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Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thực hiện văn bản số 4764/UBND-TH ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh 
Lào Cai về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và triển khai thực hiện 3 CTMTQG. 

Ban Dân tộc báo cáo tiến độ 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 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Chương trình MTQG 1719) như sau: 

1. Ban hành Kế hoạch, các Văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình 

năm 2021-20215 và Kế hoạch năm 2022 trên đại bàn. 

- Kế hoạch thực hiện Chương trình cả giai đoạn:  

+ Cấp tỉnh: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 
15/8/2022; 

+ Cấp huyện: 9/9 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch;  

- Kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2022: 

+ Cấp tỉnh: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 
15/8/2022; 

+ Cấp huyện: 9/9 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch;  

- Về xây dựng và ban hành Văn bản hướng dẫn thực hiện: Theo Thông tư số 
02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy Ban Dân tộc, tỉnh phải xây dựng và 

ban hành 23 văn bản, hướng dẫn. Tại văn bản số 4057/UBND-NLN ngày 
31/8/2022 của UBND tỉnh giao, đến nay mới ban hành được 14/23 văn bản 

hướng dẫn triển khai thực hiện. Còn 9 văn bản hướng dẫn các cơ quan đơn vị 
chưa hoàn thành đúng tiến độ được giao cụ thể như sau:  

  (1) Hướng dẫn về Nội dung chuyển đổi nghề cho hộ thiếu đất sản xuất: Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

(2) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố  
trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 
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(3) Hỗ trợ phát triển sản xuất: Văn bản chỉ đạo,  hướng dẫn của UBND tỉnh 

về thực hiện một số nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần thuộc Chương trình 
MTQG 1719 theo Thông tư số 02/2022/TT-UDDT trên địa bàn tỉnh: Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 
(4) Nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế -  Tiểu Dự án 1: Đầu tư phát 

triển kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, nhóm dân tộc còn gặp nhiều 
khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù  - Dự án 9: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 
(5) Quyết định của UBND tỉnh về Hạn mức đất ở, đất sản xuất của hộ gia 

đình trên địa bàn tỉnh làm cơ sở xác định đối tượng được hỗ trợ: Sở Tài nguyên 
và Môi trường;  

(6) Hỗ trợ bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù: Sở Y 
tế; 

(7) Xây dựng mô hình nâng cao chất lượng dân số tại thôn, bản có đông 

đồng bào các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù sinh sống tập trung: Sở Y tế; 
(8) 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: Sở Thông tin 
truyền thông; 

(9) Quyết định ban hành bổ sung danh mục các công trình XDCB quản lý 
theo cơ chế đặc thù: Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đã hoàn thành dự thảo, trình tỉnh 

xin ý kiến trung ương trước khi ban hành, dự kiến ban hành trong 10/2022. 

2. Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch vốn Chương trình năm 2022 

đến ngày 10.10.2022. 

Theo Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh ban 

hành kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2022 trên địa bàn tỉnh: 

- 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. 

2.1. Tiến độ triển khai thực hiện phần vốn đầu tư 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. 
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Văn bản số 4625/UBND-QLĐT ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh về việc đôn 

đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư kế hoạch giao năm 2022. Văn bản số 
4729/UBND-TH ngày 7/10/2022 của UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan đơn vị 

phân bổ chi tiết kế hoạch vốn và ban hành hướng dẫn thực hiện các Chương trình 
MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Tính đến ngày 10/10/2022, mới giải ngân được 3.281 triệu đồng/382.187 
triệu đồng, chiếm 0,85% 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 Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

thuộc DA 6, thực hiện từ năm 2020 do Ban Dân tộc chủ đầu tư); các địa phương 
hiện đang tập trung thực hiện công tác lập và giao kế hoạch vốn cho giai đoạn 

2021-2025 và năm 2022, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó: Số danh 
mục dự kiến KCM năm 2022 là 401 danh mục công trình; có 373/401 danh mục 
đã hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế, đạt 93,01%; 336/401 danh mục đã xong 

bước lập dự toán, đạt 83,79%; 220/401 danh mục đã phê duyệt Đầu tư hoặc Báo 
cáo KTKT hoặc Hồ sơ XD công trình, đạt 54,86%. 

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

2.2. Tiến độ triển khái thực hiện phần vốn sự nghiệp - NSTW năm 2022 

- Đối với vốn sự nghiệp do các cơ quan cấp tỉnh thực hiện: Tổng vốn 86.747 

triệu đồng; 

Đến nay UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 

23/9/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 2022. Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 
của UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phân bổ vốn sự nghiệp 03 chương 

trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tỉnh Lào Cai. 

Trong đó, số vốn đã đủ điều kiện phân bổ chi tiết 66.376 triệu đồng; số còn 
lại: 20.371 triệu đồng, chưa phân bổ chi tiết, đến nay các đơn vị chưa thực hiện 

chi. Phấn đấu thực hiện cơ bản hoàn thành kế hoạch đối với nguồn vốn sự nghiệp 
giao cơ quan cấp tỉnh. 

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

Đến nay UBND các huyện đã giao kế hoạch vốn cho các cơ quan đơn vị cấp 
huyện, UBND các xã để thực hiện lập dự án, lập dự toán trình phê duyệt. (trừ 

huyện bảo Thắng chưa giao kế hoạch). 

Hiện tại một số dự án đang rà soát danh mục, UBND các xã đang xây dựng 

Kế hoạch, chưa giao sau khi các dự án được phê duyệt (dự án phát triển sản 
xuất)... 
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3. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu 

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 chung 

Mặc dù Trung ương giao vốn muộn; các bộ ngành ban hành văn bản hướng 
dẫn thực hiện Chương trình chậm, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, 

sự phối hợp chặt chẽ của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc 
các ngành, phối hợp với các địa phương thực hiện tốt việc chuẩn bị các điều kiện 

để triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn. Đến nay, UBND tỉnh đã phân 
bổ vốn cho các địa phương, đồng thời ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện 

Chương trình giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Các địa phương chủ động rà 
soát các danh mục đầu tư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đang chuẩn bị 

các bước để giao kế hoạch vốn cho các đơn vị thực hiện... 
5. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện   

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

Thời gian qua, để thực hiện Chương trình, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ 
ngành Trung ương đã ban hành rất nhiều văn bản, Quyết định, Thông tư hướng 

dẫn triển khai, thực hiện. Tuy nhiên, có một số văn bản Thông tư hướng dẫn của 
các Bộ, ngành còn mang tính chung chung, chưa cụ thể hóa được nội dung hỗ trợ, 

định mức hỗ trợ, nội dung quy trình thực hiện, do đó các cấp, các ngành ở địa 
phương trong quá trình tổ chức thực hiện không tránh khỏi những khó khăn lúng 

túng, cụ thể như: 

- Cho đến nay 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). 

- 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 nhiều nội dung 
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chưa rõ ràng; Dự án 5 chưa ban hành 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…); chưa quy định 
cụ thể về quy trình thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị (đặc biệt là trình tự 

thực hiện từ khi ký hợp đồng đến khi kết thúc dự án). 

- 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, tuy nhiên 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 năm 2022 trong đó có những 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 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. 

- 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. 

- Ngày 20/9/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 

12/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện 
Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình MTQG phát triển 
KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025. Tuy nhiên, một số nội dung hướng dẫn của Thông tư chưa 
theo đúng nội dung, đối tượng được hỗ trợ quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-

TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình 
MTQG 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 gây khó khăn cho việc 
giải ngân thực hiện. 

- Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã ban hành nhiều nghị định, 
thông tư hướng dẫn quy định nội dung và mức chi của các dự án, tiểu dự án thuộc 

Chương trình. Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung chưa có quy định về mức chi, 
cu thể như: 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. 
5.2. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện ở cấp tỉnh  
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- Hiện nay một số văn bản của UBND tỉnh mới đang dự thảo, chưa hoàn 

thiện: (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 dạy tiếng dân tộc theo hình thức 

truyền khẩu, truyền dạy văn hóa, khảo sát, sưu tầm...). Đây là nội dung 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 trong việc lập dự toán một số nội dung (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). 
5.3. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện ở cấp huyện 

- Công tác rà soát, tổng hợp các dự án đầu tư của một số địa phương chưa 
sát với thực tế, còn phải điều chỉnh nhiều lần. Đối với những dự án đường giao 

thông nông thôn có tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng (vượt mức quy định được áp 
dụng cơ chế đặc thù theo quy định của Chính phủ), các đơn vị còn lúng túng 

không biết thực hiện như thế nào. 

- Việc huy động đóng góp của nhân dân để thực hiện các dự án đầu tư cơ 

sở hạ tầng trên địa bàn các xã còn gặp nhiều khó khăn, do các xã thuộc đối tượng 
thụ hưởng chính sách này đều có tỷ lệ hộ nghèo cao. 

- Đối với việc thực hiện dự án 3 về phát triển nông, lâm nghiệp bền vững..., 
hiện nay, các địa phương triển khai chủ yếu thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất 
theo chuỗi giá trị. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị 

cũng gặp không ít khó khăn khi trên địa bàn một số xã chưa có các doanh nghiệp, 
HTX để thực hiện liên kết hoặc có thì trình độ, năng lực thực hiện dự án của một 

số đơn vị này còn hạn chế nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai. 
5.4. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện ở cấp xã  

- Đối với nguồn vốn sự nghiệp, hiện nay các xã còn lúng túng trong việc 
lựa chọn danh mục dự án để thực hiện trên địa bàn. 

- Việc phân cấp cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư một số dự án trong 
những năm đầu triển khai còn gặp khó khăn, do năng lực cán bộ của một số xã 

còn hạn chế, không thực hiện được các bước lập, thẩm định để quyết định phê 
duyệt dự án. Các công trình đường GTNT giao cho xã làm chủ đầu tư hầu hết các 

xã phải nhờ các phòng ban chuyên môn của huyện giúp lập và thẩm định. Một số 
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chính quyền cấp xã chưa chủ động trong việc triển khai thực hiện Chương trình 

trên địa bàn, còn trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của các phòng ban cấp huyện; 
chưa quan tâm đến việc tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia đóng 

góp để triển khai Chương trình, dự án... 
 6. Giải pháp để giải ngân 100% kế hoạch vốn đã giao 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 10/2022. 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 các cấp địa phương và từng cơ quan, đơn vị chức năng theo quy định. 
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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; 

7. Đề xuất, kiến nghị  
7.1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Chỉ đạo huyện ủy, thị ủy, thành ủy, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh nêu cao 
tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức, 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 năm 
2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Chương trình MTQG 1719). 

7.2. Hội đồng nhân dân tỉnh 

Nội dung duy tu bảo dưỡng tiểu dự án 1 - Dự án 4 (vốn sự nghiệp): - 

Theo Nghị quyết số 41/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào 

Cai về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai 

thác, bảo trì các công trình kết cấu hạ tầng cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Hỗ 

trợ công tác bảo trì theo từng loại công trình (gồm 8 lĩnh vực công trình, chưa có 

trạm y tế xã và trụ sở xã) của cấp xã (không phân biệt xã theo 3 khu vực) quản lý 

được hỗ trợ kinh phí duy tu bảo dưỡng theo định mức kinh phí do HĐND tỉnh 

quy định 

- Theo chính sách hỗ trợ công tác duy tu, bảo dưỡng công trình thuộc 

Chương trình (khoản 2, điều 16 Thông tư số 15/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính) 

thì: phạm vi được hỗ trợ gồm tất cả các lĩnh vực công trình do cấp xã quản lý đã 

đầu tư trên địa bàn; về mức chi phí duy tu, bảo dưỡng công trình: theo dự toán 

được UBND cấp xã phê duyệt (theo thực tế nhu cầu). 

 * Bất cập trong thực hiện chính sách hỗ trợ công tác duy tu, bảo dưỡng 

công trình thuộc Chương trình, nhưng thực hiện định mức theo định mức tại Nghị 

quyết số 41/2020/NQ-HĐND: 

- Không được bố trí thực hiện cho đầy đủ lĩnh vực công trình do cấp xã 

quản lý trên địa bàn 

- Chưa thể hiện sự ưu tiên hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn (không phân biệt 

xã theo 3 khu vực). 

- Đối với những công trình có nhu cầu thiết thực về kinh phí sửa chữa nhỏ 

đáp ứng khắc phục hư hỏng, đảm bảo hoạt động bền vững, nhưng bị hạn chế bởi 

định mức bảo trì nên không được bố trí sửa chữa kịp thời. 

- Năm 2022, do ngân sách tỉnh đã bố trí (từ đầu năm) cho tất cả các xã kinh 

phí bảo trì công trình Nghị quyết số 41/2020/NQ-HĐND; hiện nay xã đã giải 

ngân. Vì vậy, nguồn NSTW (phải bố trí theo định mức Nghị quyết số 

41/2020/NQ-HĐND) sẽ không được phân bổ tiếp cho các xã, nếu không thực 

hiện được giải pháp thu hồi được NS tỉnh (đảo nguồn) đã bố trí. 
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* Kiến nghị: Đề nghị HĐND tỉnh xem xét: Điều chỉnh Nghị quyết số 

41/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh với nội dung: Lĩnh vực 

công trình, dự toán chi cho công tác duy tu, bảo dưỡng từng công trình sử dụng 

nguồn NSTW thuộc Chương trình MTQG thì theo quy định tại các văn bản của 

các cơ quan trung ương có thẩm quyền. 

7.3. Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện các 

văn bản hướng dẫn triển thực hiện chương trình theo quy định (Nghị định số 27, 
Thông tư 02 của Ủy ban dân tộc). 

Đối với các nguồn vốn SN thực hiện một số nội dung Chương trình 1719, 
đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo:  

- Đề nghị UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo việc chuyển chủ đầu tư dự án phát 
triển vùng dược liệu quý từ sở nông nghiệp và PTNT sang UBND thị xã Sa Pa; 
Giao Sở Y tế nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh thực hiện nội dung “ xây dựng mô 

hình nâng cao chất lượng dân số tại các thôn bản có đông đồng bào DTTS có khó 
khăn đặc thù sinh sông tập trung” kinh phí Trung ương đã phân bổ cho tỉnh Lào 

cai năm 2022 là 735 triệu đồng. 

- Sở Giao thông, VT-XD chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch - Đầu tư, các cơ 

quan liên quan tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn quy trình, thủ tục quản lý đầu tư 
các dự án 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). 

7.4. Cấp huyện 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 

giao kế hoạch vốn năm 2022 cho các đơn vị; rà soát các nội dung của các dự án 
trong năm 2022 không có khả năng thực hiện kịp thời có văn bản đề nghị tỉnh 

điều chỉnh giảm giao cho các đơn vị khác, đảm bảo tiến độ giải ngân hết năm 
2022 toàn tỉnh đạt 100% kế hoạch vốn giao.  

- Quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình 

MTQG DTTS&MN trên địa bàn; đối với các phòng ban của huyện tập trung 
hướng dẫn UBND các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn; chỉ 

đạo rà soát các dự án, công trình cấp thiết đầu tư trước; tổng hợp các danh mục 
công trình dự án đầu tư phải phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, phát 

huy cao vai trò dân chủ của nhân dân; Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, 
giám sát thực hiện Chương trình, trong đó phát huy vai trò giám sát của cộng 

đồng. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền tại cơ sở, 
khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người dân tộc thiểu số, nhất là người dân 

tộc thiểu số nghèo. 

7.5. Cấp xã 
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Bám sát các văn bản hướng dẫn của chương trình, UBND các xã chủ động 

khẩn trương phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện, xác định phạm vi, đối 
tượng được thụ hưởng báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.  

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn; chỉ đạo rà soát các dự 
án, công trình cấp thiết đầu tư trước; tổng hợp các danh mục công trình dự án đầu 

tư phải phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, phát huy cao vai trò dân chủ 
của nhân dân;  

Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về nội dung chính sách hỗ trợ 
phát triển kinh tế, xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm 

thay đổi và chuyển biến nhận thức trong việc thực hiện các 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. 

Trên đây là báo cáo tiến độ khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển 
KTXH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Sở Tài chính; 
- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, KHTH. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nông Đức Ngọc 
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