
 

  

UBND TỈNH NINH THUẬN     CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN DÂN TỘC     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /BC-BDT 
 

 

          Ninh Thuận, ngày     tháng 11  năm 2022 

       

 BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2022  

và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2023 

 

 

Thực hiện ý kiến Chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Công 

văn số 4201/VPUB-KTTC ngày 20/10/2022 về việc chuẩn bị báo cáo tình hình 

Kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ban Dân tộc 

báo cáo tình hình công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc năm 2022 và 

Phương hướng, nhiệm năm 2023, như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÖI 

1. Khái quát tình hình chung 

Tỉnh Ninh Thuận có diện tích tự nhiên 3.358 km
2
, dân số 181.788 hộ/722.689 

khẩu; có 06 huyện và 01 thành phố, trong đó, huyện Bác Ái thuộc huyện nghèo theo 

Nghị quyết 30a của Chính phủ. Giai đoạn 2021-2025, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi tỉnh có 28 xã ; trong đó có 15 xã khu vực III, 01 xã khu vực II, 12 xã khu 

vực I 
1
 với 71 thôn đặc biệt khó khăn 

2
.  

Toàn tỉnh có 32 dân tộc thiểu số, với 38.431 hộ/170.566 khẩu, chiếm 23% dân số 

toàn tỉnh; (dân tộc Raglai 17.762/76.295 khẩu, chiếm 10,6% dân số toàn tỉnh; dân tộc 

Chăm 19.239 hộ/85.343 khẩu, chiếm 11% dân số toàn tỉnh; dân tộc Hoa 974 hộ/3.759 

khẩu, chiếm 0,53% dân số toàn tỉnh; các dân tộc thiểu số khác 728 hộ/3.828 khẩu, 

chiếm 0,53% dân số toàn tỉnh). (Hộ nghèo dân tộc thiểu số 8.635 hộ/38.860 khẩu, chiếm 

22,46% so với hộ DTTS; Hộ cận nghèo dân tộc thiểu số 4.687 hộ/22.753 khẩu, chiếm 

12,19% so với hộ DTTS)
3
.  

2. Tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN  

2.1) Về sản xuất nông nghiệp:  

- Trồng trọt: Những tháng đầu năm tình hình thời tiết tương đối thuận lợi, 

cùng với chỉ đạo điều tiết nước hợp lý, bảo đảm diện tích gieo trồng vụ Đông - 

                                           
1
 Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực 

III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo Quyết định số 

1127/QĐ-TTg, ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó 

khăn, có khó khăn đặc thù, giai đoạn 2021 -2025, gồm: Dân tộc Raglai, Cơ Ho, Chăm. 
2
 Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc 

biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025. 

  
3
 Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Chủ tịch ủy ban nhân  dân tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh kết quả 

tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.. 
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Xuân; công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển cánh đồng lớn được tích 

cực triển khai
4
; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát chặt chẽ, 

không để xảy ra dịch bệnh; vụ lúa Đông Xuân 2021- 2022 vừa được mùa, được 

giá nên bà con nông dân rất phấn khởi. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên 

cây trồng được tăng cường, dịch hại trên cây trồng xảy ra ở mức độ nhẹ trung 

bình và đang được kiểm soát chặt chẽ.  

- Chăn nuôi: Chăn nuôi gia súc có sừng phát triển theo hướng nâng cao 

chất lượng sản phẩm, đồng thời chú trọng phát triển đồng cỏ để chủ động nguồn 

thức ăn chăn nuôi, từng bước chuyển dần từ quản canh truyền thống sang chăn 

nuôi thâm canh và bán thâm canh tại các hộ gia đình và trang trại. Tăng cường  

các biện pháp nhằm ngăn chặn tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục, dịch tả lợn 

Châu Phi trên đàn gia súc… 

2.2) Về Lâm nghiệp: Tăng cường công tác phòng, chống phá rừng và 

phòng cháy, chữa cháy rừng; thành lập các tổ đội chuyên trách bảo vệ rừng và 

PCCCR tại các xã vùng dân tộc có rừng; đồng bào DTTS tích cực tham gia công 

tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô, tham gia giữ 

rừng khoán quản, trồng rừng sản xuất và chăn nuôi dưới tán rừng. 

2.3) Về Giáo dục và Đào tạo: có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở trường 

lớp học được đầu tư xây dựng khang trang theo hướng chuẩn hóa, hầu hết các 

địa phương có đồng bào DTTS&MN sinh sống đều có trường mẫu giáo, tiểu 

học, trung học cơ sở và trung học phổ thông cơ bản đáp ứng nhu cầu giáo dục 

của địa phương. 

 2.4) Về Y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phòng, chống dịch bệnh: 

Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên, từng bước đáp ứng nhu cầu của 

người bệnh. Tiếp tục luân chuyển Bác sỹ tuyến huyện về hỗ trợ cho tuyến xã để 

tham gia khám, chữa bệnh cho Nhân dân; Công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời, 

đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch đạt được mục tiêu; Y tế dự phòng 

được tăng cường, các dịch bệnh theo mùa được kiểm soát chặt chẽ, không để 

bùng phát thành dịch; từ đầu năm đến nay không có ca mắc, kiểm soát dịch bệnh 

sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng đối với các địa phương vùng 

DTTS&MN; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo.  

2.5) Về Văn hóa, thông tin, thể thao: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền 

và các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao nhân dịp lễ hội Katê của đồng bào 

Chăm theo tôn giáo Bàlamôn, Tết Ramưwan của đồng bào Chăm theo tôn giáo 

Bà ni và chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân 

tộc Raglai; chỉ đạo tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, 

an toàn và tiết kiệm và các sự kiện chính trị của đất nước; qua đó đã tạo sức lan 

tỏa lớn, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và tìm hiểu phong tục tập 

                                           
4 Liên kết “4 nhà” và các mô hình có hiệu quả, nhất là mô hình cánh đồng lớn 293,25 ha (11 cánh đồng lớn lúa diện tích 

2.156,6 ha; 01 cánh đồng lớn bắp giống 80 ha; 02 cánh đồng lớn măng tây xanh 56,6 ha- tăng 1,6 ha (HTX Tuấn Tú) gắn với 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; mô hình tưới nước tiết kiệm được nhân rộng với diện tích 538,6 ha (Xã An Hải: 235 

ha, xã Phước Hải: 292 ha, xã Phước Thuận: 8,4 ha, xã  Phước Thái: 2,8 ha và xã Phước Vinh: 0,4 ha. 
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quán của đồng bào Chăm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh” được triển khai và thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận 

thức và tạo sự đồng thuận của Nhân dân.  

2.6) Về phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và tác động của đại dịch Covid-

19 đến đồng bào DTTS&MN:  

Đầu năm 2022, trong điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, thách 

thức, nhất là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến nhiều mặt của đời 

sống, kinh tế, xã hội của đồng bào DTTS&MN; tuy nhiên, đến nay dịch bệnh 

Covid-19 đã được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội đã và đang phục hồi 

và phát triển; các giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống 

đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn cơ bản được bảo đảm.  

Công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh luôn được chủ động triển khai 

xây dựng phương án, kế hoạch nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai. Kịp 

thời kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình thiệt hại và đề xuất hỗ trợ theo quy 

định, nhất là hỗ trợ gạo, giống cây trồng, thuốc xử lý môi trường. Qua đó, góp 

phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh gây ra, sớm 

ổn định sản xuất và đời sống Nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn. 

Ngày 04/8/2022, trên địa bàn xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã 

xảy ra mưa lớn kèm theo sấm sét, dẫn đến chết người trên địa bàn xã Mỹ sơn, 

huyện ninh Sơn, cụ thể: 01 người tử vong. Chính quyền địa phương đã kịp thời 

thăm hỏi, động viên và Ủy ban Dân tộc đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị 

nạn. 

2.7) Về công tác tôn giáo: Tình hình hoạt động tôn giáo cơ bản ổn định, 

đồng bào theo các tôn giáo sinh hoạt tôn giáo đúng tôn chỉ pháp luật, Nhân dân 

theo đạo yên tâm lao động sản xuất, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức 

tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về tôn 

giáo.  

  2.8)  Về tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội: Tình hình an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Đồng bào DTTS&MN 

luôn phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất, không ngừng phấn đấu, vươn lên, 

luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi 

mới của đất nước. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022. 

1. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 21/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh.  

Tổng số nhiệm vụ được giao: 07 nhiệm vụ, đã thực hiện hoàn thành đúng 

hạn là 05/07 nhiệm vụ; còn 02/07 nhiệm vụ đang thực hiện đến cuối năm 2022 

(Chi tiết Phụ lục IV kèm theo); Ban Dân tộc tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND 

tỉnh các văn bản chỉ đạo, điều hành như: Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 
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25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIV; Nghị quyết số 48/NQ-

HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 496/QĐ-

UBND ngày 11/9/2022 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương 

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

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

địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 24/12/2021của 

UBND tỉnh  thay thế, bổ sung và công nhận Người uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số năm 2022; Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND 

tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số năm 2022; Kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 26/01/2022 

của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025, năm 

2022; Kế hoạch số 567/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh về triển 

khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/11/2016 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về nâng cao hiệu quả công tác dân 

vận vùng đồng bào dân tộc miền núi đến năm 2025; Kế hoạch số 2506/KH-

UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Chiến lược công 

tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận; Kế hoạch số 3993/KH-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, 

viên chức giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Công văn số 

1258/UBND-VXNV ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát 

triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 

năm 2030. 

2. Thực hiện Chƣơng 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. 

- Ban Dân tộc: Tổng kinh  phí  giao trên  2.575,25  triệu  đồng; Đến nay 

Ban Dân tộc đã thực hiện giải ngân đạt 540 triệu đồng/ 2.575 triệu đồng đạt 21% 

vổn kế hoạch giao, cụ thể như sau: 

2.1. Triển khai Kế hoạch số 3993/KH-UBND ngày 14/9/2022 của UBND 

tỉnh về việc triển khai thực hiện “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, 

công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  

Ban Dân tộc Ban hành Kế hoạch 845/KH-UBND, ngày 22/9/2022 về triển 

khai thực hiện bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022. Phối hợp với UBND các huyện, xã mở 

16 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên 

chức năm 2022 cho đối tượng 3 gồm: 06 lớp và đối tượng 4 gồm: 10 lớp (thời 

gian từ tháng 10/2022). 
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 Kết quả thực hiện: Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Ủy ban nhân dân 

các huyện thực hiện Tiểu  Dự  án  2  thuộc  Dự  án  05-CTMTQG:  Bồi  dưỡng  

kiến  thức  dân  tộc  mở  15/14  lớp  tập  huấn  với  360  đại  biểu tham  gia, hoàn 

thành 100% khối lượng theo kế hoạch.   

2.2. Triển khai Kế hoạch số 3503/KH-UBND ngày 11/8/2022 của UBND 

tỉnh về đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai 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 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

  Tiểu  Dự  án  4  thuộc  Dự  án  05-CTMTQG:  Đào  tạo  nâng  cao  năng  

lực  cho  cộng đồng và cán  bộ triển khai  Chương trình ở các cấp,  với  kinh phí  

1.244,30 triệu đồng (Đang chờ UBDT phê duyệt khung chương trình đào tạo 
nâng cao năng lực cho cộng đồng sẽ tổ chức thực hiện). 

2.2. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3262/KH-UBND ngày 26/7/2022 

của UBND tỉnh về tổ chức Hội gặp mặt, biểu dương Người có uy tín trong đồng 

bào DTTS năm 2022 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ.  

Kết quả : ngày 12/10/2022 Ban Dân tộc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ 

chức Hội nghị biểu dương cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2022, 

tại Hội nghị UBND tỉnh biểu dương khen thưởng cho 23 cá nhân người có uy tín 

có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tại địa phương và đồng thời, Ban Dân tộc 

tổ chức mở lớp tập huấn cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

năm 2022 (vào 02 ngày 13 và 14/10/2022). đến nay  đã  giải  ngân được  

204,630 triệu đồng/508,590 triệu  đồng,  đạt 40% kế hoạch. 

Dự kiến cuối tháng 11 năm 2022 tổ chức Đoàn người có uy tín đi học tập 

kinh nghiệm ở các tỉnh phía Bắc theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt 

năm 2022 sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch. 

2.3. Triển khai Kế hoạch số 4211/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND 
tỉnh về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 
thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-

2025”. 

Kết quả: Phối hợp với UBND các xã thực hiện Tiểu  Dự  án  2  thuộc  Dự  

án  09-CTMTQG:  Giảm  thiểu  tình  trạng  tảo  hôn  và  hôn nhân  cận  huyết  

thống  trong  vùng  đồng  bào  DTTS  và  miền  núi:  đã  mở  10  lớp  mỗi  lớp  

40  người,  tổng  cộng  400 đại  biêu  tham  gia;  thành  lập  01  câu  lạc  bộ  “tảo  

hôn  và  hôn  nhân  cận  huyết thông  tại  trường  phô  thông  DTNT  THCS  

huyện  Thuận  Bắc”. Đến  nay  đã  giải ngân  đạt 113,838  triệu  đông 

/118,68113,838  triệu  đồng  đạt  96%  so  với  kế hoạch. 

2.4. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý công tác về DTTS.  

Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc đã được cài đặt và kết 

nối với các sở, ngành của tỉnh; tiếp tục thực hiện Tiểu  Dư  án  2  thuộc  Dự  án  
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10-CTMTQG:  ứng  dụng  công  nghệ  thông  tin hỗ  trợ phát triển kinh tế  -  xã  

hội  và đảm  bảo  an  ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiếu  số và miền núi 

với  kinh phí 2.091,2 triệu  đồng. Hiện nay đang lập Báo cáo khả thi. 

2.5. Triển khai Kế hoạch số 2901/KH-UBND ngày 04/7/2022 của UBND 

tỉnh về kiểm tra, giám sát, đánh giá 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 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

 Cuối năm sẽ tổ chức thực hiện Tiểu  Dự  án  3 thuộc  Dự  án  10-

CTMTQG:  Kiểm  tra,  giám  sát,  đánh  giá,  đào  tạo, tập  huấn tổ  chức  thực  

hiện Chương trình với  kinh phí  68,47 triệu đồng.  

3. Thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về công tác dân tộc: 

Ban Dân tộc đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, phối hợp thực 

hiện các chính sách dân tộc bao gồm 17 Quyết định, 17 Kế hoạch, 92 báo cáo, 

01 Tờ trình triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc như 
5
. 

                                           
5
 Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ Trưởng, phó phòng nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; Quyết 

định về ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; Quyết định thành lập Tổ xây 

dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thựcc 

hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 

I: từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định thành lập Tổ xây dựng Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng 

bào DTTS&MN giai đoạn 2021-225, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 02/QĐ-BDT ngày 17/01/2022 về 

việc thành lập Tổ xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định phê 

duyệt dự toán thực hiện nội dung số 1, thuộc tiểu dự án 2 của Dự án 10: biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, 

phát huy vai trò của Người có uy tín năm 2022 và Quyết định số 03/QĐBDT ngày 17/01/2022 về việc thành lập 

Tổ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà 

nước đầu tư trung hạn và hằng năm 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 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số năm 2022; Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngành 

năm 2022; Kế hoạch về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Ban Dân tộc năm 2022; Kế hoạch số về kiểm 

tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính cơ quan năm 2022; Kế hoạch về phát động phong trào thi đua 

cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 101/KH-

BDT ngày 09/02/2022 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 78/KH-BDT ngày 

25/01/2022 triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022; Kế hoạch số 102/KH-

BDT ngày 09/02/2022 theo dõi thi hành pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 80/KH-BDT ngày 25/01/2022 tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng năm 2022; Kế hoạch số 81/KHBDT ngày 26/01/2022 phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

năm 2022; Kế hoạch 106/KH-BDT ngày 10/02/2022 triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng 

giới vùng DTTS” năm 2022 và Kế hoạch số 111/KH-BDT ngày 11/02/2022 triển khai thực hiện chiến lược phát 

triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 vùng DTTS&MN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 331/KHPH-

BDT-BĐBP ngày 27/4/2022 về thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên 

phòng tỉnh năm 2022; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022; Kế hoạch phát động 

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tuyên truyền công tác dân tộc và 

thực hiện chính sách dân tộc năm 2022;  Báo cáo thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết liên quan đến 

thu phí, lệ phí; Báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá từ đầu năm 2022 đến nay; Báo cáo 

đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 5 khóa XI; Báo cáo tuyên truyền gương điển 

hình tiên tiến giai đoạn 2016-2021; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công chức thực hiện 

công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán 

bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025; Báo cáo kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW, 

ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên 
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quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu 

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 99-KH/TU, ngày 

14/01/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ lãnh đạo theo Quy định 109-QĐ/TW của 

Ban Bí thư; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; 

Báo cáo cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện 

đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Báo cáo công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 05 năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp 

luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Báo cáo tác động chính sách BHYT đối với đồng bào DTTS và miền 

núi từ xã khu vực II theo Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ sang khu vực I theo Quyết định 

861/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ; Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 

2021, phương hướng, nhiệm vụ trong tâm năm 2022; Báo cáo Kết quả thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc năm 2021 và phương hướng, nhiệm 

vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo tình hình kết quả triển khai thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và 

phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021; Báo cáo xã đạt chuẩn nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP cùa Chính phủ và thực hiện báo cáo 

giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021 trên hệ thống thông tin nghiệp vụ giám sát; Báo cáo kết quả thực 

hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm toán Chương trình Pforf năm 2020; Báo cáo 

tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày  05/01/2021 của UBND 

tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2021; Báo cáo công tác triển khai thực hiện kế 

hoạch Xây dựng xã hội học tập năm 2021; Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số; Báo cáo về việc thi hành Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước; Báo cáo kết 

quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình "Tăng cường 

sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch chính sách giai đoạn 

2021-2030" năm 2021; Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin 

trên Trang thông tin điện tử và Mạng xã hội; Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 01, nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 02 năm 2022; báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; báo cáo 

tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy định số 105-

QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị và Quy định số 30-QĐ/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; báo cáo về khó khăn, vướng mắc trong 

lĩnh vực ngành Nội vụ và kiến nghị, đề xuất phương án, giải pháp thực hiện trong thời gian tới; báo cáo công tác 

nội chính, phòng, chống tham nhũng tháng 01 năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ trưởng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần 

2022; báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phê 

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (Dự án 2 chương trình 135), 

Báo cáo sơ kết tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị và Quy định 

số 2909-QĐ/TU ngày 25/11/2014 của Ba Thường vụ Tỉnh ủy về lấy phiều tín nhiệm; Báo cáo tổng kết 05 năm 

thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình số 100-

CTr/TU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN, tiêu cực năm 2022; 

Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) ban hành Hướng 

dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu 

tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Báo cáo sơ kết 05 năm 

thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Báo cáo 

sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

XII); Báo cáo tổng kết 10 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 

báo cáo rà soát, lựa chọn danh mục thủ tục hành chính để tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia 

năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 06 tháng đầu 

năm 2022; báo cáo kết quả hoạt động PBGDPL của Ủy viên Hội đồng tỉnh và Hội đồng các huyện, thành phố 6 

tháng đầu năm 2022; báo cáo kết quả sơ kết công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người 

6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo tham luận tại Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi 

đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của 

Chính phủ; Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng trong 06 tháng đầu năm 2022, lập kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu qua mạng cho các gói thầu của dự án trong 06 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 

số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 củ Bộ Chính trị; Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện luật phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2012; Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ 

công, thực thi công vụ của công chức huộc Ban Dân tộc; Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 07, 

nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc tháng 8 năm 2022; Báo cáo kết quả việc giao vốn Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Báo cáo đánh giá việc đổi mới 
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hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Báo 

cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tháng 7 và tháng 8 

năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tình hình giải quyết vụ, việc yêu cầu bồi 

thường nhà nước năm 2021 theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật; Báo cáo công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 (Từ ngày 01/8/2021 đến 31/7/2022); Báo cáo kết quả công 

tác phòng, chống tham nhũng (Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022); Báo cáo bổ sung kết quả công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 (Từ ngày 01/8/2021 đến 31/7/2022); Báo cáo tổng hợp hồ sơ 

trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc Ban Dân tộc; 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng; cường 

công tác cải cách hành chính đến năm 2025; Quyết định 12/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số; Báo cáo số liệu thống kê văn thư - lưu trữ năm 2021; Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I và 

phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022; Báo cáo kỷ luật kỷ cương hành chính quý I và phương hướng quý II 

năm 2022 của Ban dân tộc; Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

phòng chống tham nhũng quý I năm 2022; Báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, phòng chống tham nhũng quý I năm 2022; Báo cáo Thành tựu, kết quả 30 năm thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội vùng dồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Báo cáo công tác nội chính, phòng, chống 

tham nhũng tháng 5 năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng 

tâm 6 tháng cuối năm 2022 cơ quan Ban Dân tộc; Báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 6 

tháng đầu năm 2022; Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành 

chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

Chỉ số PCI cấp tỉnh và chỉ số SIPAS 03 năm 2019, 2020, 2021; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chỉ số cải 

cách chất lượng các quy định của pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Dân tộc; Báo cáo kết quả thực 

hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2022; Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2022; Báo cáo thực hiện Chỉ thị 37-CT/TU, ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy 

mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp; Báo cáo tổng kết 

10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban bí thư  (khóa XI); Báo cáo rà soát, lựa chọn 

danh mục thủ tục hành chính để tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022; Báo cáo phục vụ 

giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”; Báo cáo kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành 

chính Quý III năm 2022; Báo cáo rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Báo cáo 

kết quả triển khai, thực hiện Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo 

cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2022 và phương hướng, nhiệm, vụ năm 2023 của Ban Dân tộc; Báo cáo 

đánh giá kết quả đầu tư các phần mềm quản lý tại đơn vị trong 5 năm qua (2017-2021); Báo cáo kết quả thực 

hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Ninh Thuận giai đoạn 2018-2022; Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022; Báo cáo 

kết quả tự kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và công tác đảm bảo 

an toàn, an ninh mạng; Báo cáo số liệu triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về các chính sách 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Báo cáo kết quả triển khai ISO năm 2022 và dự toán kinh phí thực hiện ISO 

năm 2023 tại Ban Dân tộc; Báo cáo về việc phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để lập Báo cáo nghiên 

cứu khả thi Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; báo cáo đối tượng và chính sách sử dụng người biết tiếng DTTS, 

người có uy tín trong cộng đồng dân cư, già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo ở vùng 

DTTS tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-

NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX; Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 9 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Quyết định về việc thành lập Tổ triển khai các công việc liên quan đến công 

tác cải cách hành chính của Ban Dân tộc; Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử 

Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận; Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Trang thông 

tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận; Quyết định về việc thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương 

hành chính; Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO và Tổ giúp việc ISO thực hiện hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen 

thưởng; Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở; Quyết định về việc bổ sung dự toán chi 

ngân sách nhà nước năm 2022 cho Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận; Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân 

sách nhà nước năm 2022 cho Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận; Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động 

của Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính Ban Dân tộc; Tờ trình về việc phê duyệt dự toán 
nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát 

triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
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Ngoài ra, thực hiện một số nhiệm vụ khác: Công bố kết luận Thanh tra kết 

quả thực hiện Quyết định số 172/QĐ-TTg, ngày 02/9/2016 của Thủ tướng chính 

phủ, phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016-2020 (Dự án 2 Chương trình 135); Quyết định 12/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 

của Thủ tướng chính phủ về tiêu chí lực chọn, công nhận người uy tín và chính 

sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Hòa sơn 

(huyện Ninh Sơn); Tham gia cùng đoàn khảo sát (Ủy ban Dân tộc) làm việc với 

huyện Bác Ái về các chính sách hỗ trợ giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến năm 2021 và đi thăm, tặng quà 

cho đồng bào DTTS tại xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn; phối hợp với Ủy ban Dân 

tộc tổ chức hội thảo khu vực miền trung tây nguyên tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận; 

Tiếp đoàn người có uy tín của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố 

Cà Mau đến tham quan, học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại Ninh Thuận; 

Thống kê số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, tôn giáo và các thành phần dân tộc 

thiểu số năm 2022. 

Tổ chức Thanh tra kết quả thực hiện Quyết định số 12/QĐ-BDT ngày 

31/3/2022 thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện Dự án 2 

(chương trình 135) theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ; Quyết định 12/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người 

có uy tín trong đồng bào DTTS tại UBND xã Phước Hòa, huyện Bác ái. 

- Chương trình phối hợp: Tổ chức ký kết 05 Chương trình phối hợp giữa 

Ban Dân tộc với Hội liên Hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục theo dõi các 

chương đã ký kết với các Sở, ban ngành. 

- Công tác chỉ đạo chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Tết 

Ramưwan  cho đồng bào vùng DTTS&MN được các cấp, các ngành chăm lo hỗ 

trợ, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo; gia đình chính sách, người có công; người 

có uy tín trong đồng bào DTTS vui Tết an toàn, tiết kiệm; bảo đảm cung cầu 

lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022. Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào dân 

tộc thiểu số nghèo, đối tượng khó khăn và Người có uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số huyện Bác Ái, với số lượng 100 suất quà cá nhân (800.000 

đồng/suất) và 10 suất quà tập thể (3.500.000đồng/suất); thăm, tặng quà cho 

Thánh đường 102 xã Xuân Hải và 46 hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ 

gia đình khó khăn; gia đình chính sách, Thương binh, Liệt sĩ và Người có uy tín 

tiêu biểu là đồng bào Chăm tại xã Xuân Hải nhân dịp Tết Ramưwan năm 2022 

và thăm, tặng quà 100 suất cá nhân; 03 suất tập thể cho hộ nghèo, người có uy 

tín đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn nhân dịp Lễ hội Ka tê năm 2022. 

Các địa phương có đồng bào DTTS sinh sống tổ chức thăm và chúc Tết 

cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 

12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo chế độ qui định, bình quân 

mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng/người; tổ chức cấp phát gạo cứu đói và quà 
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Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công đảm bảo các đối tượng 

theo qui định được hưởng một cái Tết cổ truyền đầm ấm và không để ai bị bỏ lại 

phía sau. Quỹ thiện tâm (VinGroup) hỗ trợ cho người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số 19 cái điện thoại. 

4. Đánh giá chung  

a) Thuận lợi: 

- Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng 

bào DTTS&MN năm 2022 cơ bản ổn định, các cấp ủy, chính quyền thường 

xuyên quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào 

vùng DTTS; công tác dân tộc tiếp tục nhận được sự lãnh đạo kịp thời, sát sao 

của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Cơ quan công tác dân tộc từ tỉnh đến huyện 

đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong việc triển khai 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 đến năm 2025; các chương trình, dự 

án được đầu tư trong vùng đồng bào DTTS&MN, các nhiệm vụ cơ bản hoàn 

thành theo kế hoạch đề ra; công tác kiểm tra, giám sát đã được thực hiện theo 

quy định. 

- Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng 

đồng bào DTTS&MN tiếp tục phát triển và ổn định, chính sách an sinh xã hội 

được triển khai đồng bộ, kịp thời, đồng bào DTTS&MN ổn định cuộc sống. 

Công tác giảm nghèo được quan tâm đầu tư có hiệu quả. Cơ sở hạ tầng phục vụ 

nhu cầu thiết yếu của người dân trong vùng ngày càng tốt hơn, hệ thống tưới 

tiêu phục vụ sản xuất, chăn nuôi ngày càng hoàn chỉnh; bản sắc văn hóa truyền 

thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy. 

b) Khó khăn: 

- Tác động của dịch bệnh Covid-19 và biến đổi khí hậu ảnh hưởng ngày 

càng gay gắt đã tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống, xã hội đối với vùng 

DTTS&MN trên địa bàn tỉnh. 

- Lĩnh vực công tác dân tộc đa dạng, phức tạp; lực lượng làm công tác dân 

tộc từ tỉnh đến huyện còn mỏng, cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương 

thường xuyên thay đổi, điều này ảnh hưởng đến công tác tham mưu, triển khai 

thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn. 

- 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 là Chương trình mới thực hiện từ năm 2022, một số Thông tư, văn bản 

hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương ban hành chậm, hiện nay vẫn chưa được 

xác định rõ, cụ thể một số nội dung, danh mục dự án, tiểu dự án và nội dung thành 

phần để thống nhất cho địa phương thực hiện, cụ thể như :  

(1) Chưa ban hành hướng dẫn về định mức kinh phí, cơ chế hỗ trợ từ ngân 

sách Trung ương về đất  ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, mạng lưới chợ vùng 

đồng bào DTTS. Việc thực hiện hỗ trợ các nội dung trên bằng nguồn vốn đầu tư sẽ 
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rất khó khăn trong quá trình triển khai (thực  hiện theo luật đầu tư công) cần phải có 

cơ chế đặc thù phù hợp với tính chất nguồn vốn hỗ trợ.   

 (2) Tiểu dự án 1, dự án 9-CTMTQG: về nội dung hỗ trợ đồng bào dân tộc 

còn nhiều khó khăn, Thông tư không hướng dẫn mức hỗ trợ vốn có thu hồi bằng 

chính sách tín dụng ưu đãi đặc biệt để tạo sinh kế, do vậy địa phương không có 

cơ sở để triển khai (mức vay tối thiểu/hộ, lãi suất, thời gian vay...). Chưa có văn 

bản hướng dẫn về cơ chế nhận và hạch toán, theo dõi nguồn vốn này, đồng thời 

cũng chưa có hướng dẫn cơ chế cho vay, lãi suất cho vay,… các đối tượng thuộc 

tiểu dự án 1, dự án 9 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

(3) Tiểu Dự án 2, Dự án 10-CTMTQG: 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 dân tộc 

thiểu số và miền núi: chưa có hướng dẫn nội dung cụ thể (khung) làm cơ sở xây 

dựng kế hoạch danh mục hoạt động hỗ trợ nội dung Chuyển đổi số trong tổ chức 

triển khai thực hiện Chương trình, “Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân 

tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã để phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự”. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023. 

1. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung 

ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 

88/2019/QH14 ngày 18/11/2019, 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 và MN giai đoạn 2021-2030; 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 vùng đồng bào DTTS 

và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 các Nghị 

quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các Kế hoạch, văn bản hướng dẫn UBND tỉnh 

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

vùng đồng bào DTTS và MN đến năm 2025 và định hướng đến năm 2025.  

2. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg,ngày 03/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa 

chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2023.   

3. Theo dõi, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn các địa phương tổ chức thực hiện Chương trình MTQG đúng tiến độ, hiệu 

quả và triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục 

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

UBND tỉnh giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cho Ban Dân 

tộc. 

4. Tiếp tục rà soát các chính sách dân tộc; chính sách thực hiện tại vùng 

DTTS&MN liên quan tới đồng bào DTTS. Đề xuất tiếp tục thực hiện, sửa đổi, 
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bổ sung, thay thế, hoặc bãi bỏ các chính sách (văn bản) không còn phù hợp để 

đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách trong giai đoạn 2021-2025. 

5. Theo dõi, nắm tình hình dư luận vùng DTTS và miền núi; thông tin kịp 

thời các vụ việc phát sinh trong lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc 

biệt là tình hình thiệt hại do thiên tai, đói giáp hạt, phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19,... để phục vụ công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác 

dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

6. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo của công dân theo lĩnh vực ngành quản lý; tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực 

hiện tốt các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, 

công chức trong cơ quan. 

7. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động công vụ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 

30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. 

8. Thực hiện hoàn thành dự án “Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý 

về dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh. 

9. Định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết, báo cáo, kiến nghị với Ban Chỉ đạo 

Chương trình tỉnh về việc tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình 

MTQG; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình 

MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN năm 2023. 

10. Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 

2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị cán bộ, công chức năm 

2023. 

 Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân 

tộc năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh Ninh 

Thuận./. 

 

Nơi nhận:     

- Ủy ban Dân tộc (báo cáo); 

- Hội đồng nhân dân tỉnh (báo cáo); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);  

- MTTQVN tỉnh; Ban Dân vận tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Văn phòng đại diện UBDT tại TPHCM; 

- Lãnh đạo Ban;  

- Lưu: VT, KHCS, TTTV. 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Bá Bình Yên 
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