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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào 

DTTS và miền núi trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022  

 

A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về 

phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội đồng bào dân tộc thiểu sốgiai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết 

24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; 

Nghị quyết 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ 

trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định 

số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số Điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP về quy định cơ chế 

quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Nhằm tổ chức 

triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

đồng bào dân tộc thiểu sốgiai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 - 2025; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ 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 mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; số 02/2022/QĐ-TTg 

ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 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 
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phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 - 2025; số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ 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 mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/03/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành phố Lạng Sơn nghèo, xã đặc biệt 

khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ 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 ngân sách Trung ương 

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

quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 2021 - 2025; Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 08/9/2021 của Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -

2025; Nghị quyết số 47-NQ/TU ngày 09/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Lạng Sơn về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 58-

NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân tộc 

và thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu 

sốtrên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ 

XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc 

gia thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND thành 

phố Lạng Sơn triển khai Nghị quyết số 58-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn Về việc phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 
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B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN 

NÚI NĂM 2022 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát  

Khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố để tập trung 

phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; thực hiện tốt công tác an sinh xã 

hội, cải thiện đời sống của Nhân dân. Phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo; 

quan tâm chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc, phòng 

chống suy dinh dưỡng trẻ em; thực hiện bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết 

đối với phụ nữ và trẻ em; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân 

tộc thiểu số gắn với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu. Nâng cao số lượng, chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc 

thiểu số; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội 

về công tác dân tộc. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng, củng cố thế 

trận lòng dân và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm vững chắc 

quốc phòng, an ninh của thành phố trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng, củng 

cố niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước. 

2. Mục tiêu cụ thể  

- Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư đối với dân 

tộc thiểu số trên địa bàn thành phố. 

- Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao 

động dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố. 

- Tăng cường công tác y tế để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; duy trì 100% số xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế xã; 98% người dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế. 

- Giải quyết cơ bản vấn đề ngăn chặn hiệu quả tình trạng suy thoái môi 

trường, rác thải sinh hoạt của người dân khu vực nông thôn được thu gom, xử lý 

theo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Xây dựng hệ thống thông tin về công tác dân tộc và các ứng dụng hỗ trợ 

đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, từng bước gắn 

với triển khai xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

- Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống 

tốt đẹp của các dân tộc; 100% thôn, khu phố có nhà văn hóa đạt chuẩn phục vụ 

sinh hoạt cộng đồng; 100% thôn có đội văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt 

động thường xuyên, có chất lượng.  
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- Đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, 

nhất là các dân tộc thiểu số tại chỗ: Bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người 

dân tộc thiểu số phù hợp với tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số của địa phương. 

 II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG 

TRÌNH 

 1. Phạm vi của Chương trình:  

Trên địa bàn các xã, thôn có đồng bào dân tộc thiểu số. 

 2. Đối tượng của Chương trình 

  - Xã, thôn có đồng bào dân tộc thiểu số; 

  - Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số. 

 3. Thời gian thực hiện: Năm 2022 

 III. CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực 

a) Nội dung thực hiện: 

 - Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp 

góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng 

thu nhập cho người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đồng bào 

dân tộc thiểu số. Hỗ trợ lao động là người dân tộc thiểu số tiếp cận thuận lợi với 

thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm; hỗ trợ 

thanh niên dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục 

nghề nghiệp tìm kiếm được việc làm phù hợp với khả năng, nguyện vọng. 

 b) Phân công thực hiện: 

 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Chủ trì phối hợp với  UBND các xã. 

 c) Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện (01 tiểu dự án): 

- Nhu cầu vốn năm 2022 (nguồn vốn sự nghiệp): 1,343 triệu đồng; 

2. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (Sự nghiệp Văn hóa thông tin) 

a) Nội dung thực hiện: 

 - Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các 

dân tộc thiểu số rất ít người; 

 - Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của 

đồng bào dân tộc thiểu số; 
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 - Tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tại các địa phương khai thác, xây 

dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; 

 - Xây dựng chính sách và hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú 

người dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn 

hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng, truyền dạy những người kế cận; 

 - Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn 

hóa phi vật thể; 

 - Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể 

các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một (các hình thức sinh hoạt văn hóa, tập 

quán xã hội, nhạc cụ, kiến trúc truyền thông, trang phục truyền thống, các môn 

thể thao truyền thống, tiếng nói, chữ viết và các giá trị khác văn hóa khác); 

 - Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số (mô hình 

trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa đặc thù các dân tộc thiểu số, mô hình bảo vệ văn 

hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số; mô hình xây dựng đời sống văn hóa các dân 

tộc thiểu số; mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch di sản để phát 

triển cộng đồng các dân tộc thiểu số có di sản tương đồng); 

 - Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn có đông 

người dân tộc thiểu số; 

 - Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống; 

 - Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu; 

 - Xây dựng nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền 

thống đồng bào dân tộc thiểu số để cấp phát cho cộng đồng các dân tộc thiểu số; 

 - Tổ chức ngày hội, giao lưu, liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ 

thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; 

 - Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống trong các ngày hội, liên 

hoan, giao lưu nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân 

gian của các dân tộc thiểu số; 

 - Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tiêu 

biểu của các dân tộc thiểu số; chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tại các 

đồng bào dân tộc thiểu số kết hợp với nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch, 

lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho các đồng bào dân tộc 

thiểu số; 

 - Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các 

dân tộc thiểu số; 

 - Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã đồng bào dân tộc thiểu số; 
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 - Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích 

quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; 

 - Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại 

các thôn đồng bào dân tộc thiểu số; 

 - Hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái nhằm bảo tàng hóa di sản 

văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, hướng tới phát triển 

cộng đồng và phát triển du lịch. 

 b) Phân công thực hiện: 

Phòng Văn hóa  và Thông tin Chủ trì phối hợp UBND các xã. 

 c) Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện: 

 - Nhu cầu vốn năm 2022 (nguồn vốn sự nghiệp): 174 triệu đồng; 

3. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc 

người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (Sự nghiệp Y Tế) 

a) Nội dung thực hiện: 

 - Xây dựng và phát triển y tế cơ sở đồng bào dân tộc thiểu số: Đầu tư cơ sở 

vật chất và mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho Trung tâm y tế thành phố; Hỗ trợ 

chuyển giao kỹ thuật về trạm y tế xã; Đào tạo y học gia đình cho nhân viên trạm y 

tế xã; Hỗ trợ điểm tiêm chủng ngoại trạm. 

 - Nâng cao chất lượng dân số đồng bào dân tộc thiểu số: Phổ cập dịch vụ 

tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số 

bệnh tật trước sinh và sơ sinh với sự tham gia của toàn xã hội tại đồng bào dân 

tộc thiểu số; Đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi thích 

ứng với già hóa dân số nhanh; Ổn định và phát triển dân số của đồng bào dân 

tộc thiểu số; Nâng cao năng lực quản lý dân số; Phòng chống bệnh tật tại đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

 - Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong bà 

mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số. 

 - Chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời cho bà mẹ - trẻ nhỏ lồng 

ghép trong chăm sóc trước, trong và sau sinh nhằm nâng cao tầm vóc, thể lực 

người dân tộc thiểu số; Chăm sóc sức khỏe, giảm tử vong bà mẹ, trẻ em; Tuyên 

truyền vận động, truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe, dinh 

dưỡng bà mẹ - trẻ em. 

 b) Phân công thực hiện: 

Trung tâm Y Tế thành phố chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND- 

UBND thành phố; Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các xã, phường. 

 c) Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện: 
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 - Nhu cầu vốn năm 2022 (nguồn vốn sự nghiệp): 102 triệu đồng; 

 4. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và 

nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn (Sự nghiệp Y Tế) 

 a) Nội dung thực hiện: 

 - Chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc 

thiểu số góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

 b) Phân công thực hiện: 

Trung tâm Y Tế thành phố chủ trì phối hợp với UBND các xã, phường. 

 c) Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện (01 tiểu dự án): 

 - Nhu cầu vốn năm 2022 (nguồn vốn sự nghiệp): 27 triệu đồng; 

 5. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân 

tộc thiểu số. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình 

 a) Nội dung thực hiện: 

 Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy 

tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động 

đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và 

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

thiểu số giai đoạn 2021 - 2030. 

 Phổ biến giáo dục, pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

 b) Phân công thực hiện: 

Công an thành phố Chủ trì phối hợp với các cơ quan: Tư pháp; Nội vụ; 

Ban Chỉ huy quân sự thành phố; UBND các xã, phường. 

 c) Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện (02 tiểu dự án): 

 - Nhu cầu vốn năm 2022 (nguồn vốn sự nghiệp): 93 triệu đồng; 

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Các cấp, các ngành tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luận của Nhà nước về công tác dân tộc, xác định 

đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ 

động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo phân cấp quản lý, đồng thời 

tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công 

tác dân tộc. Phối hợp triển khai tốt việc thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần 

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

dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. Thực hiện Chương trình có trọng tâm, 

trọng điểm, hiệu quả và bền vững, tập trung cho các xã, thôn khó khăn nhất, giải 
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quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân 

tộc thiểu số khó khăn nhất. Đảm bảo công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ, 

sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân; phát huy tinh thần nỗ 

lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số. Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, 

hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp 

luật ở đồng bào dân tộc thiểu số để làm thay đổi nhận thức, xóa bỏ các hủ tục lạc 

hậu, phát huy tốt tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số. 

2. Thực hiện lồng ghép các chính sách nhằm tích hợp, tập trung nguồn lực 

đầu tư bảo đảm thực chất, hiệu quả. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 

mới mô hình tăng trưởng, khai thác tiềm năng lợi thế, chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nâng cao 

đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. 

3. Quan tâm chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao trình độ dân 

trí; Phổ cập tiểu học, giáo dục trung học cơ sở. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng, 

hiệu quả của chương trình dạy nghề, giải quyết việc làm; Khuyến khích các 

doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho đồng bào dân tộc 

thiểu số tại địa phương. 

4. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân đồng bào dân 

tộc thiểu số; Quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị y 

tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh; Tạo điều kiện tối đa để người dân ở được 

tiếp cận với các dịch vụ y tế tại địa phương. 

5. Chủ động huy động các nguồn lực hợp pháp, kêu gọi sự đầu tư của các 

doanh nghiệp, tổ chức lồng ghép các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, các 

chương trình chính sách trên địa bàn để triển khai thực hiện đầu tư có hiệu quả. 

Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy tinh thần tự lực, tự chủ của 

người dân, nỗ lực phấn đấu trong lao động, sản xuất để vươn lên thoát nghèo 

bền vững, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước và 

xã hội. Thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa vật 

thể, phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Đầu tư, 

xây dựng gắn với việc khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, 

thể thao, cơ sở hạ tầng du lịch trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Tuyên truyền, 

vận động, phát huy vai trò của các nghệ nhân, chủ thể văn hóa, người có uy tín 

nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, xây dựng cộng đồng trách 

nhiệm của các tầng lớp Nhân dân tự nguyện tham gia vào hoạt động bảo lưu, 

trao truyền, phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc 

gắn với phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, dịch vụ tại địa phương. 

6. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật cho 

đồng bào dân tộc thiểu số và phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tín 

ngưỡng, tôn giáo gây mất an ninh, trật tự, phấn đấu giảm thiểu tình trạng tội 

phạm, tệ nạn xã hội ở đồng bào dân tộc thiểu số; Tăng cường công tác bảo đảm 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc, xây dựng ngày càng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, an 
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ninh nhân dân.  

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện 

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

thiểu số năm 2022, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện; Biểu dương khen thưởng và nhân rộng những mô hình mới, cách làm 

hiệu quả. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn  

 - Là cơ quan chủ trì tham mưu UBND thành phố Lạng Sơn triển khai thực 

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

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

năm 2022. 

- Quản lý Chương trình, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham 

mưu UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo 

hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; UBND tỉnh, các Sở, Ban Dân tộc 

tỉnh và ban hành (điều chỉnh) Kế hoạch thực hiện Chương trình. Phối hợp với 

Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu phân bổ chi tiết vốn thực hiện Chương 

trình cho các dự án, tiểu dự án hàng năm và giai đoạn 05 năm sau khi UBND 

tỉnh phân bổ vốn. 

- Phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu bố trí công chức là người dân tộc 

thiểu số của thành phố Lạng Sơn làm việc tại cơ quan chuyên môn của thành 

phố Lạng Sơn, UBND các xã, phường; quy hoạch cán bộ là dân tộc thiểu số làm 

việc trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc; củng cố, xây dựng, hoàn thiện bộ 

máy làm công tác dân tộc, kiện toàn hệ thống cơ quan công tác dân tộc cấp 

thành phố Lạng Sơn theo Thông tư số 01/2021/TT-UBDT ngày 01/11/2021 của 

Ủy ban Dân tộc. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, định kỳ sơ kết, 

tổng kết; xây dựng, tham mưu UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo kết quả thực 

hiện Nghị quyết số 58-NQ/TU kịp thời, đúng quy định. 

2. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chính sách giảm 

nghèo, giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm đối với lao động dân tộc 

thiểu số, thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; chính 

sách đặc thù hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới, hỗ trợ trẻ em. Chủ trì tham mưu 

Kế hoạch thực hiện Dự án 5 phần III kế hoạch này 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND thành 

phố Lạng Sơn phân bổ, huy động kế hoạch vốn đầu tư phát triển (đầu tư công) 
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thực hiện Chương trình theo quy định; phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp để 

đảm bảo hoạt động của Chương trình; hướng dẫn thanh quyết toán các nguồn 

vốn thực hiện Chương trình. 

- Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng Kinh tế 

tham mưu ban hành (điều chỉnh) kế hoạch thực hiện Chương trình. Chủ trì tham 

mưu phân bổ chi tiết vốn thực hiện Chương trình cho các dự án, tiểu dự án hàng 

năm và giai đoạn 05 năm. 

4. Phòng Kinh tế  

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, hướng 

dẫn khoa học kỹ thuật, công nghệ cho các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi; hướng dẫn, hỗ trợ quảng bá tiêu thụ, xúc tiến thương mại, sản phẩm 

của đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các hệ thống kênh phân phối như: Chợ 

nông thôn, trung tâm thương mại, điểm giới thiệu bán sản phẩm, thương mại điện 

tử….; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.  

5. Phòng Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp tham mưu hoàn thiện bộ máy làm công tác dân tộc, 

kiện toàn hệ thống cơ quan công tác dân tộc theo Thông tư số 01/2021/TT-

UBDT ngày 01/11/2021 của Ủy ban Dân tộc; thực hiện Đề án quy hoạch, đào 

tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; chính sách tạo 

nguồn cán bộ nữ dân tộc thiểu số, hỗ trợ nâng cao năng lực để tham gia vị trí 

quản lý lãnh đạo ở các cơ quan của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo đề xuất chỉ tiêu cử tuyển đối 

với học sinh người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; tham mưu 

UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức tuyển dụng vào làm công chức, viên chức 

đối với sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp theo quy định hiện hành. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện Đề án 

nâng cao chất lượng giáo dục đối với các cơ sở trường, lớp học của thành phố 

Lạng Sơn; Công tác cử tuyển, chế độ dự bị đại học đối với học sinh, sinh viên 

dân tộc thiểu số. Tham mưu thực hiện đạt các chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo 

được đề ra trong kế hoạch. 

7. Trung tâm y tế thành phố Lạng Sơn:  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện nâng cao 

chất lượng cung cấp các dịch vụ y tế, nhất là các dịch vụ khám, chữa bệnh; đẩy 

mạnh hoạt động y tế dự phòng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện 

thuận lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận dịch vụ y tế, khám, chữa bệnh 

chất lượng cao ngay tại tuyến y tế cơ sở. Duy trì hiệu quả các hoạt động, chương 

trình tiêm chủng mở rộng, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm... thực hiện Kế 

hoạch chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc 
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thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số. Chủ trì tham mưu Kế hoạch thực hiện Dự 

án 7 và Dự án 9 phần III kế hoạch này. 

8. Phòng Văn hóa và Thông tin:  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện các nội 

dung, chương trình thuộc dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt 

đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; công tác thông tin, tuyên 

truyền; triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Tăng cường tuyên truyền, phổ 

biến để chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu 

số góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Chủ trì 

tham mưu Kế hoạch thực hiện Dự án 6 phần III kế hoạch này.  

9. Phòng Tư pháp:  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện công tác 

giáo dục, phổ biến tuyên truyền pháp luật giúp nhân dân đồng bào dân tộc thiểu 

số thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng 

cường công tác tuyên truyền vận động nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu 

quả các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người dân tộc thiểu số. 

10. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện khai thác 

hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; giải quyết 

tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất; hướng dẫn xây dựng chuồng trại, nhà tiêu 

đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải trong đồng bào dân tộc 

thiểu số; rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện giao đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đối với đất ở, đất sản xuất cho các hộ thụ hưởng 

chính sách đồng bào dân tộc thiểu số. Tham mưu thực hiện đạt các chỉ tiêu về 

môi trường được đề ra trong kế hoạch. 

11. Công an thành phố Lạng Sơn:  

Chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện công tác xây dựng thế trận an ninh 

nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc ở đồng bào dân tộc thiểu số; chủ 

động nắm chắc tình hình, giải quyết những mâu thuẫn ngay từ cơ sở, kiên quyết 

không để xảy ra các "điểm nóng", "điểm phức tạp" về an ninh trật tự; đấu tranh 

quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. 

Chủ trì phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung, hình thức phù 

hợp. Chủ trì tham mưu Kế hoạch thực hiện Dự án 10 phần III kế hoạch này 

12. Ban Chỉ huy quân sự thành phố Lạng Sơn:  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện công tác 

xây dựng tiềm lực quốc phòng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn 
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dân tộc, không ngừng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an 

ninh nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; xây dựng khu vực phòng thủ 

ngày càng vững chắc. Phát triển kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng - an 

ninh. Thường xuyên đổi mới, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong 

đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao cảnh giác của đồng bào dân tộc thiểu số 

trước âm mưu, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá của các 

thế lực thù địch, phản động. 

13. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn: Phối hợp 

với Văn phòng HĐND-UBND thành phố, các phòng, ban, ngành, UBND các xã, 

phường triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là hỗ trợ vốn vay theo 

chính sách ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các dự án thuộc 

Chương trình. 

14. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lạng Sơn: Chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện công tác 

bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội thành phố Lạng Sơn: Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, 

vận động đoàn viên, hội viên nhất là đồng bào dân tộc thiểu số phát huy truyền 

thống đoàn kết các dân tộc, ý thức tự lực tự cường, tinh thần vươn lên, khắc 

phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Chú 

trọng sơ kết, tổng kết, nhân rộng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, 

các mô hình sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo có hiệu quả trong đồng bào dân 

tộc thiểu số. Tăng cường công tác phản biện xã hội trong xây dựng cơ chế, chính 

sách triển khai Chương trình; giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình và 

các chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

16. UBND các xã, phường 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để chuyển đổi nhận thức, hành vi 

trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần giảm thiểu tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

- Tăng cường công tác xã hội hoá để huy động tốt nhất mọi nguồn lực hỗ 

trợ cho công tác dân tộc và thực hiện nghị quyết, chương trình ở địa phương. 

Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương 

trình đến cấp ủy, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa 

bàn; phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên lao động, sản xuất, 

thoát nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số, không trông chờ ỷ lại vào các chính 

sách hỗ trợ của Nhà nước. 

- Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực 

hiện các dự án, tiểu dự án của chương trình trên địa bàn bình đẳng, công khai, 

minh bạch đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ. 
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- Thành lập Ban giám sát cộng đồng theo dõi, giám sát việc thực hiện các 

chương trình, chính sách, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm phát huy quyền làm 

chủ của Nhân dân, vai trò của MTTQ; Phát huy vai trò của người có uy tín tham 

gia cùng cấp ủy, chính quyền nhằm tăng cường khả năng giám sát của cộng đồng. 

(Có Biểu chi tiết Phân bổ vốn sự nghiệp năm 2022 kèm theo) 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế -

xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 

2022. UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo các Sở, ngành, đơn vị chủ trì thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh tổng hợp./. 

 
 Nơi nhận:                                                            
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Ban Dân tộc; (B/c) 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- CVP, các PCVP UBND thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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