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Kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2019, 

phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2020 

 

I. TÌNH HÌNH VÙNG DTTS VÀ MIỀN NÖI NĂM 2019 

1. Về sản xuất, đời sống 

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, nhân dân tích cực 

tăng gia sản xuất tăng năng suất lao động. Kinh tế sản xuất chính của huyện là 

Nông - Lâm nghiệp, chăn nuôi nhưng với quy mô nhỏ lẻ, mang tính tự cung, tự 

cấp. Thương mại dịch vụ chưa phát triển, hoạt động giao lưu hàng hóa còn nhiều 

hạn chế do đường giao thông đi lại khó khăn ở một số xã trên địa bàn huyện. 

Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 2.386,23 ha, đạt 91,78% kế hoạch và bằng 

91,59% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia súc giảm so với kế hoạch và cùng kỳ, nhất 

là đàn lợn do dịch tả lợn Châu Phi. Công tác chăm sóc bảo vệ rừng được quan 

tâm, diện tích trồng rừng mới là 1.200 ha, sản lượng khai thác Nhựa thông ước 

thực hiện 8.000 tấn, khai thác gỗ rừng trồng ước thực hiện được 16.500 m
3
. 

Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo. Năm 2019 

tổng số hộ dân toàn huyện là 7.436 hộ, tỷ lệ hộ nghèo là 17,64%, tỷ lệ hộ cận 

nghèo là 13,45%; tỷ lệ hộ nghèo DTTS là 15,2%, tỷ lệ hộ cận nghèo DTTS là 

11,6%, không có hộ tái nghèo. Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 04/10 xã, ước 

thực hiện năm 2019 thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã có đường ô tô đến 

trung tâm xã là 10/10 xã; Tỷ lệ xã có điện lưới Quốc gia 10/10 xã.   

2. Về văn hóa 

Nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, tổ chức các lễ hội với 

nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Hiện nay có 05/10 xã có nhà văn hóa xã 

đạt chuẩn, 100% số thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng. 

3. Về Giáo dục 

Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, đẩy mạnh công tác xây dựng trường 

học đạt chuẩn Quốc gia. Duy trì phát triển mô hình trường PTDTBT ở các xã đặc 

biệt khó khăn. Chất lượng chăm sóc, giáo dục tại các trường học tăng so với năm học 

trước. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia 11/42 Trường đạt 26,19%, tỷ lệ trẻ mầm 

non đến lớp đạt 100%, tổng số học sinh được cử tuyển vào các Trường phổ thông 

DTNT là 18 học sinh.  

4. Về y tế 

Lĩnh vực y tế, cấp thẻ BHYT, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được 

quan tâm, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai thực hiện 

theo kế hoạch. Tích cực triển khai thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đối với 

xã về đích nông thôn mới năm 2019. Tổng số xã đạt chuẩn về y tế là 06 xã, tỷ lệ 



 2 

trạm y tế có bác sỹ 6/10 xã, đến nay 10/10 xã có Trạm y tế xã phục vụ chăm sóc 

sức khỏe cho nhân dân, tỷ lệ hộ DTTS sử dụng nước sạch 97%. 

5. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tương đối ổn định. Nhân 

dân các dân tộc huyện Đình Lập có truyền thống tin tưởng tuyệt đối vào đường 

lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Bản sắc văn hóa 

truyền thống được giữ gìn và phát huy.  

Tình hình khu vực biên giới ổn định, nhân dân
 
khu vực biên giới thường 

xuyên thăm thân, nhân dịp các ngày Lễ, Tết cổ truyền, ngày kỷ niệm lớn của hai 

bên, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, phối hợp giải quyết tốt 

các vụ việc, các vấn đề nảy sinh trên biên giới, tạo môi trường thuận lợi để thúc 

đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.  

Tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân (tranh chấp đất đai…) còn 

xảy ra, vấn đề về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không có 

truyền đạo trái phép trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC, CHÍNH SÁCH 

DÂN TỘC. 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong 

triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. 

 Huyện uỷ, HĐND, UBND đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung 

trọng tâm sau: 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường các biện 

pháp tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình, nhiệm vụ trọng tâm về công 

tác dân tộc, chính sách dân tộc như: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững (trong đó có Chương trình 135 về xây dựng cơ sở hạ tầng, duy tu bảo 

dưỡng và hỗ trợ phát triển sản xuất); Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất cho 

đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 06 của UBND tỉnh; Quyết định số 

2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính 

sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQG XDNTM) trên địa bàn 

huyện; Chỉ đạo thực hiện các chính sách về giáo dục đào tạo, phát triển nguồn 

nhân lực, nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật; chính sách người có uy tín 

trong cộng đồng người DTTS; chính sách cấp phát ấn phẩm, báo, tạp chí không 

thu tiền cho vùng đồng bào DTTS; Chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật và 

một số chính sách dân tộc khác.  

Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội dân tộc thiểu số huyện Đình Lập lần 

thứ III năm 2019 theo Kế hoạch. 

2. Tình hình, kết quả thực hiện các chính sách dân tộc 

2.1.Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (Quyết định số 511/QĐ-

TTg, ngày 04/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về 

hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, duy tu bảo dưỡng cho 
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các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt 

khó khăn). 

* Tổng số vốn Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững là 16.475 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn đầu tư phát triển là: 13.102 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách năm 

2018 chuyển sang năm 2019 là 319 triệu đồng. 

+ Thực hiện thanh toán dự án hoàn thành cho 13 công trình đã hoàn thành 

năm 2018 là: 9.009 triệu đồng, hiện nay đã giải ngân được 8.861 triệu đồng; 

+ Đầu tư dự án khởi công mới cho 03 công trình: 4.092 triệu đồng, đã giải 

ngân 100% KH. 

  - Vốn Hỗ trợ PTSX là 2.406 triệu đồng hỗ trợ cho 978 hộ được 15.741 con 

giống gia cầm, 42,25 tấn thức ăn chăn nuôi, 42,57 tấn phân bón, 39 máy nông cụ 

các loại, 34.800 cây giống.  

 - Vốn Duy tu bảo dưỡng là 866 triệu đồng phân bổ cho 10 xã, các xã đã 

thực hiện xong chủ yếu là sửa chữa đường giao thông. 

 - Vốn nhân rộng mô hình giảm nghèo chương trình 135 là 420 triệu đồng, 

đã hỗ trợ được 29 con bò giống cho 29 hộ ở xã Lâm Ca. 

 2.2. Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt 

khó khăn, xã biên giới, thôn bản đặc biệt khó khăn, chương trình 135: 

 Chỉ đạo phòng chuyên môn và các xã thụ hưởng chương trình 135 tổ chức 

bồi dưỡng, tập huấn cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn 

chương trình 135 năm 2019 được 13 lớp với 698 học viên tham dự (gồm 12 lớp ở 

cấp xã và 01 lớp cấp huyện); Đôn đốc các xã chọn cử học viên tham gia tập huấn 

tại tỉnh, lớp cộng đồng được 13/36 học viên tham dự, lớp cán bộ xã gồm 10/10 

học viên tham dự.  

 2.3. Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/2/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc 

thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn. 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã rà soát các đối tượng thụ 

hưởng, tổng hợp gửi kết quả cho Ban Dân tộc tỉnh, gồm có 754 hộ dân tộc thiểu 

số ít người được thụ hưởng, UBND huyện đã kiểm tra, rà soát và phân bổ kinh 

phí là 1.569 triệu đồng, hỗ trợ 184,37 tấn phân bón các loại, 02 con lợn giống, 

hiện nay 10/10 xã đã thực hiện xong. 

 2.4. Công tác triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 293/QĐ-TTg 

ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính. 

 Tổng nguồn vốn được phân bổ năm 2019 là: 25.539 triệu đồng, trong đó 

vốn ngân sách năm 2018 chuyển sang là 509 triệu đồng: 

 + Khởi công mới 06 công trình vốn giao là 14.030 triệu đồng. 

Kiên cố mương Nà Kéo xã Kiên Mộc; Nước Sinh hoạt tập trung thôn Khe 

Chòi xã Bắc Lãng; Cứng hóa đường ĐX.403 km 4 ĐH.40- thôn Khe Chòi xã Bắc 

Lãng; Mở mới đường giao thông đoạn km 6+784(ĐH 42) thôn Hin Đăm, Kiên 

Mộc - Dốc 6 độ, Quốc Lộ 31; Công trình Trường Tiểu học xã Bắc Lãng; Trường 

Mầm non I xã Lâm Ca.  
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 + Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2019 là: 11,509 tỷ đồng (Cải tạo, 

nâng cấp đường Châu Sơn - Khe Luồng - Kiên Mộc - Dốc 6 độ ).  

( Tiến độ thực hiện, giải ngân có biểu chi tiết kèm theo). 

Vốn Duy tu bảo dưỡng công trình sau đầu tư là 1.189 triệu đồng, gồm: Duy 

tu bảo dưỡng công trình nước sinh hoạt tập trung xã Đồng Thắng 594 triệu đồng, 

hiện đang thi công, duy tu bảo dưỡng đường Bản Pe- Bản Xum xã Cường Lợi 595 

triệu đồng, đã thi công và giải ngân xong;  

 2.5. Chính sách đối với người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số 

 Huyện đã rà soát, đánh giá, tổ chức bình xét người có uy tín năm 2019 và 

được UBND tỉnh phê duyệt công nhận 117 người theo Quyết định số 567/QĐ-

UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh sách người có uy 

tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tổng kinh phí phân bổ năm 

2019 là 320,3 triệu đồng đã chi 90 triệu đồng, trong đó: Tặng quà nhân dịp Tết 

Nguyên Đán Kỷ Hợi cho 127 người có uy tín trên  địa bàn; Thăm hỏi ốm đau, gia 

đình gặp khó khăn là 68 người, thăm viếng 01 trường hợp, các chế độ thăm hỏi, 

tặng quà được thực hiện theo Quyết định số 12/QĐ-TTg 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 DTTS. 

 Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh cho người có uy tín trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2019 gồm 

có 76/117 tham dự. Chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn chọn cử 

đại biểu người có uy tín tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức gồm 24/30 người 

tham dự và chọn cử được 04 đại biểu người có uy tín thăm quan học hỏi kinh 

nghiệm tại các tỉnh bạn. 

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện đã phát huy 

được vai trò, tinh thần trách nhiệm trong việc tuyên truyền các chủ trương chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương tại cộng đồng như: Chương 

trình Xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, xóa đói giảm nghèo, ... 

2.6. Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ, về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn huyện. 

 Hàng tháng số ấn phẩm báo, tạp chí được cấp phát đến vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn cơ bản kịp thời, đã cấp được trên 

73.300 tờ báo, tạp chí bao gồm 19 đầu báo các loại.  

 Nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc tuyên truyền các chủ trương chính 

sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan 

tâm đầu tư cho vùng miền núi, khu vực đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao đời 

sống văn hóa tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số 

 III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH 

TRA CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRÊN 

ĐỊA BÀN 

 Chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan thường xuyên kiểm tra các 

chương trình dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo thực hiện đúng quy định hiện 
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hành; Việc thực hiện các chính sách dân tộc đầy đủ đúng mục đích, đúng đối 

tượng thụ hưởng. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Kết quả đạt đƣợc 

 Việc triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc luôn được sự quan tâm 

chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, Ban Dân tộc, UBND tỉnh, sự phối hợp giữa chặt 

chẽ của các ban ngành, đoàn thể. UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn và sự hưởng ứng của người dân tổ chức triển khai thực 

hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng khó khăn, đời 

sống vật chất và tinh thần đồng bào các dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt. Các 

công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sau khi hoàn thành đưa vào khai thác sử 

dụng đều phát huy hiệu quả, đảm bảo chất lượng phục vụ lợi ích thiết thực của 

người dân. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế, đồng bào các 

dân tộc ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Các chính sách 

dân tộc phát huy được hiệu quả sử dụng thu hẹp khoảng cách giữa các vùng 

DTTS, giảm nghèo bền vững.  

 2. Hạn chế  

 - Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở xã, thị trấn trong công tác chỉ đạo thực 

hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc chưa thật sự sát sao theo quy định; Công 

chức phụ trách công tác dân tộc ở cấp xã đều kiêm nhiệm nên hiệu quả hoạt động 

chưa cao, việc tham mưu thực hiện một số chính sách dân tộc còn hạn chế. 

 - Việc lựa chọn nội dung hỗ trợ trong dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất 

chương trình 135 hiệu quả chưa cao, tổ chức, triển khai thực hiện chưa kịp thời. 

- Thu nhập của người dân còn thấp nên khả năng huy động sức dân xã hội 

hóa còn rất khó khăn. 

- Kinh phí Nhà nước cấp đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ nghèo, 

hộ cận nghèo thấp. 

  - Một bộ phận người dân vẫn còn nặng tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư, 

hỗ trợ của Nhà nước, chưa tích cực chủ động trong lao động, phát triển sản xuất, xoá 

đói giảm nghèo vươn lên làm giàu.  

 V. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020  

Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phối hợp 

thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời, đúng đối 

tượng và hiệu quả. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên 

địa bàn trong năm 2020. 

- Đối với Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. Sau khi có văn bản hướng dẫn thực 

hiện và được phân bổ nguồn vốn UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã triển khai thực hiện theo quy định. 



 6 

- Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với cấp xã và các ban, ngành liên 

quan tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đồng bào vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 - Chủ động nắm chắc mọi diễn biến, tình hình khiếu kiện trên địa bàn, đặc 

biệt tại các dự án đang triển khai xây dựng, tình hình an ninh tôn giáo trong cộng 

đồng dân tộc thiểu số, tình hình truyền đạo trái phép trên địa bàn. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ thông tin cho đồng 

bào dân tộc thiểu số như: Việc cấp một số loại báo, tạp chí không thu tiền để các 

cấp các ngành và người dân hiểu và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm. 

 - Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị. Tăng 

cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ 

quan, đơn vị về vai trò, ý nghĩa của công tác dân tộc và việc thực hiện các chính 

sách dân tộc. 

 Trên đây là báo cáo của UBND huyện Đình Lập về công tác Dân tộc và 

tình hình thực hiện các chính sách dân tộc năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2020./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ban Dân tộc tỉnh; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Vi Văn Đông 
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