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BÁO CÁO 

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

6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 

I. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH 

CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND thành phố đã tích cực, chủ động 

tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, phổ 

biến chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan đến quyền, 

nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; tổ chức 

tuyên truyền thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính 

phủ về công tác dân tộc; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg ngày 

01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chỉ thị số 

1971/CT-TTg ngày 27/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác 

dân dộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, 

công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số; Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ hỗ trợ cấp phát báo, tạp chí không thu tiền cho vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, 

DỰ ÁN, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC DÂN TỘC DO 

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO 

1. Thực hiện Chương trình 135: 

Thành phố Lạng Sơn không có xã, thôn thuộc diện được đầu tư thực hiện 

Chương trình 135. 

2. Kết quả công tác dân tộc: 

2.1. Công tác giáo dục: 

Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách 

cho học sinh người dân tộc đang theo học tại các trường công lập trực thuộc đảm 

bảo đúng quy định. Có 538 lượt học sinh được hưởng chế độ chính sách với 

tổng số kinh phí là 358,245 triệu đồng. 

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố 

luôn được sự quan tâm của các cấp, các ban ngành, đoàn thể, thường xuyên kiện 

toàn Ban chỉ đạo, tổ cốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng kế 

hoạch và ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Triển khai và 

cung cấp đầy đủ các văn bản về công tác kiểm định chất lượng giáo dục hiện 
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hành cho các trường. Chỉ đạo 100% các trường xây dựng Kế hoạch triển khai 

công tác kiểm định chất lượng, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đã đạt 

được kết quả cụ thể như sau: 

- Số trường học đạt chuẩn quốc gia là 25/31 trường, tỷ lệ 80,64% (trong 

đó: 8 trường MN; 9  trường TH; 8 trường THCS). 

- Số trường học chưa đạt chuẩn quốc gia là 6/31 trường, tỷ lệ 19,35% 

(trong đó có 04 trường MN, 01 trường TH, 01 trường THCS) 

- Số trường học đã đạt chuẩn quốc gia chưa được đánh giá công nhận lại 

8/25 trường, tỷ lệ 32%.  

Cấp mầm non: 100% các nhóm, lớp đều tổ chức ăn bán trú và dạy học 2 

buổi/ngày. Tỷ lệ huy động nhà trẻ đạt 46,5%, huy động mẫu giáo đạt 95,3%, huy 

động Mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 2,6%; 

tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm  còn 3,3%.  

2.2. Công tác y tế: 

UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm y tế thành phố luôn quan tâm, thực 

hiện các chính sách trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân là đồng bào 

dân tộc thiểu số theo luật BHYT trên địa bàn thành phố và các huyện trên địa 

bàn tỉnh đến phòng khám Trung tâm y tế thành phố và 3 trạm Y tế xã với tổng 

số: 53 bệnh nhân là đồng bào dân tộc thiểu số được khám và kê đơn điều trị. Đội 

ngũ y, bác sỹ được tăng cường, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao. 

Tỷ lệ xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia: 87,5%; Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ: 

87,5%; Tỷ lệ thôn, bản có cán bộ y tế: 100% (có 03/03 xã: Mai Pha 12 YTTB/12 

thôn; Hoàng Đồng 16 YTTB/16 thôn; Quảng Lạc 17 YTTB/11 thôn - các 

phường không có y tế thôn bản). 

2.3. Công tác phát triển văn hóa dân tộc 

- Xây dựng  Kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí số 6 “Cơ sở vật chất 

văn hóa”; tiêu chí số 8 "Thông tin truyền thông";  tiêu chí số 16 “Văn hóa” trong 

Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả xây dựng nông thôn mới, duy trì và 

nâng cao chất lượng tiêu chí văn hóa của các xã đã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí xã 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Phối hợp hướng dẫn xây dựng hoàn 

thành mô hình “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”  tại xã Hoàng Đồng, xã 

Mai Pha; phối hợp hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của xã 

Quảng Lạc đạt 12/14 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 

- Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn đạt chuẩn:  

+ Xã Hoàng Đồng: 16/16 thôn có nhà văn hóa - khu thể thao đạt chuẩn; 

+ Xã Mai Pha: 12/12 thôn có nhà văn hóa - khu thể thao đạt chuẩn; 

+ Xã Quảng Lạc: 6/9 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn. 

 2.4. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động 

 Kết quả lao động được tạo việc làm thông qua cho vay vốn dự án từ quỹ 

quốc gia về việc làm tại chi nhánh Ngân hàng CSXH từ đầu năm đến ngày 

25/5/2022: Tổng số vốn vay: 929 người (nữ: 619; Dân tộc thiểu số: 557) với 



3 

 

tổng số vốn vay 43.147 triệu đồng. Trong đó từ nguồn vốn của Thành phố ủy 

thác qua NHCSXH là 83 người (nữ: 80; Dân tộc thiểu số: 32) với tổng số vốn 

vay 3.750 triệu đồng. 

 - Tham mưu văn bản triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường 

lao động đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; triển khai công tác thu 

thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp năm 2022; phối hợp 

triển khai các văn bản về tuyển dụng lao động đi học tập và làm việc tại các Cty, 

doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động đi làm việc tại nước ngoài theo 

hợp đồng; kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản... 

2.5. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

Ban hành kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 14/01/2022 của BCĐ các Chương 

trình Mục tiêu quốc gia thành phố Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch số 67/KH-

UBND ngày 21/02/2022 kế hoạch thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới nâng cao xã Quảng Lạc; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 24/02/2022 

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Lạng Sơn năm 

2022...Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới của 3 xã. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây 

dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2022.  

Tổ chức thẩm định hồ sơ, xét công nhận 02 thôn kiểu mẫu, 11 khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 trên địa bàn các xã Mai Pha, Hoàng Đồng. 

UBND thành phố chỉ đạo phòng Kinh tế và các cơ quan liên quan phối 

hợp với UBND các phường xã tổ chức vận động nhân dân thực hiện tốt chương 

trình mục tiêu quốc gia về nước sinh hoạt nông thôn theo phương thức nhà nước 

và nhân dân cùng làm; hỗ trợ xi măng, xây dựng các công trình, bể chứa nước 

nguồn tự chảy, nguồn nước ngầm (giếng đào). Số hộ được sử dụng nước hợp vệ 

sinh  đạt 100%; số hộ sử dụng nước sạch đạt 80,46%.  

Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, chú trọng, tích cực tuyên 

truyền, vận động nhân dân tự đầu tư xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Số hộ có 

nhà tiêu đạt 100%; Số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 96%. 

 3. Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo 

  Ban hành Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; Kế hoạch thực hiện công tác 

giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 

đến năm 2030, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

Đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố có số hộ nghèo 66 hộ với 179 nhân 

khẩu, chiếm tỉ lệ 0,26% tổng số hộ dân (trong đó có 48 hộ nghèo dân tộc thiểu 

số, chiểm tỷ lệ 72,73% trên tổng số hộ nghèo); 51 hộ cận nghèo với 166 nhân 

khẩu, chiếm tỉ lệ 0,2% tổng số hộ dân.   

  Thực hiện mua và cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo. Hiện nay, số thẻ BHYT là 122 người nghèo, 124 người thuộc hộ cận 

nghèo (số nhân khẩu còn lại đã được hưởng chính sách thẻ BHYT của đối tượng 

khác như: trẻ em, bảo trợ xã hội,...); đảm bảo 100% người nghèo, cận nghèo 

được hưởng các chính sách ưu đãi về khám và chữa bệnh. 
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            Phối hợp UB MTTQ VN và các tổ chức đoàn thể thành phố, huy động 

các tổ chức, cá nhân, thành phố đã hỗ trợ xây dựng nhà 02 hộ nghèo từ nguồn 

vận động xã hội hóa; Từ nguồn quỹ “Mái ấm tình thương” của Hội Phụ nữ thành 

phố đã hỗ trợ xây nhà cho 01 hộ nghèo của xã Quảng Lạc. 

 Về chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi: Nguồn vốn cho vay chủ 

yếu tập trung vào các Chương trình cho vay: hộ nghèo; hộ cận nghèo; học sinh, 

sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc 

làm; xuất khẩu lao động... Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đến 

ngày 25/5/2022: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo hiện nay là 33 hộ, 

với số tiền 836 triệu đồng. Tổng dư nợ chương trình cho vay học sinh, sinh viên 

có hoàn cảnh khó khăn hiện nay là 35 hộ, số tiền 976 triệu đồng. 

Thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ tiền điện thắp sáng cho hộ nghèo, hộ 

chính sách bảo trợ xã hội theo quy định hiện hành. Triển khai lập dự toán, quản 

lý, thanh, quyết toán chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã 

hội năm 2022;  phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền điện cho 67 hộ nghèo, 

hộ chính sách xã hội (quý I/2022) với số kinh phí 11,055 triệu đồng; ước thực 

hiện 6 tháng năm là 22.110.000 đồng. 

Trong quý I/2022, thành phố có 01 hộ thoát nghèo (lý do: hộ nghèo độc 

thân đã chết). Do vậy, tổng số hộ nghèo của thành phố còn 65 hộ để tiếp tục thực 

hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2022.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND thành phố phối hợp tốt với các cơ 

quan và UBND các phường, xã trong thực hiện nhiệm vụ; triển khai kịp thời các 

Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước và các 

văn bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của đồng bào các dân 

tộc trên địa bàn. Các hộ dân tộc thiểu số thuộc đối tượng người có công, bảo trợ, 

hộ nghèo đều được thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định hiện 

hành của Nhà nước.  

2. Hạn chế 

Việc triển khai mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động còn chậm 

do chưa được phân bổ kinh phí thực hiện.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Kế hoạch nhiệm vụ công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2022 

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND các phường, xã thực hiện tốt 

nhiệm vụ công tác dân tộc; thực hiện có hiệu quả các chính sách của đảng, Nhà 

nước về chính sách dân tộc, chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn.  

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc phát 

huy nội lực trong cộng đồng dân cư để xây dựng cuộc sống mới, xây dựng nông 

thôn mới; xây dựng mô hình kinh tế, đổi mới cách thức làm ăn, các hoạt động 

ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất. Hướng dẫn, vận động bà 

con các dân tộc thực hiện các chương trình giáo dục, y tế, dân số kế hoạch hóa 
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gia đình... nhằm nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần, vật chất, ổn định chính 

trị, giữ vững quốc phòng an ninh. 

Nắm bắt tình hình an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tình 

hình thiếu đói giáp hạt, thiên tai và những việc nổi cộm; thực hiện chế độ báo 

cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. 

Tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn nắm bắt, tổng hợp tình hình chuyển 

đổi dân tộc trên địa bàn. 

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín nhằm phát huy vai trò 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Kiểm tra việc thực hiện chính 

sách và tình hình cấp báo, tạp chí cho người có uy tín tại các phường, xã. 

2. Giải pháp thực hiện 

Chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư các dự án phát triển sản xuất; các 

dự án đào tạo nghề, dự án xây dựng các làng nghề để giải quyết việc làm cho 

những lao động chưa có việc làm. 

Cần tăng cường thực hiện những chính sách ưu đãi đối với đồng bào dân 

tộc thiểu số được kịp thời, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho đồng bào dân tộc 

thiểu số, hàng năm bố trí nguồn kinh phí hợp lý; có cơ chế, chính sách huy động 

mọi thành phần kinh tế và nhân dân tham gia đầu tư phát triển kinh tế cho đồng 

bào dân tộc thiểu số, nâng cao niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số vào sự lãnh 

đạo của Đảng và chính quyền địa phương, từ đó tạo nên phong trào hăng hái thi 

đua lao động tăng gia sản xuất, tự lực vươn lên thoát nghèo. 

Tổ chức các buổi gặp mặt, tọa đàm, trao đổi thông tin, bồi dưỡng kiến thức 

cho người có uy tín; tổ chức đi tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh; 

mở hội nghị sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, thăm hỏi, động viên, biểu dương, 

khen thưởng đối với những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong các lĩnh 

vực và phong trào phát triển ở địa phương, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Ban Dân tộc tỉnh; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; 

- Ban Dân vận Thành ủy; 

- CPVP, CV; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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