
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-UBND  
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 120 của Quốc hội về 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 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Đoàn Giám sát của Quốc hội khóa XV. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 345/KH-ĐGS ngày 24/11/2022 của Đoàn Giám sát 

Quốc hội khóa XV kế hoạch chi tiết Giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực 

hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030”; Công văn số 349/ĐGS-DT ngày 07/12/2022 của Đoàn Giám 

sát Quốc hội khóa XV về việc báo cáo việc triển khai thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia (MTQG), Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo như sau: 

MỞ ĐẦU 

1. Khái quát đặc điểm tự nhiên 

Lạng Sơn là tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc, tiếp giáp với Trung 

Quốc, có 10 huyện và 01 thành phố, trong đó có 05 huyện biên giới; 200 xã, 

phường, thị trấn (trong đó có 199 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi gồm 86 xã khu vực III, 08 xã khu vực II, 105 xã khu vực I). Dân số năm 2022 

khoảng 802 nghìn người, với gần 80% dân số sống ở khu vực nông thôn; đồng 

bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 83,91% dân số toàn tỉnh. Tổng số hộ nghèo và 

cận nghèo toàn tỉnh năm 2022 là 37.817 hộ, chiếm tỷ lệ 19,28%, (trong đó: số hộ 

nghèo là 17.497 hộ, chiếm tỷ lệ 8,92%; số hộ cận nghèo là 20.320 hộ, chiếm tỷ lệ 

10,36%). 

2. Khái quát công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2030 

Triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2045, Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-

2030, tỉnh Lạng Sơn đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về công tác 

dân tộc, chính sách dân tộc; rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật 

liên quan đến đồng bào DTTS; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

công tác dân tộc; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm phát huy lợi thế, 

tiềm năng, đặc thù của vùng đồng bào DTTS&MN, hướng tới phát triển bền vững 

và thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào DTTS trong phát triển kinh tế 

- xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững và bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát 



2 

 

triển nguồn nhân lực. Phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, sinh hoạt, giao thương, tăng cường kết nối thị trường, lưu thông hàng hóa 

bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phát triển hạ tầng 

kinh tế số, đẩy mạnh chuyển đổi số vùng đồng bào DTTS và miền núi; xây dựng 

và phát triển đồng bộ về cơ sở dữ liệu các dân tộc phục vụ công tác quản lý, điều 

hành, chỉ đạo của các cơ quan chức năng. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, phổ biến 

giáo dục pháp luật cho người dân; tăng cường đồng thuận xã hội; củng cố lòng tin 

của đồng bào dân tộc với Đảng và Nhà nước. 

 

Phần 1 

CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN, CHÍNH SÁCH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 

ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

 

I. VỀ ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Số thôn, bản, xã được thụ hưởng Chương trình 

Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ, toàn tỉnh có 199/200 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi gồm: 88 xã khu vực III, nay đã có 02 xã chuyển về KV1; 08 xã khu 

vực II, 103 xã khu vực I; Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy 

ban Dân tộc, toàn tỉnh có 644 thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 được thụ hưởng Chương trình. 

2. Đặc điểm tự nhiên địa hình, khí hậu, sông ngòi trên địa bàn thực 

hiện Chương trình 

Về địa hình: Lạng Sơn chủ yếu là đồi, núi thấp, độ cao trung bình là 252 m 

so với mực nước biển, nơi thấp nhất là 20 m, cao nhất là đỉnh Phia Mè thuộc khối 

núi Mẫu Sơn 1.541 m. Địa hình được chia thành 3 tiểu vùng, vùng núi phía Bắc 

gồm các núi đất xen núi đá chia cắt phức tạp, tạo nên nhiều mái núi có độ dốc 

trên 350, vùng núi đá vôi thuộc cánh cung Bắc Sơn – Văn Quan – Chi Lăng - Hữu 

Lũng có nhiều hang động sườn dốc đứng và nhiều đỉnh cao trên 550 m; vùng đồi, 

núi thấp phía Nam và Đông Nam. 

Khí hậu: nền nhiệt không quá cao là nét đặc trưng của khí hậu Lạng Sơn. 

Mùa đông tương đối dài và khá lạnh, lượng mưa trung bình năm là 1.400 – 1.500 

mm, với số ngày mưa là 135 ngày trong năm. Nền địa hình cao trung bình là 251 

m, do vậy tuy nằm ở khu vực nhiệt đới gió mùa, nhưng khí hậu ở Lạng Sơn có 

nét đặc thù của khí hậu á nhiệt đới. Độ ẩm cao (trên 82%) và phân bố tương đối 

đều trong năm. Đặc điểm phân bố khí hậu giúp tỉnh có thể phát triển đa dạng 

phong phú các loại cây trồng ôn đới, á nhiệt đới, và nhiệt đới. Đặc biệt là các loại 

cây trồng dài ngày như hồi, trám, quýt, hồng, đào, lê, thông, cà phê, chè, và các 

cây lấy gỗ… 

Sông ngòi: chịu chi phối của khí hậu nhiệt đới gió mùa, nằm trong vùng 

đất dốc thuộc khu miền núi Đông Bắc, Lạng Sơn có mạng lưới sông thuộc loại từ 
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trung bình đến khá dày; mật độ trung bình từ 0,6 đến 1,2 km/km2, tập trung 

trong ba lưu vực sông lớn, bao gồm sông Kỳ Cùng, sông Thương, sông Lục Nam 

(hệ thống sông Thái Bình), sông Phố Cũ, sông Đồng Quy (thuộc hệ thống sông 

ngắn, Quảng Ninh).  

3. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thực hiện Chương 

trình 

Dân số toàn tỉnh năm 2022 khoảng 802 nghìn người, với gần 80% dân số 

sống ở khu vực nông thôn. Đồng bào DTTS chiếm 83,91% dân số toàn tỉnh, có 07 

dân tộc sinh sống chủ yếu trên địa bàn tỉnh gồm: Nùng chiếm 43,19%, Tày chiếm 

34,58%, Kinh chiếm 16,1%, Dao chiếm 3,91%, Hoa chiếm 0,33%, Sán Chay 

chiếm 0,4%, Mông chiếm 0,1%, các dân tộc khác 0,08%. 

Về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội: nhìn chung kinh tế vùng đồng bào DTTS 

phát triển chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, chất lượng, hiệu quả 

và sức cạnh tranh chưa cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được 

nhu cầu phát triển, nhất là vùng đặc biệt khó khăn; nguồn lực đầu tư phát triển còn 

hạn chế, việc huy động nguồn lực từ cộng đồng chưa cao. Kinh tế phát triển chưa 

đồng đều, nền tảng công nghiệp và dịch vụ đã có nhưng chênh lệch lớn giữa các 

địa phương. Kinh tế công nghiệp và xây dựng vẫn chiếm tỷ trọng quan trọng, tuy 

nhiên giá trị không lớn và chưa hình thành khu vực công nghiệp tập trung, chưa có 

mô hình chế biến chế tạo công nghệ cao; kinh tế dịch vụ và du lịch chưa phát triển. 

Các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế hộ nghèo, cận nghèo được mở 

rộng; việc nhân rộng các mô hình giảm nghèo từng bước được phát huy, đời sống 

của đồng bào các DTTS được cải thiện, góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo 

trên địa bàn tỉnh, cụ thể: năm 2022 tổng số hộ nghèo và cận nghèo toàn tỉnh là 

37.817 hộ, chiếm tỷ lệ 19,28%, trong đó: tổng số hộ nghèo là 17.497 hộ, chiếm tỷ 

lệ: 8,92%. Tổng số hộ cận nghèo là 20.320 hộ, chiếm tỷ lệ 10,36%. 

Về giáo dục, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học vùng DTTS&MN của 

tỉnh được đầu tư ngày càng khang trang hơn; đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng 

được chuẩn hoá. Chính sách về giáo dục được thực hiện đầy đủ, kịp thời, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ; năm 2022 công nhận mới 17 trường học đạt chuẩn quốc gia, 

nâng tổng số trường chuẩn lên 269 trường. Chính sách tạo nguồn cho học sinh 

DTTS tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tỷ lệ học sinh DTTS đi học đúng 

độ tuổi bậc tiểu học đạt 99,9%. 

Mạng lưới y tế của tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư, có 180/200 xã, 

phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã; 100% trạm y tế tuyến xã có bác 

sỹ làm việc; chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng lên; công tác 

phòng chống dịch, đặc biệt là phòng chống dịch Covid-19 được chỉ đạo, thực 

hiện quyết liệt, qua đó đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; các 

hoạt động duy trì hiệu quả Chương trình mục tiêu y tế - dân số được triển khai 

thực hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân... 

Về văn hóa, các hoạt động văn hóa thông tin được triển khai thực hiện với 

các nội dung thiết thực góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền 
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thống của các dân tộc. Trong những năm qua, việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy 

các giá trị di tích trên địa bàn tỉnh có nhiều tiến bộ, đạt được những kết quả tích 

cực góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, văn hóa, lịch sử địa 

phương, phát triển văn hóa du lịch và các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đã tạo việc làm mới được 17.000 lao động, đạt 113,3% kế hoạch. Số người 

nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 4.746 người, trong đó 4.032 người (tăng 

21,7% so với năm 2021) có quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hằng 

tháng với tổng số tiền chi trợ cấp thất nghiệp theo quyết định là 54.756 triệu đồng 

(tăng 25,35% so với năm 2021). Tuyển sinh và đào tạo cho 19.436 người1, nâng 

tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, đạt 100% kế hoạch. Thực hiện đầy đủ, kịp 

thời các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. 

Công tác trợ giúp pháp lý được thực hiện thông qua các hình thức tư vấn 

pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng; tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp 

lý nhằm nâng cao hiểu biết cho đối tượng là người DTTS cư trú ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trong năm, đã thực hiện 2122 vụ việc trợ 

giúp pháp lý cho người DTTS cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn. Gia công in 72 bảng thông tin, 30.000 tờ gấp “Tìm hiểu một số quy 

định pháp luật về trợ giúp pháp lý” để cung cấp cho UBND các xã, các cơ quan 

tiến hành tố tụng... qua đó đã góp phần trực tiếp nâng cao hiệu quả truyền thông, 

đưa chính sách trợ giúp pháp lý đến địa bàn xã, thôn bản đặc biệt khó khăn trên 

địa bàn tỉnh, giúp người DTTS được tiếp cận với chính sách trợ giúp pháp lý. 

II. VỀ NỘI DUNG CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN 

1. Số các dự án, tiểu dự án, chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 

thực hiện trên địa bàn tỉnh là 10 dự án.  

2. Số các dự án, tiểu dự án cùng các nguồn vốn thực hiện: vốn Trung 

ương/địa phương; vốn đầu tư, sự nghiệp theo từng dự án, tiểu dự án cụ thể số liệu 

phân bổ vốn năm 2022 và năm 2023. 

(Chi tiết tại Phụ lục số 02, 03 kèm theo). 

III. VỀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

Thực hiện nghị quyết, quyết định và các văn bản hướng dẫn của Trung 

ương giai đoạn 2021 – 2025, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 58-

NQ/TU ngày 29/11/2021 về công tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021-2030; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 

11/3/2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà 

nước trung hạn và hằng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 

                                           
1 Trong đó: Cao đẳng: 352 người; Trung cấp: 2.334 người; Sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng: 16.750 người.  
2 Thông qua hình thức tư vấn pháp luật 12 vụ việc, hình thức tố tụng 200 vụ việc. 
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I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; UBND tỉnh ban hành 

các Kế hoạch triển khai thực hiện: Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 28/3/2022 

triển khai thực hiện 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 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 08/8/2022 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 Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 

số 188/KH-UBND ngày 02/9/2022 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 Lạng Sơn năm 2022;…  

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo). 

 

Phần 2 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN THUỘC  

CHƯƠNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

 

I. VĂN BẢN VỀ BỘ MÁY, TỔ CHỨC 

1. Ban hành các văn bản tổ chức bộ máy, thành lập ban chỉ đạo, bộ máy 

giúp việc thực hiện Chương trình ở địa phương  

- Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh về việc 

thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021 -2025; 

- Quyết định số 38/QĐ-BCĐ ngày 21/6/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương 

trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 về việc thành lập Tổ 

công tác thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào 

DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lạng Sơn; 

- Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về phân công thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành thực hiện nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo thực 

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

DTTS&MN giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Đối với cấp huyện, cấp xã: 11/11 huyện, thành phố đã ban hành Quyết định 

thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện; 181/181 xã đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ 

đạo thực hiện Chương trình. 

2. Việc xây dựng và ban hành quy chế thực hiện, phân công phân nhiệm, 

phối hợp thực hiện Chương trình giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, 

thành phố trong việc thực hiện Chương trình. 

UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ các nội dung cơ chế chính sách triển khai 

Chương trình gồm: Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 về việc thành 

lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 
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2021-2025; Quyết định số 95/QĐ-BCĐ ngày 13/6/2022 của Ban Chỉ đạo các 

chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn về ban hành quy chế hoạt động 

của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2025; Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về phân công thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc 

gia tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành thực hiện nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo thực 

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

DTTS&MN giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và cơ 

chế lồng ghép, huy động nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia; quy định việc cơ chế thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất; cơ 

chế phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại 

địa phương; danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù; quy định nội dung 

hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, 

lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất. 

Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung: quy định việc quản 

lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng 

đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc 

bằng tiền); quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc 

hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng; quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu 

tư, quản lý dự án và quản lý, vận hành công trình, quy trình bảo trì, mức chi phí 

bảo trì công trình...  

3. Đánh giá về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện Nghị quyết; 

kết quả đạt được, những bất cập, chồng chéo trong quá trình thanh, kiểm tra thực 

hiện Nghị quyết 

Công tác kiểm tra, giám sát các chính sách dân tộc: việc kiểm tra, giám sát, 

đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 

- xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 

được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Năm 2022, Ban Thường trực Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn I (2021 - 

2025) tại UBND huyện Tràng Định và UBND huyện Đình Lập. Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 24/10/2022 về kiểm tra tình 

hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 trên địa 

bàn tỉnh; năm 2022 đã tiến hành kiểm tra trên địa bàn các huyện, thành phố. Ban 

Dân tộc tỉnh (cơ quan chủ trì tham mưu Chương trình) đã kiểm tra tình hình thực 

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

DTTS&MN năm 2022 tại UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; thực 

hiện khảo sát, làm việc với UBND huyện Hữu Lũng về việc xem xét đề nghị điều 

chỉnh danh mục công trình đối với Tiểu dự án 1 của Dự án 4 về một số tuyến 

đường để phù hợp với tiêu chí của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào DTTS&MN, phù hợp với danh mục đường trục xã đã được 

phê duyệt;... 

Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố đã xây 

dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình 
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mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022 

theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

II. VỀ LẬP, PHÂN BỔ, GIẢI NGÂN VỐN 

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 39/2021/QĐ-TTg 

ngày 30/12/2021 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 vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

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

652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 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; số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 về việc giao dự 

toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc 

gia, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 

11/3/2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà 

nước trung hạn và hằng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 

I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành các Quyết định, Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chương trình: số 

1180/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; số 1181/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2022 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; số 1966/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. UBND tỉnh 

đã giao hết kế hoạch vốn thực hiện Chương trình, cụ thể: 

Giai đoạn 2021 - 2025: tổng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS&MN đã phân bổ là 2.289.916 triệu đồng, 

trong đó: ngân sách trung ương 2.176.020 triệu đồng; ngân sách địa phương đối 

ứng 113.896 triệu đồng (gồm: ngân sách tỉnh 6.411 triệu đồng; ngân sách huyện 

107.485 triệu đồng). 

Năm 2022: tổng kế hoạch vốn giao thực hiện Chương trình MTQG vùng 

đồng bào DTTS&MN là 649.046 triệu đồng: vốn đầu tư phát triển 431.383 triệu 

đồng (trong đó: NSTW 410.841 triệu đồng; ngân sách tỉnh 1.156 triệu đồng; ngân 

sách huyện 19.386 triệu đồng); vốn sự nghiệp 217.663 triệu đồng (trong đó: 

NSTW 207.298 triệu đồng; ngân sách tỉnh 1.486 triệu đồng; ngân sách huyện 

8.879 triệu đồng). 

Năm 2023: tổng kế hoạch vốn giao thực hiện Chương trình MTQG vùng 

đồng bào DTTS&MN là 1.188.600 triệu đồng (trong đó: NSTW 1.131.993 triệu 

đồng, ngân sách địa phương 56.607 triệu đồng). 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung về kết quả đạt được trong 03 năm triển khai thực 

hiện Chương trình về các mặt 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN là 

chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS&MN, có 

sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh 

nghiệp, được người dân đồng tình, hưởng ứng tham gia. Các dự án, chính sách của 

Chương trình bao phủ tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, có tác động thúc đẩy 

phát triển vùng đồng bào DTTS. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa 

các chủ trương chính sách của trung ương để áp dụng trên địa bàn được tỉnh thực 

hiện một cách kịp thời, đầy đủ. Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết để lãnh đạo, 

HĐND tỉnh sớm ban hành các nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình, UBND tỉnh 

sớm kiện toàn bộ máy quản lý chỉ đạo, ban hành các quy định về tổ chức thực 

hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia; chỉ đạo đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư từ sớm; bố trí nguồn lực địa 

phương để đối ứng thực hiện Chương trình bảo đảm quy định.  

Công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình được triển khai rộng  

rãi bằng nhiều hình thức tạo được sự quan tâm của xã hội, tích cực vào cuộc của 

các cấp, các ngành và Nhân dân. 

Công tác phối hợp triển khai Chương trình giữa các cấp các ngành chặt chẽ 

hiệu quả, bám sát chỉ đạo của cấp trên tích cực tham mưu xây dựng kế hoạch, các 

văn bản quy định cụ thể của địa phương, hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, các chủ 

đầu tư triển khai thực hiện. 

Công tác kiểm tra, giam sát được thực hiện thường xuyên, trong năm 2021 

và năm 2022 Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã nhiều lần trực tiếp đi 

kiểm tra, làm việc với các huyện vùng DTTS&MN về tình hình thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; kiểm 

tra công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc Chương trình năm 2021 và 2022 trên 

địa bàn các huyện vùng dân tộc thiểu số và miền núi... qua đó, đã có những chỉ đạo 

kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại cơ sở. 

2. Kết quả cụ thể đạt được theo các dự án, tiểu dự án 

Tổng kế hoạch vốn giao thực hiện Chương trình MTQG vùng đồng bào 

DTTS&MN năm 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh là 1.837.646 triệu đồng, trong đó: 

- Năm 2022: tổng vốn kế hoạch giao là 649.046 triệu đồng: vốn đầu tư phát 

triển 431.383 triệu đồng (trong đó: NSTW 410.841 triệu đồng; ngân sách tỉnh 

1.156 triệu đồng; ngân sách huyện 19.386 triệu đồng); vốn sự nghiệp là 217.663 

triệu đồng (trong đó: NSTW 207.298 triệu đồng; ngân sách tỉnh 1.486 triệu đồng; 

ngân sách huyện 8.879 triệu đồng).  
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Năm 2023: tổng kế hoạch vốn giao là 1.188.600 triệu đồng, trong đó: 

NSTW là 1.131.993 triệu đồng, ngân sách địa phương 56.607 triệu đồng.  

Kết quả giải ngân: đến thời điểm báo cáo là 194.092 triệu đồng, đạt 32%; 

dự kiến giải ngân đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao. Kết quả cụ thể 

như sau: 

1- Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh 

hoạt: đã thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 181/266 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề 65/245 

hộ, 10/24 công trình nước sinh hoạt tập trung, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 

304/125 hộ (vượt 243% kế hoạch); chưa thực hiện được việc hỗ trợ đất ở, hỗ trợ 

đất sản xuất cho các hộ. 

2- Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần 

thiết: thực hiện 07/07 dự án trên địa bàn 05 huyện, hiện nay đang trong quá trình 

triển khai thực hiện. 

3- Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế 

mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị: 

- Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo 

vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân: đã thực hiện hỗ trợ khoán bảo vệ 

rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được 13.504,84/36.748,40 ha; hỗ trợ khoanh nuôi 

có rừng trồng bổ sung 110,8/40 ha vượt 277% so với kế hoạch; chưa thực hiện 

được việc hỗ trợ bảo vệ rừng quy hoạch rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng 

tự nhiên giao cho cộng đồng, hộ gia đình (kế hoạch là 100.668,5 ha). 

- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng 

dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: hiện nay các đơn vị được giao kinh phí 

thực hiện đang tiến hành rà soát mô hình, lập dự án, dự kiến đến hết năm trình 

UBND tỉnh phê duyệt. 

4- Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công 

của lĩnh vực dân tộc: đã thực hiện đầu tư cứng hóa 35/50 km đường đến trung 

tâm xã, đường liên xã; đầu tư xây dựng 01/01 công trình trạm y tế xã; nâng cấp, 

cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị cho 01/17 trạm y tế xã bảo 

đảm đạt chuẩn; đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào 

DTTS&MN được 01/03 công trình chợ. 

5- Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:  

- Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông 

dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở 

bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS: đã thực hiện đầu tư 

cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 05 trường PTDTNT, PTDTBT, trường phổ 

thông có học sinh bán trú; tổ chức 30/30 lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo 

dục trường PTDTNT, PTDTBT. 
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- Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học 

và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS: đang thực 

hiện rà soát các đối tượng bồi dưỡng, đối tượng thụ hưởng chính sách đào tạo dự 

bị đại học, đại học và sau đại học. Năm 2022, tổ chức được 01 lớp bồi dưỡng 

kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 4 (Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn). 

- Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc 

làm cho người lao động vùng DTTS&MN: việc mua sắm trang thiết bị phục vụ 

đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn vùng DTTS&MN đã 

được triển khai thực hiện lập dự toán danh mục mua sắm và kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu mua sắm; chuẩn bị các thủ tục đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng 

mục công trình, phòng học, nhà xưởng của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên huyện; tổ chức ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc 

làm trong và ngoài nước năm 2022; đang triển khai thực hiện hỗ trợ nâng cao 

năng lực cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài và tuyên truyền viên cơ sở. 

- Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển 

khai Chương trình ở các cấp: hiện nay Ủy ban Dân tộc chưa ban hành bộ tài liệu 

tập huấn, bồi dưỡng cho các tỉnh; do đó chưa tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình. 

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

DTTS gắn với phát triển du lịch:  

- Thực hiện hỗ trợ đầu tư 01 dự án bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống 

tiêu biểu của các dân tộc thiểu số: thực hiện hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng văn hóa 

Quỳnh Sơn, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn; hỗ trợ đầu tư xây mới, cải tạo 18 

thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN đối với 10 

huyện trong tỉnh). 

- Thực hiện hỗ trợ, đầu tư dự án chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, 

di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS: thực hiện hỗ trợ, đầu tư chống 

xuống cấp di tích Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (xếp hạng cấp quốc gia), xã 

Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá rộng rãi 

giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; hỗ trợ điểm du lịch 

cộng đồng Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; hỗ trợ tổ chức 02 lớp tập 

huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể tại huyện 

Văn Lãng, Lộc Bình. Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại thôn Nà 

Cái (văn nghệ dân gian), xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; hỗ trợ xây 

dựng 12 tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào DTTS (các huyện trong 

tỉnh). Xây dựng chính sách và hỗ trợ cho 11 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu 

tú người DTTS. Hỗ trợ hoạt động cho 20 đội văn nghệ truyền thống tại các thôn 

vùng đồng bào DTTS&MN; tổ chức 01 Ngày hội thi đấu thể thao truyền thống 

các DTTS cấp huyện tại huyện Bắc Sơn năm 2022. Hỗ trợ đầu tư 05 bộ trang 

thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN. 

7- Dự án 7: Thực hiện đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị thiết 

yếu cho Trung tâm y tế huyện: hoàn thành nội dung lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
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công trình đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho Trung 

tâm y tế huyện Bình Gia; tổ chức vận động, tuyên truyền nâng cao chất lượng dân 

số vùng đồng bào DTTS&MN; 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 cho 88 xã đặc biệt khó khăn. 

8- Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết 

đối với phụ nữ và trẻ em:  

- Tổ chức 08/11 hội nghị triển khai thực hiện bình đẳng giới và giải quyết 

những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em cho cán bộ cấp tỉnh và cấp 

huyện. Thành lập 30/115 mô hình tiết kiệm và tín dụng tự quản; tập huấn sổ tay 

hướng dẫn vận hành tổ tiết kiệm vay vốn cho 12/23 xã; tập huấn 02 lớp kiến thức, 

kỹ năng bán hàng, quảng bá sản phẩm và dịch vụ. 

- Tổ chức hội thi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ 

em, mua bán người gồm 08 đội thi đến từ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn. 

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng 

cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những 

vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em: tổ chức 08 hội nghị cho cán bộ Hội cấp  

xã, các chi hội trưởng, cán bộ nòng cốt hướng dẫn thành lập, quản lý và vận hành 

mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. 

- Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong 

các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện: đã 

tổ chức tập huấn được 8 lớp/850 người tham dự về hướng dẫn triển khai thành  

lập CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực lồng 

ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị được 10 lớp/900 người tham dự; 

cấp phát 1.800 quyển tài liệu cho đại biểu dự hội nghị; 1.500 cuốn tài liệu cẩm 

nang “Thủ lĩnh của sự thay đổi” cho các trường học, các đơn vị cấp xã cấp huyện 

để làm tài liệu tuyên truyền cho CLB thủ lĩnh khi được thành lập.  

- Tổ chức tập huấn 05 lớp trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng 

thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng 

bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng; tổ chức tập huấn nâng 

cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị được 10 lớp/900 

người tham dự; tổ chức 05 lớp lồng ghép giới cho cán bộ, hội viên phụ nữ, chi 

hội trưởng. 

9- Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS còn nhiều khó khăn và khó 

khăn đặc thù: 

- Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn 

nhiều khó khăn: đang trong quá trình rà soát đối tượng hỗ trợ phát triển sản xuất.  

- Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng đồng bào DTTS&MN: duy trì 02 mô hình giảm thiểu tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống; tổ chức tuyên truyền Đề án giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại tỉnh 02/03 hội nghị, tại huyện 
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07/10 hội nghị, tại cơ sở 20/50 hội nghị; tổ chức 01/01 đoàn tham quan, học tập 

kinh nghiệm ngoài tỉnh. 

10- Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi; kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện 

Chương trình: 

- Tiểu dự án 1: 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 vùng 

đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030: thực hiện tổ chức 01 hội nghị biểu 

dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; 38 hội 

nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS; 

thực hiện 01 gói thầu “Sản xuất các sản phẩm thông tin thực hiện nhiệm vụ thông 

tin đối ngoại vùng DTTS&MN”.  

Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS: tổ 

chức hội nghị tập huấn, lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, 

lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS; xây dựng chuyên trang, chuyên mục đặc 

thù, tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Tuyên truyền, truyền thông, vận động Nhân dân vùng đồng bào 

DTTS&MN, biên giới tham gia tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình: đã tổ 

chức 11 hội nghị tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với vùng đồng 

bào DTTS&MN tại 10 huyện; 22 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý; xây 

dựng 01 phóng sự về trợ giúp pháp lý; in và cấp phát miễn phí 47.500 tờ gấp 

“Bạn và những điều cần biết về quyền được trợ giúp pháp lý”; biên soạn, in ấn 

8.000 cuốn “Cẩm nang trợ giúp pháp lý” để cấp phát miễn phí cho người dân 

vùng đồng bào DTTS&MN. 

Triển khai sản xuất các sản phẩm thông tin với 15 sản phẩm video clip, 40 

sản phẩm audio biên tập phụ đề Tiếng Việt, Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Tày, 

thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS&MN.  

- Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã 

hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN: thực hiện nội dung 

chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; hỗ trợ xây dựng và duy  trì 

chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào DTTS&MN. Đối với nội dung hỗ trợ 

thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại 

UBND cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự sẽ 

thực hiện sau khi có hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực 

hiện Chương trình: đã tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình 

được 06 cuộc; đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình được 08 hội 

nghị, với 550 lượt người tham dự.  

 (Chi tiết tại các Phụ lục số 02,03,04 đính kèm). 
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3. Tồn tại, hạn chế 

Nội dung Chương trình có sự trùng lặp về đối tượng, địa bàn thực hiện giữa các 

Chương trình mục tiêu quốc gia (nội dung giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ nhà ở; hỗ trợ 

phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị); đối tượng đào tạo đại học thuộc tiểu dự án 2- 

Dự án 5 trùng lặp với đối tượng được hỗ trợ theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

27/8/2021 của Chính phủ; hỗ trợ học nghề đối với các hộ thiếu đất sản xuất  thuộc Dự 

án 1 trùng lặp với đối tượng tại Tiểu dự 3 – Dự án 5… 

Nguồn vốn Trung ương phân bổ chậm, cơ cấu nguồn vốn sự nghiệp phân 

bổ còn bất cập, việc ban hành các cơ chế chính sách, văn bản hướng dẫn của 

trung ương còn chậm, có sự chồng chéo; khối lượng văn bản hướng dẫn lớn, dẫn 

tới việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện một số nội dung ở cơ sở còn 

lúng túng. 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh một số nội dung chưa triển khai thực hiện được: 

nội dung số 2 đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân 

lực cho vùng đồng bào DTTS&MN (tiểu dự án 2, dự án 5); đào tạo, nâng cao 

năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp (tiểu dự án 

4, dự án 5); tiểu dự án 2, dự án 10: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát 

triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN; hỗ 

trợ học nghề cho hộ thiếu đất sản xuất thuộc Dự án 1;... 

Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền 

núi giữa các giai đoạn có sự khác biệt; nhưng nhiều chính sách lại áp dụng đối 

tượng thực hiện giữa các giai đoạn như nhau nên việc triển khai thực hiện gặp 

khó khăn và bất cập, như: theo quy định tại Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 

18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, 

xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012- 2015 và Quyết định số 

50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định 

thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020, 

các thôn đặc biệt khó khăn chỉ có ở các xã khu vực II, khu vực III. Vì vậy, việc 

xác định vùng khó khăn chỉ quy định đến các xã khu vực II có thôn đặc biệt khó 

khăn và các xã khu vực III nên các chính sách về bảo hiểm y tế cho người DTTS 

và chính sách hỗ trợ khoán bảo vệ rừng chỉ thực hiện ở các xã khu vực II và các 

xã khu vực III. Tuy nhiên ở giai đoạn 2021-2025, theo quy định tại Quyết định số 

33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân 

định vùng đồng bào DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 thì 

ở các xã khu vực I vùng đồng bào DTTS&MN lại có các thôn đặc biệt khó khăn. 

Định mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng còn thấp (400.000 

đồng/ha/năm) nên người dân chưa quan tâm, chú trọng vào công tác quản lý bảo 

vệ rừng, không tha thiết tham gia nhận hỗ trợ khoán bảo vệ rừng sản xuất là rừng 

tự nhiên. 

Việc bố trí lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho cùng một đối tượng thụ hưởng 

chính sách hỗ trợ từ 01 Chương trình MTQG trên 01 lớp học cũng gặp nhiều khó 

khăn; cơ sở GDNN phải tuyển sinh nhiều loại đối tượng và thực hiện thanh quyết 

toán từ nhiều Chương trình MTQG khác nhau trên một lớp học. 
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Việc hỗ trợ, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị khó triển khai thực 

hiện do điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng tại vùng đồng bào DTTS&MN còn hạn 

chế, địa bàn xa trung tâm; sự liên kết, hợp tác giữa các hợp tác xã với các doanh 

nghiệp chưa nhiều, năng lực quản lý chưa cao, thiếu vốn, thiếu khoa học kỹ 

thuật... 

4. Nguyên nhân 

a) Nguyên nhân của kết quả đạt được: có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu 

sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, 

sự đồng thuận của Nhân dân; cơ quan công tác dân tộc các cấp luôn chủ động, 

tích cực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; cấp cơ sở luôn cố gắng, nỗ lực 

triển khai thực hiện. 

b) Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế: 

- Do xuất phát điểm mặt bằng kinh tế - xã hội vùng DTTS so với các vùng 

khác trong tỉnh còn thấp; trình độ dân trí không đồng đều, chất lượng lao động 

chưa cao, kinh nghiệm sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất của 

Nhân dân còn hạn chế; chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động còn chậm.  

- Đa số lao động trong độ tuổi lựa chọn đi làm tại các doanh nghiệp được 

các doanh nghiệp trực tiếp đào tạo do đó không có nhu cầu thụ hưởng chính sách 

hỗ trợ đào tạo từ các Chương trình MTQG.  

- Năng lực của đội ngũ cán bộ triển khai Chương trình ở cấp tỉnh, cấp 

huyện có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về 

công tác dân tộc trong hệ thống chính trị; cụ thể hóa nghị quyết, chủ trương, 

đường lối, thành những chính sách, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, 

đồng bộ và thống nhất. Trong quá trình thực hiện cần có sự phân công, phân cấp, 

làm rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội và trách nhiệm của mỗi cán bộ, 

đảng viên. 

2. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được 

phân công. Chủ động tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý 

điều hành. Việc xây dựng và ban hành văn bản bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, 

công khai, dân chủ; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công 

tác tham mưu, thể chế văn bản thuộc phạm vi Chương trình. 

3. Tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, 

đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải 

thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, trình độ dân trí là quyết 

định then chốt và là mục tiêu hướng tới sự phát triển bền vững vùng đồng bào 

DTTS&MN. 

4. Sâu sát cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tập hợp quần 

chúng. Phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên, chức sắc, chức việc tôn giáo và 
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người uy tín trong việc tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS; bám sát 

địa bàn, nắm chắc tình hình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện Chương trình để chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời những khó 

khăn, vướng mắc và tìm những biện pháp giải quyết có hiệu quả; thực hiện tốt 

công tác giám sát và phản biện xã hội.  

5. Triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đảm bảo đúng 

phạm vi, địa bàn, định mức, đối tượng thụ hưởng Chương trình. Coi trọng công 

tác xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, 

nâng cao dân trí gắn với đào tạo nghề, tạo việc làm cho đồng bào DTTS.  

 

Phần 3 

CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ  

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

I. GIẢI PHÁP 

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết 

luận, quy định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về công 

tác dân tộc; trọng tâm là Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của 

Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030; Nghị quyết số 

12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 

88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030; Nghị 

quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công 

tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 

1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 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 vùng đồng bào DTTS&MN trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030 và các văn bản liên quan khác của các 

bộ, ngành, của tỉnh về công tác dân tộc;... 

2. Thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững cho các xã vùng 

đồng bào DTTS&MN, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề bức 

xúc, cấp bách nhất; ưu tiên cho các địa bàn còn hạn chế về cơ sở hạ tầng thiết 

yếu; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tránh sự chồng chéo với các chương 

trình, kế hoạch khác. 

3. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; 

thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, công khai 

minh bạch trong phân bổ vốn kế hoạch thực hiện Chương trình, góp phần đẩy 

mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, 

chủ động của cộng đồng và người dân. 
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4. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội 

theo quy hoạch tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội phục vụ 

đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh; trọng tâm là các lĩnh vực: giao thông, 

thủy lợi, giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực, y tế, văn hóa, du lịch, nước sạch, 

điện, thông tin truyền thông, các dự án phát triển sản xuất, bảo vệ phát triển rừng, 

bảo vệ môi trường sinh thái... 

5. Việc đầu tư xây dựng đảm bảo theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, xây dựng đồng bộ, tránh đầu tư dàn trải, phát huy hiệu quả vốn đầu tư, 

đầu tư đúng đối tượng theo mục tiêu được duyệt, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng 

phí, thất thoát trong quá trình triển khai thực hiện. 

6. Tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng 

cơ sở dữ liệu đồng bộ vùng đồng bào DTTS&MN để phục vụ công tác dự báo, 

hoạch định, quản lý, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, 

chống mọi biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Điều chỉnh, bổ sung chức 

năng, nhiệm vụ và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh 

theo hướng là đầu mối thống nhất theo dõi, tổng hợp các chính sách dân tộc đề 

xuất và tham gia thẩm định chính sách, các dự án đầu tư liên quan đến vùng đồng 

bào DTTS&MN. 

8. Quan tâm thực hiện cơ bản hoàn thành việc quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố 

trí các hộ đang cư trú phân tán rải rác trong rừng đặc dụng, nơi có nguy cơ xảy ra lũ 

quét, lũ ống, sạt lở. Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng 

bào DTTS. 

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực 

hiện kế hoạch ở các cấp, các ngành. Phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý những hành vi 

tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thực hiện kế hoạch; làm tốt công tác phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

10. Cấp huyện, cấp xã tích cực, chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện kế 

hoạch phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa, 

phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh 

và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Thực hiện bình đẳng giới, 

giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Chủ động bố trí ngân 

sách địa phương, tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để phát triển; phát huy 

tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào DTTS. 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

1.1. Tiểu Dự án 1, Dự án 3 về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững 

gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân: đề nghị Chính phủ và Thủ 

tướng Chính phủ cho phép bổ sung các đối tượng được hỗ trợ tại địa bàn các thôn 

đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực I vùng đồng bào DTTS&MN để đảm bảo 

chính sách được bao phủ rộng khắp và công bằng.  



17 

 

Xem xét sửa đổi, nâng định mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ bảo vệ 

rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ. 

1.2. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn 

theo hướng bổ sung các xã vùng DTTS&MN vào vùng khó khăn để người DTTS 

được thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, vì thực tế hiện nay vùng đồng bào 

DTTS&MN vẫn là “Trung tâm lõi nghèo” của tỉnh và các xã khu vực I vẫn có 

các thôn đặc biệt khó khăn, đời sống của nhân dân nơi đây còn nhiều khó khăn. 

1.3. Đề nghị Chính phủ cho phép các địa phương được chủ động điều 

chuyển nguồn vốn sự nghiệp giữa các tiểu dự án, dự án thành phần của Chương 

trình phù hợp nhu cầu thực tế của địa phương đảm bảo thực hiện Chương trình 

hiệu quả nhất. 

2. Đối với các bộ, ngành, cơ quan liên quan ở trung ương 

2.1. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm hướng dẫn tiêu 

chí và cách xác định các đối tượng là “người lao động có thu nhập thấp”; “người 

dân” trên địa bàn nông thôn và “lao động nông thôn” được hỗ trợ học nghề theo 

từng chính sách tại các Chương trình MTQG. Tham mưu với Chính phủ cho phép 

hòa các nguồn vốn thuộc 03 Chương trình MTQG để thực hiện công tác hỗ trợ 

đào tạo nghề chung cho tất cả các đối tượng. Cho phép các địa phương được sử 

dụng chung nguồn vốn từ các Chương trình MTQG để thực hiện nhiệm vụ đào 

tạo, thanh quyết toán chung cho các đối tượng thuộc cả 03 Chương trình MTQG 

do 03 cơ quan cấp Bộ chủ quản 03 Chương tình MTQG khác nhau nhằm tạo sự 

thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện, theo dõi và thanh quyết toán (đều là từ ngân 

sách nhà nước). 

2.2. Đề nghị Bộ Tài chính: 

- Bổ sung nội dung, định mức chi về chi thừa giờ cho giáo viên tham gia 

dạy lớp xóa mù chữ (không có trong quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BTC 

ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) để thống nhất với nội dung tại 

Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của 

liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế 

độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập làm 

căn cứ cho địa phương thực hiện chi thừa giờ từ nguồn kinh phí của Chương 

trình; bổ sung nội dung chi cho công tác sơ kết, tổng kết Chương trình tại Tiểu dự 

án 3, Dự án 10.  

- Xem xét điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp giáo dục để thực hiện Dự án 1 

năm 2022 sang nguồn sự nghiệp kinh tế để các địa phương tổ chức thực hiện. 

2.3. Đề nghị Ủy ban Dân tộc: 

- Sớm hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống thông tin quản lý, báo cáo 

Chương trình và tổ chức tập huấn quy trình thực hiện để địa phương thuận tiện 

trong công tác tổng hợp theo dõi, đánh giá Chương trình. 
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- Phối hợp với các bộ, ngành sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện nội 

dung Tiểu dự án 2- Dự án 10 về Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển 

kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN để các địa 

phương tổ chức thực hiện. 

- Sửa đổi những bất cập tại Thông tư số 02/2022/TT-UBDT (đã cụ thể tại 

phần III nêu trên); điều chỉnh nguồn vốn thực hiện hỗ trợ học sinh, sinh viên đại học, 

sau đại học tại tiểu dự án 2, dự án 5 về các trường Đại học để thực hiện theo Thông tư 

số 15/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

27/8/2021 của Chính phủ (như hiện nay đang thực hiện). 

- Xem xét, tiếp tục hướng dẫn chi tiết việc triển khai thực hiện tiểu dự án 2 

- dự án 5, trong đó sớm thống nhất biên soạn, thẩm định, phê duyệt và ban hành 

chương trình bồi dưỡng tiếng DTTS; quy trình, phương thức triển khai thực hiện 

nội dung số 02: đào tạo sau đại học. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Đoàn Giám sát Quốc 

hội khóa XV./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban Dân tộc; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, NNPTNT, LĐ-TBXH; 

- Ban Dân tộc; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, 

  Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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