành Trung ương chưa ban hành thông 
tư hoặc văn bản Hướng dẫn các nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần. Do vậy, 
địa phương gặp nhiều lúng túng trong triển khai thực hiện. (Bộ Nông nghiệp – 

PTNT; Bộ Lao động – TBXH; Bộ Thông tin – Truyền thông). 

+ Thông tư 02 của Ủy ban dân tộc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung, 
tiểu dự án, dự án thành phần thuộc chương trình (chưa thực sự rõ ràng, nhất là 
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với các nội dung giao cho địa phương xây dựng quy trình rà soát, chưa có định 
mức hỗ trợ dự án đất ở, đất sản xuất, nhà ở và nước sinh hoạt; dự án 2 chưa có 
đinh mức hỗ trợ, dự án 5 chưa ban hành khung chương trình và tài liệu tập huấn 

nâng cao năng lực; dự án 9 chưa ban hành danh sách thôn được đầu tư cơ sở hạ 
tầng, 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 đố với nhóm dân tộc còn khó khăn “Hmông, Hà Nhì, Phù Lá, La 
Chí… theo quyết định 1227/QĐ-TTg);  

+ Hiện tỉnh Lào Cai đã ban hành các Nghị quyết phân bổ vốn, chỉ tiêu cho 

các địa phương để triển khai thực hiện Chương trình 1719/QĐ-TTg, tuy nhiên 
một số Bộ, ngành như Bộ Văn hóa tại 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 (Chương trình 1719) năm 2022 trong đó có những chỉ tiêu không phù 
hợp với thực tế của địa phương (Chỉ tiêu hỗ trợ đầu tư xây dưng thiết chế văn 

hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi  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 nhu cầu tư năm 2021 trở về trước). Từ đó, làm cho địa phương khó triển 

khai thực hiện theo quy định. Bộ Tài chính quyết định phân vốn sự nghiệp năm 
2022 cho các địa phương theo từng lĩnh vực, dự án (Y tế, Giáo dục, Văn hoá, 
hoạt động kinh tế…), nhưng nhiều nội dung chưa phù hợp với nhiệm vụ chi của 

địa phương (UBND tỉnh đã có văn bản số 2962/UBND-TH, ngày 4/7/2022 về 
một số khó khăn vướng mắc khi địa phương phân bổ dự toán vốn sự nghiệp 
NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu năm 2022 theo số số dự toán trung 

ương giao đến tững lĩnh vực sự nghiệp gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, 
Ủy ban Dân tộc).  

+ 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, đây là nội dung chưa phù hợp Luật Đầu 
tư công quy định cho các dự án đầu tư thực hiện các chương trình MTQG, việc 
này gây sự băn khoăn ở địa phương trong triển khai hồ sơ thủ tục thực hiện dự 

án đầu tư thuộc Chương trình. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển 

KTXH vùng đồng bào DTTS &MN giai đoạn 2021-2025. Trong đó tập trung 
các nhiệm vụ: đẩy nhanh tiến độ việc giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2022; 
hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện các nội dung thuộc 

Chương trình ở tỉnh; lập, duyệt hồ sơ thủ tục các dự án đầu tư, các nội dung hỗ 
trợ thực hiện theo kế hoạch cả giai đoạn thực hiện Chương trình; 

- Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có uy tín trên 

địa bàn tỉnh: Phối hợp với UBND cấp huyện, các cơ quan liên quan bầu chọn, 
thẩm định, phê duyệt người uy tín trong đồng bào DTTS giai đoạn 2023 - 2027; 
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Chuẩn bị các nội dung đưa người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi 
tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh bạn; Tổ chức hội nghị 
tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số  tại huyện Bảo Yên; 

Thực hiện cấp báo, tạp chí và thăm hỏi người có uy tín theo quy định.     

- Thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan Thường trực công tác phòng chống tảo 
hôn và hôn nhân cận huyết thống: Xây dựng 02 Mô hình điểm về phòng, chống 

tảo hôn hôn nhân cận huyết thống theo tại xã Pa Cheo, Sàng Ma Sáo, huyện Bát 
Xát; Tổng hợp, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 
30/10/2017 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp 

ủy, chính quyền các cấp trong việc phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết 
thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với UBND cấp 
huyện đánh giá kết quả thực hiện công tác tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống 

năm 2022. 

- 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, không để xảy ra 

điểm nóng gây mất trật tự an toàn xã hội: Tổ chức 05 Hội nghị tuyên truyền, 
vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm góp phần xoá bỏ định kiến giới và khuôn 
mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hoá có hại và một số 

vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số; Tổ chức 01 
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng về kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ 
xã, cán bộ thôn, bản, người có uy tín.  

- Tổ chức 03 Hội nghị gặp mặt thầy mo, thầy cúng uy tín, tiêu biểu năm 
2022 tại các huyện Mường Khương Bát Xát, Văn Bàn; 

- 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 tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có giải pháp nhằm đảm 
bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tham mưu cho UBND 
tỉnh đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 

- 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 

1. Kiến nghị với Chính phủ  

Sớm giao kế hoạch vốn sự nghiệp cả giai đoạn theo từng dự án thành phần 
thuộc Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN để địa 
phương tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

2. Kiến nghị với các bộ, ngành trung ương 

- Sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung, tiểu dự án, 
dự án thành phần thuộc chương trình MTQG phát triển KTXH vùng 

DTTS&MN. 
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- Sớm ban hành định mức hỗ trợ vốn ngân sách cho một số nội dung thuộc 
dự án 1, dự án 2, dự án 5, dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển KTXH vùng đồng bào DTTS; (Ban hành khung Chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2025; ban hành 
tài liệu tập huấn; Hướng dẫn cụ thể về nguồn vốn, cũng như chính sách đối với 

nhóm dân tộc còn khó khăn thuộc tiểu dự án 1 - dự án 9 của Chương trình; 
hướng dẫn thực hiện nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình nâng cao chất lượng dân 
số tại thông bản có đông đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn đặc thù sinh sống 

tập trung). 

- Đối với Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH 
vùng đồng bào DTTS: đề nghị năm 2022 cho phép tỉnh Lào Cai không phải điều 

chỉnh theo nội dung số liệu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn địa 
phương (tại Văn bản số 2651/BVHTTDL-KHTC ngày 19/7/2022 của Bộ Văn 
hóa Thể thao và Du lịch); mà thực hiện theo kế hoạch của tỉnh đã chủ động triển 

khai, đảm bảo theo đúng quy định thực hiện Chương trình. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 9 tháng đầu năm, 
phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai./. 

 
Nơi nhận: 

- Văn phòng Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; 
- Văn phòng Uỷ ban dân tộc; 
- Vụ Địa phương I - UBDT; 

- Vụ Tổng hợp - UBDT; 
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ; 

- Sở Kế hoạch & ĐT tỉnh;  
- Lãnh đạo Ban; 
- Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, TP; 

- Các phòng CM thuộc Ban; 
- Lưu: VT, KHTH. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Bảo 
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