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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm
và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 891/SKHĐTTH ngày 13/5/2022 về việc hướng dẫn báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm;
nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ,
giải pháp 6 tháng cuối năm 2022:
I. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh tương đối ổn định. Công tác dân tộc
ở các cấp tập trung triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và
công tác phục vụ nhân dân đón tết Nguyên đán Nhâm dần-năm 2022. Lãnh
đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể của tỉnh cùng các địa phương
vùng dân tộc và miền núi đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho thương binh,
thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách
xã hội là người dân tộc thiểu số, các đối tượng là người có uy tín trong đồng
bào dân tộc thiểu số,…
2. Về y tế: ngành y tế ở địa phương tổ chức tốt công tác khám chữa
bệnh tại các điểm. Đảm bảo công tác y tế trước, trong và sau tết Nguyên đán.
Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được ngành y tế các địa phương
tập trung chỉ đạo để kiểm soát tốt nhất theo phương châm thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
3. Về giáo dục: ngày từ đầu năm 2022, các địa phương tiếp tục thực
hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh đến lớp
được đảm bảo, đội ngũ giáo viên thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng
kiến thức chuẩn hóa.
4. Về tỷ lệ hộ nghèo: Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 –
2025; đầu năm 2022, toàn vùng đồng bào DTTS và miền núi có 23.099 hộ
nghèo, chiếm tỷ lệ 35,64%; trong đó có 21.877 hộ nghèo là đồng bào DTTS,
chiếm 95,48% trong tổng số hộ nghèo của khu vực; có 9.204 hộ cận nghèo,
chiếm tỷ lệ 14,2%. Theo kết quả phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi
theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025 thì toàn vùng có 06 xã khu vực
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I, 03 xã khu vực II, 52 xã khu vực III và 06 thôn ĐBKK không thuộc các xã
khu vực III; 02/5 huyện là huyện nghèo.
5. Tình hình an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi của tỉnh cơ bản được giữ vững và ổn định, không có vụ việc gây rối trật tự
xã hội nào xảy ra.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC 6 THÁNG
ĐẦU NĂM 2022
1. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao trong chương trình công
tác năm 2022 tại Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 31/12/2021
- Về xây dựng 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: 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; Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra tại
Báo cáo số 45/BC-HĐND ngày 31/3/2022. Tuy nhiên, tại thời điểm kỳ họp
HĐND tỉnh trong tháng 4/2022 (kỳ họp chuyên đề), Chính phủ chưa ban hành
Nghị định quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia; Thủ tướng Chính phủ
chưa giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình; các Bộ ngành Trung ương
chưa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình nên tỉnh chưa ban
hành Kế hoạch thực hiện Chương trình này giai đoạn 2021-2025 và chưa giao
nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban ngành, địa phương thực hiện Chương trình
nên chưa đủ điều kiện để xác định định mức vốn phân bổ cho các cơ quan,
đơn vị tham gia thực hiện Chương trình; vì vậy UBND tỉnh đã xin rút nội
dung này tại kỳ họp chuyên đề tháng 4/2022. Hiện nay, Ban Dân tộc tỉnh đa
rà soát lại các nội dung để hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh xem xét trình
HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2022.
- Về xây dựng 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
2021-2025: Ban Dân tộc tỉnh đang tiếp tục tổng hợp, xây dựng kế hoạch thực
hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025; tuy nhiện hiện nay Trung ương chưa
thông báo kế hoạch vốn thực hiện Chương trình cho tỉnh nên chưa đủ cơ sở để
trình UBND tỉnh quy định.
- Về xây dựng 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 năm 2022:
Hiện nay chưa có 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
2021-2025 nên chưa có cơ sở để các cơ quan chủ trì các Dự án, Tiểu dự án,
Nội dung thành phần của Chương trình xây dựng kế hoạch, gửi Ban Dân tộc
tỉnh tổng hợp, xây dựng kế hoạch chung của Chương trình.
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- Về tham mưu thành lập Đoàn công tác của tỉnh đi học tập kinh
nghiệm tại tỉnh Sơn La về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Ban Dân tộc tỉnh đã
tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 13/4/2022
của UBND tỉnh về việc tổ chức Đoàn công tác học tập kinh nghiệm về thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào
dân tộcthiểu số và miền núi tại các tỉnh phía Bắc; Đoàn công tác của UBND
tỉnh đã đi học tập kinh nghiệm theo Kế hoạch này từ ngày 24/4/2022 đến
ngày 30/4/2022.
- Về xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về công tác dân tộc: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại
Công văn số 1530/UBND-KGVX ngày 06/4/2022 về việc triển khai thực hiện
Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hiện nay Ban Dân tộc tỉnh đang xây
dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị
liên quan để trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 6/2022.
- Về xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân
tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045: Thực hiện ý kiến chỉ đạo
của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2100/UBND-KGVX ngày
06/5/2022 về việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công
tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; hiện nay Ban Dân
tộc tỉnh đang xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh, lấy ý kiến của các
cơ quan, đơn vị liên quan để trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 6/2022.
2. Thực hiện các nhiệm vụ công tác dân tộc thường xuyên khác
- Ban hành Chương trình thực hiện công tác dân tộc năm 2022 của Ban
Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.
- Đôn đốc các địa phương khẩn trương thực hiện chính sách cấp không
thu tiền các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết
Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022 và ban hành kế hoạch kiểm tra việc triển
khai thực hiện chính sách này ở các địa phương. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện liên quan xét chọn đối
tượng là hộ nghèo dân tộc thiểu số tại địa phương để tiếp nhận quà của Hội
đồng Dân tộc của Quốc hội thăm, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
- Trình UBND tỉnh hồ sơ đề nghị HĐND tỉnh 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. Tiếp tục tổng hợp số liệu xây dựng Kế hoạch thực hiện
Chương trình này giai đoạn 2021 – 2025.
- Kiểm tra, khảo sát hiện trường tại các dự án đề nghị đầu tư sắp xếp,
bố trí, ổn định dân cư thuộc Dự án 2, Chương trình MTQG phát triển KT-XH
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vùng đồng bào DTTS&MN, giai đoạn 2021-2025 và khảo sát địa điểm dự
kiến thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị kết hợp du lịch sinh
thái cộng đồng tại các huyện miền núi
- Đối với dự án ĐCĐC tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã
Long Mai, huyện Minh Long: Chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện khắc phục
tồn tại sau nghiệm thu của Sở Xây dựng đối với dự án; tổ chức kiểm tra
nghiệm thu sau khi khắc phục và báo cáo bổ sung hoàn thiện hồ sơ và hiện
trường công trình gửi Sở Xây dựng để chấp thuận nghiệm thu toàn bộ dự án.
Đến nay dự án đã được Sở Xây dựng chấp thuận nghiệm thu để đưa vào sử
dụng tại thông báo số 24/TB-SXD ngày 02/3/2022; Ban hành văn bản đề
nghị BQL dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Minh Long ký
Hợp đồng thực hiện công tác đo đạc, trích lục, chỉnh lý bản đồ địa chính khu
đất tỷ lệ 1/1000, cắm mốc phạm vi quy hoạch và thực hiện công tác bồi
thường giải phóng mặt bằng Trụ điện 22KV của dự án; đề nghị UBND huyện
Minh Long ban hành Thông báo thu hồi đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
đang quản lý, sử dụng đất để xây dựng: Trụ điện 22KV thuộc dự án này; Tiếp
tục ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương khắc phục
những tồn tại của dự án; phối hợp với Điện lực Nghĩa Hành thống nhất về
thuê bao quản lý, vận hành lưới điện tại Dự án trên.
- Xây dựng kế hoạch và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 để
thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc và công tác chuyên môn của
cơ quan Ban Dân tộc tỉnh, cụ thể: ban hành kế hoạch thực hiện chính sách đối
với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 (phần nội dung
do Ban Dân tộc tỉnh thực hiện); Kế hoạch Tổ chức triển khai 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 Quảng Ngãi năm 2022.
- Ban hành Kế hoạch và 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.
- Triển khai thực hiện Quyết định số 19/QĐ-UBDT ngày 17/01/2022 của
Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10
tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia năm 2022.
- Thực hiện việc cấp báo cho người có uy tín trong đồng bào DTTS; tổ
chức thăm hỏi, động viên người có uy tín trong đồng bào DTTS gặp khó
khăn, ốm đau, qua đời. Tổ chức cho người có uy tín đi tham quan, học tập
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kinh nghiệm ngoài tỉnh; 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.
- Tổ chức ký kết Chương trình, Kế hoạch phối hợp công tác với các cơ
quan, đơn vị: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh,
Sở giáo dục và Đào tạo.
- Tham gia ý kiến để Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, đề xuất UBND
tỉnh về triển khai việc hỗ trợ đầu thu truyền hình vệ tinh cho các hộ nghèo và cận
nghèo tại 13 xã không thuộc hỗ trợ từ Đề án số hoá truyền hình của Trung ương.
- Thực hiện công tác cải cách hành chính; ban hành Phương án sắp xếp lại
cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công
chức Ban Dân tộc tỉnh năm 2022;
- Phổ biến công tác tuyển sinh dự bị đại học của các trường Dự bị đại
học dân tộc Trung ương Nha Trang và Trường Dự bị đại học TP. HCM.
- Thực hiện các báo cáo theo quy định và theo yêu cầu của các cấp,
như: Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế bổ nhiệm lại công chức lãnh
đạo, quản lý trong cơ quan hành chính từ năm 2019-2022; báo cáo tình hình
thực hiện kinh phí tự chủ năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện nội dung
Thông báo kết luận đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong Quý I/2022,
báo cáo số số liệu đối tượng thụ hưởng chính sách cấp không thu tiền ấn
phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS năm 2022; 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 20192021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phục vụ Đoàn Thanh tra của UBDT….
III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 6
THÁNG ĐẦU 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
Kiểm tra, khảo sát hiện trường tại các dự án đề nghị đầu tư sắp xếp, bố
trí, ổn định dân cư thuộc Dự án 2, Chương trình MTQG phát triển KT-XH
vùng đồng bào DTTS&MN, giai đoạn 2021-2025 và khảo sát địa điểm dự
kiến thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị kết hợp du lịch sinh
thái cộng đồng tại các huyện miền núi.
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Hiện nay, 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 chưa đủ điều kiện để tham mưu UBND tỉnh ban
hành Kế hoạch 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, ước thực hiện giải ngân đến
30/6/2022 đạt 60%.
Ban đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách
năm 2022; Tiếp tục cấp báo Quảng Ngãi, báo Dân tộc và Phát triển cho người
có uy tín; Đã tổ chức cho người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm
ngoài tỉnh từ ngày 23/4-29/4. Thăm viếng 13 trường hợp: viếng 03 người có
uy tín qua đời, 02 thân nhân qua đời; thăm 08 gia đình người có uy tín gặp
khó khăn, và hỗ trợ với tổng kinh phí 13 triệu đồng theo định mức quy định.
Triển khai thực hiện việc cấp phát radio cho người có uy tín được thay thế
trong 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, các huyện:
Minh Long, Sơn Tây, Trà Bồng đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho người
có uy tín, huyện Trà Bồng có kế hoạch đưa người có uy tín đi tham quan, học
tập kinh nghiệm trong tỉnh dự kiến vào ngày 23/5; tiếp tục theo dõi, thực hiện
việc thăm, viếng người có uy tín ốm đau, qua đời, thân nhân NCUT qua đời.
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, ước thực
hiện giải ngân đến 30/6/2022 đạt 50%.
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, ước thực hiện giải ngân đến 30/6/2022 đạt
100%.
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 phối hợp với các địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai
thực hiện, ước thực hiện giải ngân đến 30/6/2022 đạt 50%.

7

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.
7. Chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng
bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – năm 2022
Tổng kinh phí UBND tỉnh phân bổ cho các địa phương thực hiện chính
sách này là 9.653,22 triệu đồng để hỗ trợ cho 53.629 hộ/203.358 khẩu. Đến
ngày 29/01/2022 các huyện đã thực hiện hoàn thành việc cấp phát với số lượng
là 53.561hộ/203.191 khẩu, tổng kinh phí đã thực hiện là: 9.637,012 triệu
đồng/9.653,22 triệu đồng, đạt 99,8% tổng kinh phí giao.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác dân tộc và thực hiện chính sách
dân tộc, cũng như công tác đôn đốc đã được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời.
Tình hình sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tương đối đã ổn
định. Công tác phòng chống dịch Covid-19 nói riêng và các dịch bệnh khác nói
chung được các cơ quan, đơn vị của địa phương tăng cưởng và quan tâm kịp
thời. Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS còn cao, nhìn chung đời sống của đồng
bào các DTTS vẫn còn khó khăn.
NĂM

V. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI
1. Nhiệm vụ công tác dân tộc chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022

- Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ UBND tỉnh
giao trong Chương trình công tác năm 2022.
- Tiếp tục chuẩn bị nội dung, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành
các văn bản 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.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, chính sách dân tộc đã
được UBND tinh giao kế hoạch vốn năm 2022 như: 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…
- Tiếp tục 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.
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- Triển khai thực hiện các Chương trình phối hợp công tác đã ký kết
- Xây dựng Chương trình công tác của Ban Dân tộc năm 2023; đăng ký
nhiệm vụ công tác của Ban trong Chương trình công tác năm 2023 của
UBND tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách dân tộc năm 2023.
- Hướng dẫn các địa phương rà soát, bình chọn người có uy tín trong
đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.
- Đề nghị các huyện rà soát báo cáo số hộ, số khẩu người dân tộc thiểu
số, tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí
thực hiện chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng
bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023
- 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 quy định của các cấp.
2. Một số giải pháp chủ yếu
- Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm
nghèo của Trung ương, đặc biệt là 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 và các chính sách của tỉnh đã ban hành trong thời gian qua trên địa bàn
vùng dân tộc thiểu số và miền núi.`
- Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương
trong triển khai thực hiện các Chương trình, chính sách dân tộc. Các sở,
ngành cần tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh
giá tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình chính sách dân tộc; kịp thời
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức,
trách nhiệm của cán bộ, công chức và cộng đồng, nhất là hộ nghèo, hộ cận
nghèo trong việc thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo. Tuyên truyền để hộ
nghèo nỗ lực, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại
vào các chính sách cấp không của của Nhà nước.
Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi kính báo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thế Nhân
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