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BÁO CÁO 

Thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về “Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác  

6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021” 

 trên lĩnh vực dân tộc 
 

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra báo cáo, dự 

thảo nghị quyết chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, HĐND khóa XII; Ban Dân tộc HĐND 

tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra Báo cáo số 85/BC-UBND ngày 03/7/2021 của 

UBND tỉnh về “Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác  6 tháng đầu năm, triển khai 

nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021” trên lĩnh vực dân tộc; trên cơ sở xem 

xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban; Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản nhất trí những nội dung báo cáo của UBND tỉnh 

trình Kỳ họp thứ Hai, HĐND khóa XII; báo cáo đã nêu đầy đủ và khái quát những kết 

quả quan trọng đã đạt được; những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và nguyên nhân triển 

khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng 

đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. 

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng trực tiếp của 02 đợt dịch 

Covid-19 nhưng được sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương và 

sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của HĐND tỉnh, chỉ đạo quyết liệt của UBND 

tỉnh và cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận và các đoàn 

thể, tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng, đặc biệt là sự đồng lòng ủng hộ 

của Nhân dân, nên đã cơ bản đã thực hiện tốt việc phòng chống dịch với các giải 

pháp tích cực, toàn diện, phù hợp hơn, hiệu quả hơn theo tinh thần “chống dịch như 

chống giặc”; bảo đảm giữ vững, không để gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh 

doanh; thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ 

Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Các chương trình, chính sách 

dân tộc được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời như: Xây 

dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu 

số” năm 2021; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng dân tộc thiểu số” giai đoạn 2021-2025. Đánh giá kết quả thực hiện Đề 

án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 

đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”. Phê duyệt danh 

sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đưa ra, thay thế và bổ 

sung năm 2021. Rà soát, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo 

trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 

18/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ
(1)

. Hướng dẫn triển khai Quyết định số 
                                                 
1
 Toàn tỉnh có 176 xã, phường, thị trấn được phân định khu vực và 384 thôn, buôn, làng, tổ dân phố thuộc diện đặc biệt khó khăn vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi.  
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39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định 

các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025. 

Triển khai xây dựng 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 2021-2030. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực dân tộc vẫn còn một số 

vấn đề cần quan tâm: 

- Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao (hộ 

nghèo là 17.178/19.958 hộ, chiếm 86,07%; hộ cận nghèo là 28.815/36.004 hộ cận 

nghèo, chiếm 80,03%). 

- Tai nạn giao thông liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao 

49,12% số vụ (84/171 vụ) nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật về trật 

tự, an toàn giao thông của người dân còn hạn chế, thiếu tự giác, uống rượu bia khi 

tham gia giao thông... 

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 85/BC-UBND ngày 03/7/2021 của UBND 

tỉnh về lĩnh vực dân tộc, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm đến 

một số vấn đề sau: 

- Sớm 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 trên địa bàn tỉnh 

năm 2021 và giai đoạn 2021- 2030. 

- Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm có chính sách hỗ trợ đối với hộ 

nghèo, cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong tình hình dịch 

bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài, người dân không có nguồn thu nhập ổn định; chỉ 

đạo các sở, ngành rà soát lại tình hình giảm nghèo thực tế trên địa bàn tỉnh để xác 

định cụ thể nguyên nhân, đề ra giải pháp thiết thực để giảm nghèo. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức chấp hành pháp luật 

về trật tự, an toàn giao thông của người dân nhất là thanh, thiếu niên đồng bào dân 

tộc thiểu số. 

 - Tăng cường bám sát cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội. Tích cực 

vận động, tuyên truyền chính sách, pháp luật cho người đồng bào dân tộc thiểu số. 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh trình Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII xem 

xét, quyết định./. 

Nơi nhận:   TM. BAN DÂN TỘC  

- Thường trực HĐND tỉnh;        TRƯỞNG BAN       

- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;      

- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT-DT.                  
 
     Đinh Thị Giang 
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