UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN DÂN TỘC
Số: 267/BC-BDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 4
và nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của Ủy ban Dân tộc và UBND
tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình thực hiện công tác dân
tộc tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022 như sau:
I. Tình hình chung
- Tình hình sản xuất và đời sống của đồng bào vùng dân tộc của tỉnh
nhìn chung ổn định. Hiện nay bà con trong vùng đang thu hoạch lúa và các
loại cây hoa màu; UBND các huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các
chương trình, chính sách an sinh-xã hội cho các gia đình chính sách, chăm lo
đời sống nhân dân; duy trì thường xuyên phòng, chống các dịch bệnh, công
tác khám, chữa bệnh, phục vụ nhân dân và bảo đảm an toàn thực phẩm được
thực hiện tốt.
- Tình hình an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi của tỉnh trong tháng được giữ vững và ổn định, không có vụ việc gây rối
trật tự xã hội nào xảy ra.
II. Tình hình công tác dân tộc trong tháng 4 năm 2022
- Thực hiện nhiệm vụ đã đăng ký trong chương trình công tác của
UBND tỉnh quý II năm 2022.
- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn công tác của tỉnh đi học tập
kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc về Chương trình mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi, hiện đang tham mưu các thủ tục để tổ chức chuyến đi từ ngày 24/429/4/2022.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 77/KL-UBND ngày
02/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh kết luận thanh tra việc thực hiện chính
sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện
thoát nghèo vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.
- Thực hiện các thủ tục chuẩn bị tổ chức cho người có uy tín đi tham
quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh (từ ngày 23-29/4/2022).
- Tiếp tục thực hiện bổ sung hồ sơ, thủ tục, khắc phục tồn tại để đủ điều
kiện bàn giao dự án ĐCĐC tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã
Long Mai, huyện Minh Long, cụ thể: chỉ đạo đơn vị thi công nghiệm thu tre
trước khi trồng chống sạt tại dự án; đôn đốc UBND huyện Minh Long thông
báo thu hồi đất xây dựng trụ điện 24kV.

- Đăng ký tham gia Hội thao chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền
thống cơ quan công tác dân tộc tại tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022.
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của các cấp: báo cáo sơ kết 05
năm về thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU ngày 3/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “ Dân vận khéo”;
báo cáo kết quả và góp ý tiêu chí lựa chọn đại biểu dự “ Lễ tuyên dương
người có uy tín, nhân sỹ trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn
quốc lần thứ II”; báo cáo thống kê công tác dân tộc hỗ trợ cho Đoàn công tác
của Viện ngôn ngữ học; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung
ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; báo
cáo tình hình triển khai các chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số
giai đoạn 2010-2021, báo cáo kết quả thực hiện các chính sách dân tộc từ năm
2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phục vụ Đoàn Thanh tra của
UBDT….
III. Kết quả thực hiện một số chính sách dân tộc đến tháng 4 năm 2022
1. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Ban Dân tộc tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng Nghị quyết trình
UBND tỉnh và UBND tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh (tại Tờ trình số
34/TTr-UBND ngày 16/3/2022 về đề nghị ban hành Nghị quyết Quy
định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung
hạn và hằng năm cho các ngành, các cấp của 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 tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm
2021 đến năm 2025); tuy nhiên, hiện nay Chính phủ vẫn chưa ban hành Quy
định quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia; Thủ tướng Chính phủ chưa
giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình; một số Bộ ngành Trung ương chưa
ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình nên tỉnh chưa giao nhiệm
vụ cụ thể cho các sở, ban ngành, địa phương thực hiện, vì thế chưa đủ điều kiện
để xác định định mức vốn phân bổ cho các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện
Chương trình.
2. Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
- Đối với Ban Dân tộc: Kinh phí được giao trong năm 2022 là 1.455
triệu đồng, được sử dụng 1.310 triệu đồng. Đã ban hành Quyết định danh sách
người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh từ ngày 23/429/4. Đã thăm, viếng 13 trường hợp người có uy tín ốm đau, qua đời, thân
nhân NCUT qua đời; tiếp tục cấp báo Quảng Ngãi, báo DT&PT, đang mua
đài radio cấp cho 27 người có uy tín thay thế năm 2022.
- Đối với UBND các huyện: Kinh phí được các huyện bố trí: 2.079
triệu đồng, các địa phương đang triển khai thực hiện. Đến nay, mới thực hiện
thăm, viếng người có uy tín ốm đau, qua đời, thân nhân NCUT qua đời.
Huyện Minh Long đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn đợt 1.

3. Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết
thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi
Năm 2022, kinh phí được sử dụng là 180 triệu đồng. Ban Dân tộc đã
ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2022. Hiện nay đang phối hợp
với các huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền tại địa phương.
4. Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức,
viên chức giai đoạn 2018 – 2025
UBND tỉnh giao kinh phí thực hiện trong năm 2022 là 180 triệu đồng,
được sử dung 162 triệu đồng. Hiện nay Ban Dân tộc đang xây dựng kế hoạch
đấu thầu để triển khai thực hiện.
5. Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai
đoạn 2018-2025 theo Quyết định 1898/QĐ-TTg
UBND tỉnh giao kinh phí trong năm 2022 là 144 triệu đồng. Hiện nay
Ban Dân tộc đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm 2022.
6. Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai
đoạn 2019-2021 theo Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019
Phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và
Truyền thông triển khai đưa vào sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về công tác
dân tộc năm 2022.
III. Một số nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 5/2022
- Tiếp tục chuẩn bị nội dung, tham mưu cấp có thẩm quyền lãnh đạo,
chỉ đạo 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 – 2025.
- Tổ chức khảo sát việc đầu tư các dự án quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn
định dân cư ở những nơi cần thiết tại địa phương.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, chính sách dân tộc:
chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Đề án
Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc
thiểu số; Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên
chức; Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số…
- Thực hiện tiếp công dân thường xuyên và định kỳ; tiếp nhận, xử lý và
giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu
của các cấp.
Ban Dân tộc tỉnh kính báo cáo./.
Nơi nhận:

- Ủy ban Dân tộc;
- UBND tỉnh;
- Vụ Địa phương II - UBDT;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT.
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