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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác dân tộc  

và chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2022 

 

Thực hiện Văn bản số 879/UBND-VP ngày 20/5/2022 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác dân tộc và 

chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Vũ Muộn báo 

cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn xã, 

cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH CHÍNH 

TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 

THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN  

- Trong 6 tháng đầu năm địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền về 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tình hình sản xuất, đời sống, văn hoá, y tế, 

giáo dục tại địa bàn cơ bản ổn định.  Trạm Y tế có đầy đủ thuốc men, dụng cụ sơ 

cứu và trực thường xuyên đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

nhân dân.  

- Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương được đảm bảo 

và giữ vững. Trong 6 tháng đầu năm 2022 lực lượng Công an xã thường xuyên 

tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Nhân dân luôn tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. 

- Tình hình kinh tế của địa phương trong 6 tháng đầu năm có nhiều khó 

khăn như dịch bệnh trên vật nuôi, ảnh hưởng của tình hình đại dịch Covid-19. 

Tuy nhiên địa phương đã chủ động, khẩn trương xây dựng, tổ chức, triển khai 

chương trình, kế hoạch công tác năm 2022; Tập trung giải quyết những công 

việc còn tồn đọng, những công việc trực tiếp liên quan đến sản xuất của nhân 

dân; đồng thời, tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-

19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế. Kết quả đạt 

được cụ thể như sau: 

1. Về sản xuất, đời sống 

- Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số và tái nghèo:  Năm 2022 

tỷ lệ hộ nghèo là 38,94%, hộ cận nghèo là 5,8%. UBND xã đã xây dựng kế 

hoạch giảm nghèo, giao và phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đúng 

theo kế hoạch đề ra. 



- Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xã bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ gây 

thiệt hại 3,525ha cây thuốc lá, 1,685ha cây ngô. 

- Tỷ lệ các hộ dân được hưởng từ điện lưới quốc đạt 97,5%. 

- Đường giao thông được cứng hóa đến trung tâm xã và các thôn, đảm bảo ô 

tô, xe máy thuận lợi việc đi lại và thông thương giao lưu buôn bán, đạt 100%. 

2. Về văn hóa xã có nhà văn hóa đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ thôn có nhà 

sinh hoạt cộng đồng 

- Xã chưa có nhà văn hóa xã đạt chuẩn theo quy định Nông thôn mới. 

- Hiện nay trên địa bàn xã có 05 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy 

định, 05 nhà chưa đạt chuẩn. 

3. Về giáo dục tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ các cháu 

mầm non đến lớp; tổng số học sinh được cử tuyển 

- Trên địa bàn xã có 02 trường học (Trường Mầm non, Tiểu học và THCS) 

cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, đến nay 01 trường Mầm non đạt chuẩn quốc 

gia mức độ 1, trường Tiểu học và THCS chưa đạt chuẩn quốc gia. 

- Hằng năm vận động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ 100%. 

- Các trường học triển khai các hoạt động theo kế hoạch của ngành đề ra, 

thực hiện kịp thời các chế độ chính sách cho giáo viên, học sinh theo quy định.  

4. Về y tế có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ; tỷ 

lệ thôn, bản có cán bộ y tế; tỷ lệ hộ DTTS sử dụng nước sạch; tỷ lộ hộ 

DTTS sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh 

- Trạm y tế được xây dựng đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

- Trạm được bố trí 01 bác sĩ; 02 y sĩ; 01 điều dưỡng, 01 nữ hộ sinh. 

- Tất cả 10/10 thôn đều có cán bộ y tế thôn bản. 

- Tỷ lệ người hộ DTTS được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. 

- Tỷ lệ hộ DTTS sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 70%. 

5. Về an ninh trật tự tình hình an ninh trật tự, tôn giáo, tà giáo, đạo 

lạ, di cư tự do, nạn phá rừng, buôn bán ma túy, phụ nữ, trẻ em, tội phạm 

khác 

- Trên địa bàn xã Vũ Muộn không có tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng (hiện 

nay trên địa bàn xã có 02 người thờ theo đạo tâm linh Bác Hồ) qua theo dõi việc 

thực hiện tín ngưỡng không gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa 

bàn xã, không xảy ra việc tuyên truyền đạo trái phép. Trong 6 tháng đầu năm 

toàn xã không xảy ra tình trạng buôn bán người, buôn bán phụ nữ, trẻ em và các 

loại tội phạm khác; Không xảy ra những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái quy 

định gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự của địa phương . 

- Công tác an ninh trật tự luôn được bảo đảm, thường xuyên tuyên truyền 

nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước và các quy định của địa phương. Xử lý kịp thời những vụ việc xảy ra trên 

địa bàn, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng. 



II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

1.1. Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc 

- Trong  6 tháng đầu năm 2022 công tác chỉ đạo luôn được lãnh đạo quan 

tâm chỉ đạo thường xuyên, liên tục và thông suốt. Đảng ủy có nội dung chỉ đạo 

trong nghị quyết hằng năm, UBND có kế hoạch thực hiện ngoài đó ra còn 

thường xuyên chỉ đạo trong các dịp sơ tổng kết năm. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, 

Chính phủ, Quốc hội; các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng 

Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; trọng tâm là thực hiện Nghị quyết 

số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020, gắn với 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 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong 

tình hình mới. 

- Thường xuyên lồng ghép triển khai các văn bản, quy định về chính sách 

dân tộc của Đảng, Nhà nước tại các cuộc họp của thôn cũng như thông qua các hội 

nghị, cuộc họp của UBND và của các tổ chức chính trị - xã hội xã ; thực hiện rà 

soát, thống kê và báo cáo các số liệu về dân tộc theo văn bản chỉ đạo của cấp 

trên,… 

1.2. Công tác tuyên truyền, vận động của các cấp, các ngành, các đoàn thể 

- Công tác dân tộc luôn được Cấp ủy, chính quyền quan tâm coi đó là 

nhiệm vụ chính trị của của địa phương vì vậy đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể từ 

xã đến thôn tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn 

các chế độ, chính sách dân tộc.  

- Chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với các đoàn thể theo dõi, tổng 

hợp, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án, chính sách do đơn vị mình quản 

lý; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề như tranh 

chấp đất đai, xóa đói giảm nghèo, định canh định cư, di cư đối với đồng bào DTTS. 

1.3. Công tác phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan liên quan 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã đưa nội dung tuyên truyền chính 

sách dân tộc vào chương trình kế hoạch hoạt động năm; phối hợp tốt với UBND 

xã triển khai các nội dung do cấp trên chỉ đạo và các dự án được triển khai tại 

địa phương. 

1.4. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc: Theo 

dõi, tổng hợp tình hình vùng dân tộc; xây dựng và giao nhiệm vụ kế hoạch, huy 

động nguồn lực, phân bổ vốn, ban hành văn bản hướng dẫn; theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tổ chức thăm hỏi 

ngày lễ, tết; thực hiện các chính sách an sinh xã hội,… 

Công tác quản lý nhà nước theo Thông tư số 13/2019/TT-BNV, ngày 06 

tháng 11 năm 2019, UBND xã phân công công chức VH-XH phụ trách có trách 



nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực dân tộc. Trong 6 tháng 

đầu năm đã phối hợp với các công chức, đoàn thể thể tổ chức triển khai tuyên 

truyền, vận động và thực hiện các dự án trên địa bàn xã và tổng hợp báo cáo 

theo quy định. 

2. Kết quả thực hiện các chính sách dân tộc: 

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện chính sách đối với 

người có uy tín của địa phương luôn được lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đảm 

bảo kịp thời đúng đối tượng. 

- Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số, thăm tăng quà Tết nguyên đán 10/10 người có uy tín với tổng số tiền 

5.000.000 đồng. Cấp phát đầy đủ các ấn phẩm báo chí cho đối tượng thụ hưởng. 

- Thực hiện Quyết định sổ 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, từ đầu năm đến nay đã cấp phát báo, tạp chí đến các đối tượng theo quy 

định.  

- NCUT tại các thôn luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác 

tuyên truyền, phối hợp triển khai và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của 

Đảng, pháp luật của nhà nước tới toàn thể bà con nhân dân trong thôn.  

3. Đánh giá chung 

- Ưu điểm:  

+ Công tác dân tộc và các chính sách dân tộc luôn được cấp ủy, chính 

quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, được quần chúng nhân dân triển khai thực 

hiện tương đối đồng bộ, kịp thời. 

+ Hệ thống các chính sách về công tác dân tộc đã được địa phương ban 

hành đầy đủ và được triển khai thực hiện toàn diện; Các văn bản, thông tư 

hướng dẫn được ban hành kịp thời, tạo điều kiện cho các thôn triển khai thực 

hiện chính sách đạt hiệu quả và mục tiêu đề ra. 

- Khó khăn, hạn chế: 

+ Bên cạnh những thuận lợi nói trên, công tác dân tộc tại địa phương cũng 

gặp một số khó khăn nhất định, hiện nay trên địa bàn xã còn một số hộ dân tộc 

thiểu số có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, người dân chưa thực sự có ý thức tự 

giác vươn lên, còn tư tưởng trông chờ chế độ, chính sách của Đảng và Nhà 

nước. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, 

không có diễn biến phức tạp nhưng vẫn tồn tại những nhân tố có thể gây mất ổn 

định như tệ nạn buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy ngày càng tinh vi và 

manh động, tình trạng tranh chấp đất đai vẫn còn xảy ra.… 

+ Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số còn thấp chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tế.  

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC TRỌNG TÂM TIẾP THEO 



1. Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc năm 2022 

theo quy định. 

2. Nắm tình hình đời sống, sản xuất, dư luận xã hội vùng đồng bào DTTS; 

phối hợp chặt chẽ với các thôn nắm tình hình diễn biến hạn hán vùng đồng bào 

DTTS, kịp thời báo cáo cấp trên. 

3. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền toàn thể cán bộ, công chức và 

vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 và thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác 

dân tộc. 

4. Làm tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.  

5. Chủ động tuyên truyền, vận động thực hiện tốt chủ trương phát triển 

kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo tới toàn thể nhân dân; 

tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không có 

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

dân tộc 6 tháng đầu năm 2022 của UBND xã Vũ Muộn./. 
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