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                    Điện Biên, ngày 04 tháng 12 năm 2021 

BÁO CÁO 

Th m  r  B o c o    Dự  h o N h  q     Về  ình hình  hực hiện K  hoạch phát 

 riển kinh   - xã hội, đ m b o q ốc phòn   n ninh năm 2021; K  hoạch ph   

 riển kinh    - xã hội, đ m b o q ốc phòn   n ninh năm 2022 

(  n        n    ,   n gi o) 

 

                       

     Kính gửi: - Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. 

    

  Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND 

tỉnh thẩm tra Báo cáo số 393/BC-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh và Dự 

thảo Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 

năm 2022. Qua nghiên cứu Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết; trên c  s  kết quả giám 

sát, khảo sát, n m t nh h nh việc thực hiện chính sách pháp  u t v    nh vực công 

tác Dân tộc, Tôn giáo, Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

I. B o c o Tình hình  hực hiện K  hoạch ph    riển kinh    - xã hội, 

đ m b o q ốc phòn   n ninh năm 2021; K  hoạch ph    riển kinh    - xã 

hội, đ m b o q ốc phòn   n ninh năm 2022 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh c  bản nhất trí với nh n định, đánh giá v  những 

kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021 cũng như những giải pháp chủ yếu 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022 tại Báo cáo số 

393/BC-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số 

nội dung sau: 

1. Tình hình  hực hiện K  hoạch ph    riển kinh    - xã hội, đ m b o 

q ốc phòn   n ninh năm 2021  

- Năm 2021, trong bối cảnh nhi u khó khăn, thách thức, tỉnh ta đã cùng với 

cả nước hứng chịu h u quả nặng n  của các đợt dịch Covid-19 bùng phát, gây ảnh 

hư ng  ớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song dưới sự  ãnh đạo, chỉ đạo  

của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có các giải pháp đúng đ n, kịp thời, v n 

dụng có hiệu quả sự chỉ đạo của Trung ư ng v  thích ứng an toàn,  inh hoạt, kiểm 

soát chặt chẽ có hiệu quả dịch Covid-19, tạo sự ổn định để thực hiện hoàn thành 

các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021. 

Công tác Dân tộc, Tôn giáo tiếp tục nh n được sự quan tâm triển khai thực 

hiện có hiệu quả của các cấp, các ngành. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh  uôn 

đoàn kết, thống nhất, tin tư ng vào sự  ãnh đạo của Đảng, đi u hành của chính 
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quy n; nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp  u t của Nhà nước, nhất  à 

nghiêm túc tuân thủ các biện pháp v  phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; 

luôn sáng tạo, kh c phục mọi khó khăn, thi đua  ao động sản xuất, kinh doanh 

giỏi, giúp nhau  àm kinh tế vư n  ên thoát nghèo.  

 Một số chính sách hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ người  ao động gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19 cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa triển 

khai kịp thời, có hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh Điện Biên nói chung, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Đời 

sống v t chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục 

được cải thiện (tỷ  ệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 26,76%, giảm 3,21%, đặc biệt 

giảm 4,5% tỷ  ệ hộ nghèo so với năm 2020   các huyện nghèo theo NQ 30a). 

Các chính sách v  an sinh xã hội, đào tạo ngh  và giải quyết việc  àm tiếp tục 

được quan tâm, đã giải quyết việc  àm mới cho 9.036  ao động;  

 - Công tác Tôn giáo và quản    Nhà nước v  tôn giáo tiếp tục được các 

cấp quan tâm, t nh h nh hoạt động tôn giáo c  bản ổn định, thuần túy tôn giáo, 

tuân thủ các quy định của pháp  u t. Việc cấp phép sinh hoạt t p trung cho các 

điểm nhóm tôn giáo được rà soát, thực hiện theo quy định; phát huy vai trò của 

các chức s c, tín đồ tôn giáo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây 

dựng đời sống văn hóa   c  s , giữ vững an ninh, chính trị, tr t tự an toàn xã hội 

trên địa bàn tỉnh. Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, phần  ớn  à cử tri các dân 

tộc thiểu số đã nhiệt t nh hư ng ứng tham gia bầu cử, đóng góp cho sự thành 

công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026. Hoạt động từ thiện, ủng hộ công tác phòng, chống dịch covid-19 của 

các tổ chức, cá nhân tôn giáo được triển khai. 

 Để có đánh giá đầy đủ h n v  t nh h nh phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021, trên c  s  các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 189/NQ-HĐND 

v  mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, Ban Dân tộc đ  nghị 

UBND tỉnh quan tâm, đánh giá thêm một số vấn đ  sau: 

- Trong năm 2021, một số Chư ng tr nh mục tiêu quốc gia mặc dù đã được 

Quốc hội phê duyệt thực hiện cho giai đoạn 2021 - 2025, nhưng chưa được 

Chính phủ phê duyệt và giao vốn thực hiện. Trong khi đó các Chư ng tr nh mục 

tiêu, trong đó có nhi u Chư ng tr nh đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu  đã 

kết thúc giai đoạn trong năm 2020. Như v y, năm 2021 các Chư ng tr nh đặc 

thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn chưa 

được triển khai thực hiện như nhiệm vụ, giải pháp đ  ra trong Nghị quyết 

189/NQ-HĐND. Đ  nghị UBND tỉnh đánh giá làm rõ thêm v  tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và mi n núi khi có một "độ trễ" v  

chính sách hỗ trợ sản xuất, đầu tư c  s  hạ tầng... 

- Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Dân tộc đã ban hành các 

quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực I, II, III (theo đó, Điện Biên có 

94 xã khu vực III, 5 xã khu vực II, 27 xã khu vực I; có 954 thôn bản diện đặc 

biệt khó khăn). Tuy nhiên theo quy định, các xã khu vực II, khu vực III nếu 
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được công nh n đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định  à xã khu vực I và 

thôi hư ng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực II, khu vực III. Như v y, 

một số chính sách an sinh xã hội như chế độ bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ, 

miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên và một số chế độ của cán bộ, công 

chức... không được tiếp tục thụ hư ng; trên thực tế cuộc sống người dân, nhất  à 

người dân tộc thiểu số vẫn còn rất khó khăn, thiếu việc  àm, thu nh p thấp....   

2. Nhiệm  ụ,  i i ph p ph    riển kinh    - xã hội, đ m b o q ốc phòn  – 

 n ninh năm 2022 

 Ban Dân tộc HĐND tỉnh c  bản nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022, Ban đ  

nghị UBND tỉnh trong quá tr nh chỉ đạo, đi u hành cần quan tâm một số nhiệm 

vụ, giải pháp trong   nh vực Dân tộc, Tôn giáo cụ thể như sau: 

 - Cần tích cực chủ động để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính 

sách dân tộc để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và mi n 

núi. Sau khi được Trung ư ng phân bổ nguồn vốn thực hiện các Chư ng tr nh mục 

tiêu Quốc gia, đ  nghị UBND tỉnh khẩn trư ng chỉ đạo các đ n vị, địa phư ng tiến 

hành triển khai thực hiện ngay các chư ng tr nh, dự án, chính sách cho đồng bào 

dân tộc thiểu số đạt hiệu quả và tiến độ đ  ra. 

- Chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với UBND các huyện, thị xã, 

thành phố rà soát, đánh giá sự tác động đến người dân, nhất  à đối với đối tượng  à 

học sinh, sinh viên khi các xã đang  à khu vực III chuyển sang khu vực I do xã đã 

được công nh n  à xã nông thôn mới; đồng thời có giải pháp quan tâm để tháo gỡ 

khó khăn cho c  s . 

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định 57/NĐ-CP, ngày 

9/5/2017 của Chính phủ v  chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học t p đối 

với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên DTTS rất ít người. Đặc biệt quan tâm đến 

công tác tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh, cần  ưu   

ưu tiên tuyển sinh các em  à người dân tộc rất ít người của tỉnh để đào tạo nguồn 

nhân  ực  à người DTTS cho tỉnh. 

- Chỉ đạo các s , ngành, UBND cấp huyện tăng cường công tác quản   , đi u 

hành, thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các Chư ng tr nh, dự án, chính 

sách dân tộc trên địa bàn; huy động sự vào cuộc quyết  iệt của cả hệ thống chính 

trị, các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.  

- Ngoài giải pháp của UBND tỉnh v  tư vấn giới thiệu tuyển dụng công 

nhân đi  àm việc ngoài tỉnh, th  cần có hướng tạo nhi u việc  àm, thu hút  ao 

động ngay tại địa phư ng, để người  ao động địa phư ng không phải t m kiếm 

công việc   xa quê, kéo theo nhi u hệ  ụy v  gia đ nh và xã hội. 

- Tăng cường chỉ đạo, quản    nhà nước v  công tác Dân tộc, Tôn giáo. 

Quan tâm công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, t p huấn nâng cao năng  ực quản   , 

chuyên môn đối với công chức  àm công tác Dân tộc, Tôn giáo nói chung và 

quản    thực hiện chư ng tr nh, dự án chính sách dân tộc nói riêng, nhất  à   cấp 
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c  s .  

II. Dự  h o N h  q      

1. Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường  ối, chủ trư ng của 

Đảng, chính sách pháp  u t của Nhà nước; phù hợp với đi u kiện phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất 

trí với nội dung dự thảo Nghị quyết, đồng thời đ  nghị UBND tỉnh trong quá 

tr nh chỉ đạo, đi u hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh năm 2022  ưu   các nội dung Ban đã nêu trên.   

2. Việc ban hành Nghị quyết v  những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022  à đúng thẩm 

quy n của HĐND tỉnh.  

3. V  thể thức: Dự thảo Nghị quyết đảm bảo các yêu cầu v  thể thức và k  

thu t tr nh bày văn bản theo quy định của pháp  u t.  

Trên đây  à báo cáo thẩm tra Báo cáo số 393/BC-UBND ngày 03/12/2021 

của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết v  nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022. 

Ban Dân tộc kính gửi Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh; 
- Thường trực UBMTTQ tỉnh;  
- Ban KT-NS (tổng hợp); 
- Các vị Đại biểu QH tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Lưu VT, BDT. 

TM. BAN DÂN TỘC  

TRƯỞNG BAN 
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