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Kính gửi:  

 

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

 

Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-TT.HĐND ngày 25/8/2022 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề 

việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai 
Ban Dân tộc báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
(Chương trình MTQG 1719) như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ 

1. Phạm vi vùng DTTS tỉnh Lào Cai: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi có 138 xã, phường, thị trấn; trong đó có 66 xã khu vực III, 04 xã khu 

vực II, 68 xã khu vực I1; có tổng số 1.298 thôn, tổ dân phố; trong đó 605 thôn 

đặc biệt khó khăn (bao gồm 3 thôn ĐBKK ở ngoài 138 xã DTTTS); 130 thôn 

đặc biệt khó khăn (ở các xã ngoài xã khu vực III)2; có tổng số 140.864 hộ; trong 

đó có 44.036 hộ nghèo, chiếm 31,3%. 

2. Tình hình phát triển sản xuất, đời sống nhân dân: Năm 2021 và 8 

tháng đầu 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, 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 

                                                                 
1 Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã 

khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. 

2 Theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Uỷ ban dân tộc về việc phê duyệt danh sách các 

thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. 
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sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân, người lao động ổn định và trở lại 

trạng thái bình thường mới.  

3. Về lĩnh vực văn hóa: Vùng ĐBDTTS&MN tỉnh Lào Cai hiện có 

131/138 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa; 115/138 xã, phường, thị trấn có 

khu thể thao đạt chuẩn; cơ bản các thôn, bản, tổ dân phố đã có nhà văn hóa.  

4. Về lĩnh vực y tế 

- Đến nay, vùng DTTS của tỉnh có 137/138 xã có trạm y tế được xây dựng 

kiên cố (còn xã Lùng Phình huyện Bắc Hà chưa xây dựng nhưng được bố trí vốn 

Chương trình khởi công năm 2022); Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai định 

kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế đạt 82,3% (tăng 

6,8% so với năm 2020); Tỷ lệ phụ nữ sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp 

của cán bộ y tế đạt 90,1%; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm 

15,2% (giảm 0,7% so với năm 2020). 

- 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…). Tổng liều vắc xin đã tiêm trong 8 tháng đầu năm 2022: 2.031.793 

mũi.3 

5. Về lĩnh vực giáo dục 

Toàn tỉnh hiện 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.  

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

Năm 2021 và 8 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 

                                                                 
3 Đối tượng từ 5-11 tuổi: Mũi 1: 97.434 trẻ (đạt 83,26% số trẻ có mặt trên địa bàn); mũi 2: 59.064 trẻ (đạt 

50,47%).  Đối tượng từ 12-17 tuổi: Mũi 2: 81.870 người (đạt 96,52%). Đối tượng từ 18 tuổi trở lên: Mũi 2: 

478.152 người (đạt 99,09%); mũi nhắc lại và bổ sung: 714.600. Ký hộ chiếu vắc xin: 1.016.964. 
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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dân tộc tuyệt đối tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng 

chính sách pháp luật của Nhà nước. 

7. Tình hình triển khai Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh 

Cuối năm 2021 Thủ tướng Chính phủ mới chính thức ban hành Quyết định 

số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 – 2030, giai đoạn I từ năm 2021 – 2025;  năm 2022 mới có một số Bộ, 

ngành ban hành văn bản hướng dẫn và giao kế hoạch thực hiện Chương trình cả 

giai đoạn và năm 2022; đến thời điểm hiện nay, còn một số văn bản hướng dẫn 

của trung ương chưa được ban hành. Do vậy, ở địa phương trong năm 2021 và 5 

tháng đầu năm 2022 chưa có đủ căn cứ, cơ sở triển khai thực hiện, ngoài một số 

việc địa phương chủ động công tác chuẩn bị. Từ tháng 6/2022 cho tới nay, ở tỉnh 

đang khẩn trương ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn và hoàn thành 

công tác lập, giao kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 và 

riêng năm 2022. 

Mặc dù hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2025 chưa đầy đủ, nhưng Ban Dân tộc đã chủ động chủ trì phối hợp với 

các sở ngành tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên 

quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện; nhiều lần rà soát, báo cáo 

những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, đề xuất với UBND tỉnh tổ 

chức nhiều cuộc họp của Lãnh đạo UBND tỉnh với các sở, ngành, địa phương 

bàn giải pháp triển khai thực hiện; tích cực phối hợp với các Bộ, cơ quan trung 

ương và địa phương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.  

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN (từ năm 2021 đến hết tháng 

8/2022)  

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình 

1.1. Công tác chỉ đạo, chuẩn bị 

Ngay từ đầu năm 2021 Ban Dân tộc phối hợp các sở, ngành tham mưu 

UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

khẩn trương thực hiện một số nội dung để báo cáo Trung ương việc thực hiện 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi như: 

- Tổ chức rà soát nhu cầu đầu tư, hỗ trợ theo các nội dung thuộc Chương 

trình giai đoạn 2021-2025, đề xuất với trung ương tổng hợp vào Báo cáo khả thi 

Chương trình toàn quốc; 
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- Chỉ đạo các sở ngành tăng cường kiểm tra cơ sở việc xác định các danh 

mục đầu tư, từ đó tổng hợp, đề xuất với trung ương tăng cường mức hỗ trợ cho 

tỉnh Lào Cai để tăng nguồn lực đầu tư các công trình đến trung tâm xã, liên xã, 

các công trình hạ tầng có tính kết nối phục vụ liên vùng trên địa bàn vùng DTTS 

của tỉnh. 

- Rà soát đề xuất danh sách xã khu vực III, II, I và thôn ĐBKK; danh sách 

thôn có đồng bào DTTS có khó khăn đặc thù, dân tộc còn nhiều khó khăn theo 

quy định của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở xác định đối tượng tập trung đầu 

tư, hỗ trợ theo Chương trình; 

- Rà soát, tổng hợp, xác định nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021-2025 các danh 

mục dự án theo lĩnh vực: Công trình hạ tầng thiết yếu cấp thôn, xã, huyện; hỗ 

trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; bố trí, sắp xếp dân cư; xóa nhà ở tạm… 

làm cơ sở chỉ đạo bố trí các nguồn lực, trong đó có phục vụ việc bố trí thực hiện 

từng chương trình MTQG. 

- Giao danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2021 – 2022 một số công trình hạ 

tầng thiết yếu thuộc lĩnh vực GTNT, trường học cho các xã khu vực III, xã 

hoàn thành nông thôn mới; đồng thời hướng dẫn UBND cấp huyện đề xuất 

danh mục đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu cho thôn đặc biệt khó khăn giai 

đoạn 2021-2025, sớm thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; (Văn bản số 

4021/UBND-TH ngày 24/8/2021; Văn bản số 593/UBND-TH ngày 17/2/2022; 

Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 21/02/2022); 

- Tham gia ý kiến đối với các dự thảo Báo cáo khả thi Chương trình 1719; 

Nghị định 27 của Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành các Chương trình 

MTQG; các thông tư hướng dẫn các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương 

trình;  

- Kiện toàn Ban chỉ đạo, bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện các 

Chương trình MTQG ở địa phương: 

+ UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 

09/12/2021 thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào 

Cai, giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 775/QĐ-BCĐ ngày 15/4/2022 của Ban 

Chỉ đạo tỉnh ban hành Quy chế hoạt động;  

+ Cấp huyện quyết định thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia do đồng chí Bí thư huyện ủy làm Trưởng Ban 

chỉ đạo.  

1.2. Công tác ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện 

Chương trình ở tỉnh 
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Bám sát các văn bản quy định, hướng dẫn của trung ương, chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng thuộc  

tỉnh tham mưu dự thảo các tờ trình, nghị quyết báo cáo UBND tỉnh Trình 

HĐND tỉnh ban hành; dự thảo các quyết định, kế hoạch thực hiện Chương trình 

trình UBND tỉnh ban hành; đảm bảo kịp thời, đúng quy định của Chính phủ, các 

Bộ, ngành để triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

a) Văn bản do HĐND tỉnh ban hành 

 + Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 về Ban hành quy 

định một số chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai; 

 + Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 về kéo dài thời gian 
thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng 
thiết yếu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai;  

+ 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;  

+ Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/6/2022 của HĐND tỉnh Ban 

hành Quy định một số nội dung về cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai;  

+ Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND ngày 20/6/2022 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025; 

+ Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND ngày 20/6/2022 của HĐND tỉnh về dự 

toán năm 2022 nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai;  

+ Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai 

đoạn 2021-2025;  

b) Văn bản của UBND tỉnh ban hành 

- UBND tỉnh ban hành văn bản số 2690/UBND-TH 14/06/2022 chỉ đạo 

việc xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG giai 

đoạn 2021-2025 và năm 2022;  

+ Quyết định 1376/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh về việc  

Ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù 

thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
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+ Ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 15/8/2022 Kế hoạch thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;  

+ Ban hành Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh 

ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai; 

Ngoài ra UBND tỉnh còn ban hành nhiều văn bản, thông báo kết luận các 

cuộc họp của UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố để triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh. 

c) Văn bản của Ban Dân tộc ban hành 

+ Tờ trình số 15/TTr-BDT ngày 6/6/2022 về việc đề xuất giao kế hoạch 

vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình 

MTQG vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lào Cai. 

+ Tờ trình số 16/TTr-BDT ngày 6/6/2022  về việc đề xuất giao kế hoạch 

vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình  

MTQG vùng đồng bào DTTS và MN năm 2022, tỉnh Lào Cai. 

+ Văn bản số 378/BDT-KHTH ngày 24/6/2022 của Ban Dân tộc Hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần do Ban Dân tộc 

được phân công chủ trì. 

+ Văn bản số 357/BDT-KHTH ngày 18/6/2022 cảu Ban Dân tộc đề nghị 

hướng dẫn đề xuất kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu  số và MN. 

+ Tờ trình số 24/TTr-BDT ngày 12/8/2022 về kế hoạch thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 –2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Ngoài ra còn nhiều văn bản hướng dẫn công tác rà soát, lập kế hoạch thực 

hiện Chương trình 1719 giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 của các Sở Tài 

chính, Kế hoạch Đầu tư và của các sở, ngành chủ trì. 

d) Văn bản của các huyện, thị xã, thành phố 

Đến nay UBND các huyện, thị xã, thành phố đang khẩn trương hoàn chỉnh 

Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021- 2025 và năm 2022 đảm bảo 

đúng theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và của UBND tỉnh; tại thời 

điểm báo cáo đã có 6/9 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện 

Chương trình giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022, còn ba huyện chưa ban hành 
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kế hoạch thực hiện, gồm: huyện Bắc Hà, Mường Khương; Văn Bàn; riêng thị xã 

Sa Pa chưa có kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025); 

1.3. Công tác thông tin, truyền thông, vận động:  

+ Đến nay đã có khoảng 2.000 tin, bài tuyên truyền với những nội dung 

trọng tâm như: tuyên truyền chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội đối với 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thông tin, tuyên truyền về hoạt 

động bình đằng giới vùng dân tộc thiểu số, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi về Luật phòng, 

chống ma túy, Luật đất đai, Luật lâm nghiệp, Luật hôn nhân gia đình, Luật bình 

đẳng giới, Luật An toàn giao thông, Chủ quyền an ninh biên giới; vận động 

đồng bào dân tộc thiểu số tích cực lao động sản xuất, ổn định đời sống, phát 

triển kinh tế, nâng cao thu nhập; các mô hình, gương điển hình tiên tiến, phong 

trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc thiểu số.  

+ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì chương trình thời sự (trên sóng 

truyền hình, phát thanh) với 3 thứ tiếng (tiếng Hmông, tiếng Dao, tiếng Giáy); 

Báo Lào Cai duy trì ấn phẩm Báo dành cho đồng bào dân tộc, phát hành 03 

số/tháng. Tỉnh Lào Cai đã thực hiện đặt hàng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

các chương trình thời sự có tần suất ngày 3 chương trình (trên sóng truyền hình, 

phát thanh) với 3 thứ tiếng (tiếng Mông, tiếng Dao, tiếng Giáy); 12 chuyên mục 

với 239 chương trình tuyền hình tiếng dân tộc; 30 chuyên mục với gần 1.500 

chương trình phát thanh tiếng dân tộc góp phần đáp ứng được nhu cầu cung cấp 

thông tin, giải trí cho đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh.  

+ UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND 

cấp huyện, các cơ quan, báo, đài của tỉnh thực hiện nhiệm vụ thông tin, truyền 

thông về chương trình. Duy trì công khai các nội dung, hoạt động, các văn bản 

liên quan đến triển khai thực hiện chương trình trên trang thông tin điện tử của 

Ban Dân tộc.  

1.4. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình:  

- Ban Dân tộc cơ quan thường trực Chương trình đã dự thảo kế hoạch kiểm 

tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình của tỉnh, (đang xin ý kiến các sở, 

ngành) tham gia vào dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá theo các quy 

định của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 

26/5/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng thời UBND tỉnh đã 

phân công nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, theo chức năng nhiệm vụ, chủ trì theo 

dõi tổng hợp, lập kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá từng nội dung, 

chỉ tiêu thực hiện Chương trình.  
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- Tham gia đoàn công tác cùng Thường trực UBND tỉnh trực tiếp làm việc 

với UBND các huyện, thị xã, thành phố, kiểm tra, nắm tình hình, kết quả thực 

hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tháo gỡ những khó khăn 

vướng mắc cho cơ sở và trực tiếp chỉ đạo UBND cấp huyện triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2022 nói chung và triển khai các Chương trình 

mục tiêu quốc gia nói riêng; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành phối hợp tổ chức 

nhiều đoàn kiểm tra liên ngành đối với các dự án lớn trọng điểm như, các tuyến 

giao thông, đường tỉnh lộ đến trung tâm xã, liên xã, các công trình Trường học..; 

(Có phụ lục số I danh mục văn bản kèm theo) 

 2. Kết quả triển khai, thực hiện 

Căn cứ Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22/5/2022 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 

và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 

chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 

năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn 

NSTW giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 Chương trình 

MTQG; Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc giao dự toán NSTW năm 2022 thực hiện 3 Chương trình MTQG; UBND 

tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan thường trực chương trình xây dựng nội dung, kế 

hoạch báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết của HĐND 

tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán năm 2022. Căn 

cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định giao 

vốn cụ thể: 

 2.1. Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh về 

việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương thực 

hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025; 

 - Tổng vốn dự kiến huy động để thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-

2025 là 5.640.565 triệu đồng, trong đó:  

+ Vốn ngân sách trung ương 3.927.898 triệu đồng, gồm: 

 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; 
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+ Vốn tín dụng dự kiến: 367.740 triệu đồng trong đó: Vay theo nguồn đầu 

tư phát triển 138.340 triệu đồng; vay theo nguồn vốn sự nghiệp 299.400 triệu 

đồng (bao gồm: vay từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã 

hội theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP; vay từ nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác 

qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-

HĐND; Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND về việc sửa đổi Nghị quyết số 

06/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân 

dân tỉnh); 

+ 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. 

 2.2. Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh giao 

dự toán năm 2022, nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình 

MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai; 

- 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. 

(Có phụ lục số II, III kèm theo) 

- Tiến độ, khối lượng hoàn thành và giải ngân kế hoạch vốn NSTW được 

giao tính đến hết tháng 8/2022 và ước thực hiện đến hết năm 2022. 

Để đảm bảo giải ngân theo Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 04/8/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các 
chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 

4054/UBND-TH ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh đôn đốc triển khai thực hiện 
các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh.  

* Tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2022 

- Đến nay toàn tỉnh đã giải ngân được 3.113 triệu đồng/382.187 triệu đồng 

chiếm 0,81%KH (Công trình xây dựng điểm thôn, bản tiêu biểu bảo tồn kiến 
trúc, văn hóa truyền thống đặc sắc dân tộc Phù Lá (xá phó), dân tộc Bố Y theo 
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Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ thuộc 

DA 6, chuyển tiếp thực hiện từ năm 2020 do ban Dân tộc chủ đầu tư); các địa 
phương trong tỉnh tập trung thực hiện công tác lập và giao kế hoạch vốn giai đoạn 

2021 – 2025 và năm 2022, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và xây dựng kế 
hoạch triển khai Chương trình cụ thể: 

- Số danh mục dự kiến KCM năm 2022: 401 danh mục công trình;  

- Số danh mục đã hoàn thành công tác Khảo sát, thiết kế công trình: 

353/401 danh mục công trình, đạt 78,27%; 

- Số danh mục đã xong bước lập dự toán: 304/401, đạt 75,81% danh mục 

công trình; 

- Số danh mục đã phê duyệt Đầu tư hoặc Báo cáo KTKT hoặc Hồ sơ XD 

công trình: 148/401, đạt 36,9% danh mục công trình; 

Ước thực hiện đến 31/01/2023 đạt 100% kế hoạch đối với nguồn vốn đầu 
tư phát triển; 

* Tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp - NSTW năm 2022  

- Đối với vốn sự nghiệp do các cơ quan cấp tỉnh thực hiện 

 Vốn sự nghiệp: Đến nay UBND tỉnh mới ban hành Tờ trình số 164/TTr-
UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến thỏa thuận về phân bổ 

chi tiết vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội 
vùng đồng bào DTTS và MN năm 2022. Trong đó, số vốn đã đủ điều kiện phân 

bổ chi tiết 59.951,1 triệu đồng; số còn lại: 26.795,9 triệu đồng, chưa giải ngân 

Lý do chưa phân bổ: Do chưa gửi dự toán hoặc chưa thẩm định; 1.474,1 

triệu đồng (Hội Nông dân tỉnh 1.170 triệu đồng); Dư sau thẩm định, tiếp tục 

phân bổ sau khi đơn vị bổ sung nội dung: 7.703 triệu đồng (Hội Liên hiệp phụ 

nữ 2.984 triệu đồng; trường Cao đẳng Lào Cai 3.600 triệu đồng); hết nhiệm vụ 

đề nghị chuyển đơn vị khác: 17.618,8 triệu đồng (Sở NN&PTNT 2.802 triệu 

đồng; Sở LĐTB và XH 1.308 triệu đồng); 

(Có phụ biểu kết quả lập, thẩm định dự toán vốn sự nghiệp do cơ quan cấp 

tỉnh thực hiện kèm theo) 

 Phấn đấu thực hiện đạt 100% kế hoạch đối với nguồn vốn sự nghiệp. 

- Đối với vốn sự nghiệp do cấp huyện, xã quản lý, thực hiện: tổng số 
95.087 triệu đồng. 

Số vốn đã phân bổ chi tiết: hiện nay các huyện chưa phân bổ. 

Lý do chưa phân bổ chi tiết của cấp huyện: đang rà soát danh mục, xây 
dựng tờ trình thỏa thuận với HĐND huyện... 

3. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu; nội dung của Chương trình  
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- Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu 

Quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 giao mục tiêu đối với 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, có các chỉ tiêu chủ yếu, tỉnh giao theo đúng 

số được Thủ tướng Chính phủ đã giao cho địa phương: 

- Mục tiêu trong giai đoạn 2022-2025 gồm: số xã thoát diện ĐBKK: 33 xã 

(bằng 47,1% số xã ĐBKK trên địa bàn; số thôn thoát diện ĐBKK: 65 thôn (bằng 

50% số thôn ĐBKK trên địa bàn); giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm: 6%/năm 

- Mục tiêu năm 2022: Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm: 6%. 

Đến thời điểm hiện nay, do đang triển khai công tác chuẩn bị và phân bổ kế 

hoạch ở địa phương nên các chỉ tiêu thực hiện Chương trình chưa xác định được 

cụ thể. Riêng mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, ước đến hết năm 2022, tỉnh thực 

hiện đạt khoảng 4,5- 5%. 

4. Đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 

4.1. Vốn đầu tư 

Dự báo khả năng thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư sẽ đạt 100% kế 

hoạch vốn giao năm 2022, nguyên nhân:  (1) Trung ương, tỉnh đã giao kế hoạch 

vốn khá sớm từ tháng 6 năm 2022, (2) Cơ chế quản lý, quy trình thực hiện đối 

với vốn đầu tư đã ổn định không có thay đổi (3) sự quyết tâm của các cấp trong 

chỉ đạo thực hiện Chương trình. 

4.2. Vốn sự nghiệp 

Dự báo rất khó khăn trong việc tổ chức thực hiện và giải ngân nguồn vốn 

sự nghiệp năm 2022, nguyên nhân (1) Là năm đầu triển khai thực hiện Chương 

trình, nhiều nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần thay đổi về cơ chế quản lý, 

(2) Nội dung, đầu tư, hỗ trợ có nhiều nội dung mới; hình thức hỗ trợ thay đổi “từ 

hỗ trợ trực tiếp hộ, sang  hỗ trợ thông qua HTX và DN, tổ nhóm cộng đồng”, 

nhiều nội dung trung ương, tỉnh chưa có hướng dẫn, hoặc hướng dẫn không rõ 

ràng (3) sự vào cuộc của các cấp, ngành chưa quyết liệt “chậm hướng dẫn”. 

III. THUẬN LỢI KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN  

1. Thuận lợi.  

 Đến nay Quốc hội đã ban hành đầy đủ các nghị quyết phê duyệt Chương 

trình và phân bổ vốn thực hiện Chương trình; Chính phủ đã ban hành Nghị định 

để quản lý thực hiện Chương trình; các Bộ, ngành Trung ương đã ban hành các 

thông tư, văn bản hướng dẫn; Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo sát sao, 

quyết liệt, sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ ngành Trung ương; UBND tỉnh đã  
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tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia nói 

chung và Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 nói riêng. Ban Dân tộc cùng các 

cấp, các ngành đã chủ động, tích cực tham mưu thực hiện các nội dung thuộc 

các dự án, tiểu dự án thành phần, thường xuyên chủ động rà soát báo cáo kịp 

thời tiến độ triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.  

2. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.  

2.1. Khó khăn, vướng mắc do hệ thống văn bản trung ương  

  (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 

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. 
(2). Cho đến nay 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 khó khăn trong triển khai thực hiện, cụ thể các bộ ngành 

chưa có hướng dẫn: Bộ Y tế (Tiểu dự án 2 - Dự án 3, Nội dung hỗ trợ phát triển 

vùng trồng dược liệu quý); Bộ Nông nghiệp và PTNT (Tiểu dự án 1 – Dự án 3, 

Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập 

cho người dân); Bộ Lao động – TBXH (Tiểu dự án 3 – Dự án 5, Phát triển giáo 

dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên vùng DTTS&MN); Bộ 

Thông tin và Truyền thông (Tiểu dự án 2 – Dự án 10, Ứng dụng CNTT hỗ trợ 

phát triển KTXH và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN). 

(3). 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, còn nhiều nội dung chưa 

rõ ràng; Dự án I chưa có định mức hỗ trợ đối với các nội dung đầu tư hỗ trợ về 

đất ở, đất sản xuất, nhà ở; dự án 2 chưa có định mức hỗ trợ sắp xếp dân cư xen 

ghép (liên quan nội dung hỗ trợ nhà ở); Dự án 5 chưa ban hành khung chương 

trình đào tạo và tài liệu tập huấn nâng cao năng lực; dự án 9 chưa ban hành danh 

sách thôn được thụ hưởng chính sách, 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 uỷ 

thác NSTW qua ngân hàng chính sách xã hội cho vay) đối với nhóm dân tộc còn 

khó khăn (Hmông, Hà Nhì, Phù Lá, La Chí…);  

(4). 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 – 
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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). Từ đó, làm cho địa phương khó triển khai thực hiện theo quy 

định. 

(5). 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 

từng lĩnh vực sự nghiệp gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân 

tộc).  

(6). 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 băn khoăn ở địa phương trong triển khai hồ sơ thủ tục thực hiện dự án 

đầu tư thuộc Chương trình (tỉnh đã có văn bản số 3762/UBND-TH ngày  

15/8/2022 gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thực hiện các nhiệm vụ, 

chỉ tiêu Dự án 6 thuộc CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai). 

2.2. Khó khăn, vướng mắc do hệ thống văn bản của tỉnh  

- Chờ các văn bản đang hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành: (1) Quyết 

định phân cấp trong quản lý thực hiện Chương trình; (2) Quyết định về mức thu 

hồi vốn đối với các dự án sinh kế cộng đồng; (3) Quyết định quy định hạn mức 

đất ở, đất sản xuất bình quân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, (4) Quyết định ban hành 

bổ sung danh mục các công trình XDCB quản lý theo cơ chế đặc thù, (5) ban 

hành hướng dẫn thực hiện Thông tư 02 của Ủy ban Dân tộc). 

- Nội dung Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, phải đặt hàng các đơn vị 

sự nghiệp, chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, làm căn cứ xây dựng đơn giá 

chính thức và dự toán chi tiết thực hiện (nội dung dậy tiếng dân tộc theo hình 

thức truyền khẩu, truyền dạy văn hóa, khảo sát, sưu tầm...). Đây là nội dung 
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mới, quá trình Sở Tài chính thẩm định dự toán mới phát hiện chưa có định mức 

chi. Hiện nay Sở Văn hoá-Thể thao đang hoàn chỉnh trình UBND tỉnh báo cáo 

HĐND tỉnh ban hành. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện các nguồn vốn sự nghiệp, các cơ 

quan đơn vị còn gặp khó khăn việc lập dự toán một số nội dung là: dự toán gửi 

Sở Tài chính thẩm định, nhưng chưa được hướng dẫn thống nhất trong việc áp 

dụng các mức chi theo quy định của Bộ Tài chính hay của HĐND tỉnh; 

- Có một số công trình đường giao thông nông thôn thực hiện theo cơ chế 

khoán của tỉnh, nhưng có tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng (vượt mức quy định là 
công trình đặc thù theo quy định của Chính phủ), chưa có chỉ đạo thống nhất về 

quy trình, thủ tục quản lý đầu tư các dự án này. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI TRUNG ƯƠNG 

1. Kiến nghị với trung ương 

1.1. Sớm ban hành định mức hỗ trợ vốn ngân sách cho một số nội dung 

thuộc dự án 1, dự án 2, dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; ban hành 
đầy đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung, tiểu dự án, dự án thành 

phần thuộc chương trình MTQG 1719/QĐ-TTg;  

1.2. Kiến nghị với Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc cho phép địa phương 

được chủ động phân bổ sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình cho 
từng lĩnh vực sự nghiệp, phù hợp nhu cầu thực tế của địa phương đảm bảo đúng 

nội dung chi và định mức chi theo quy định. 

1.3. Đề nghị Trung ương giao nguồn vốn sự nghiệp cho cả giai đoạn (5 
năm) để các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. 

1.4. Hướng dẫn cụ thể về nguồn vốn, cũng như chính sách đối với nhóm 

dân tộc còn khó khăn thuộc tiểu dự án 1 của dự án 9 của Chương trình. 

1.5. Điều chỉnh chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong mục tiêu thực hiện 

Chương trình MTQG 1719 tỉnh Lào Cai:  

- Giai đoạn 2022-2025: Từ 6%/năm thành 4,5%/năm. 

- Năm 2022: Từ 6%/năm thành 5%/năm. 

1.6. Đối với Dự án 6 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 của Bộ VHTTDL 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. 

2. Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện  
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- Về quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình: Tăng cường vai trò trách 

nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 
các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 
năm 2025; 

- Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch năm 2022:  

+ Các cơ quan chủ trì nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần khẩn trương 

bám sát quy định và hướng dẫn của trung ương (đã có) và căn cứ kế hoạch thực 
hiện Chương trình cả giai đoạn, năm 2022 UBND tỉnh đã giao để tham mưu 

UBND tỉnh văn bản hướng dẫn thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương 
trình trên địa bàn tỉnh.  

+ Các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt các 
thủ tục đầu tư dự án để phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2022.  

+ Đối với nguồn vốn sự nghiệp giao cho cơ quan cấp tỉnh thực hiện, nhưng 

chưa được Sở Tài chính thẩm định: Các cơ quan được giao dự toán khẩn trương 
gửi Sở Tài chính thẩm định để trình phân bổ chi tiết trong tháng 9/2022. Đối với 

mức vốn sự nghiệp dự kiến phân bổ cho từng cơ quan cấp tỉnh, nhưng sau thẩm 
định, còn dư, hết nhiệm chi thì Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cơ quan thường 

trực Chương trình và cơ quan có liên quan đề xuất bổ sung nội dung, nhiệm vụ 
chi để hoàn thành kế hoạch trung ương giao. 

- Về giải pháp huy động vốn: Chủ động huy động mọi nguồn vốn để thực 
hiện Chương trình, trong đó ngân sách nhà nước (NSTW, NS tỉnh, NS huyện) 

đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định; có giải pháp huy động hợp lý 
các nguồn vốn ODA; vốn vay tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, tăng cường 

huy động các nguồn đóng góp hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 
trong nước và nước ngoài; Bảo đảm cân đối, bố trí, huy động đầy đủ, kịp thời 

theo đúng cơ cấu nguồn vốn đã được quyết định; bảo đảm tỷ lệ vốn đối ứng của 
tỉnh và trách nhiệm tham gia thực hiện Chương trình của người dân, đối tượng 
thụ hưởng. 

- Về cơ chế, chính sách hỗ trợ: Bám sát các quy định của Trung ương, hoàn 
thiện hệ thống văn bản quy định hướng dẫn của địa phương để thực hiện chương 

trình đảm bảo hiệu quả. 

- Về công tác tuyên truyền: Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng mục tiêu của 

Chương trình đến mọi cấp, mọi ngành, các tầng lớp dân cư và người dân tộc 
thiểu số nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong công tác dân tộc, chính 

sách dân tộc, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khơi dậy 
ý chí chủ động, vươn lên của người dân tộc thiểu số, nhất là người dân tộc thiểu 

số nghèo. 

- Công tác giám sát đánh giá thực hiện Chương trình: Hoàn chỉnh, ban hành 

kế hoạch giám sát, theo dõi Chương trình cả giai đoạn và hàng năm của UBND 
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các cấp địa phương và từng cơ quan, đơn vị chức năng theo quy định. Thường 

xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát theo Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 
26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện 

chương trình 1719/QĐ-TTg; 

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, KHTH. 

 

 

 

        

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bảo 
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