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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2021
Kính gửi: Uỷ ban Dân tộc

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Quy chế làm việc của cơ quan,
Ban Dân tộc báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021như sau:
I. TÌNH HÌNH CHUNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
1. Sản xuất và đời sống
Sáu tháng đầu năm, tình hình sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế cơ bản được đảm bảo. Tại huyện A
Lưới, với diện tích lúa nước 1.071 ha, đã thu hoạch 1.003 ha, năng suất đạt 61,8
tạ/ha; huyện Nam Đông, với diện tích lúa nước 323/605 ha với năng suất đạt 56,8
tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng,
theo đánh giá ban đầu, năng suất lúa vụ mùa này rất được mùa, đem lại phấn khởi
cho bà con vùng đồng bào DTTS nói riêng và của cả tỉnh nói chung. Dự kiến, sau
khi cơ bản hoàn thành việc thu hoạch lúa vụ Đông xuân và sẽ tiến hành gieo cấy vụ
Hè thu để đảm bảo đúng lịch thời vụ. Hướng dẫn bà con chủ động điều tiết nước
hợp lý phục vụ sản xuất Hè Thu 2021 ứng phó kịp thời với điều kiện thời tiết bất
lợi do mưa lớn gây ngập úng ở vùng thấp trũng, nắng nóng khô hạn, thiếu nước ở
vùng cao.
Đối với lĩnh vực chăn nuôi, các huyện đã chỉ đạo triển khai công tác tiêm
phòng vắc xin vụ xuân 2021; Giám sát dịch bệnh tại cơ sở; hiện nay chưa có dịch
bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi; Tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật
và sản phẩm động vật; thực hiện kiểm tra vệ sinh thú y tại lò giết mổ gia súc tập
trung.
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Tổ chức triển khai tiêu độc, khử trùng; Triển khai tiêm phòng vắc xin. Tổ
chức chỉ đạo, thực hiện phòng chống dịch lở mồm long móng và dịch tả lợn châu
Phi trên đàn gia súc, đến nay không phát sinh ổ dịch mới.
Công tác quản lý, kiểm tra, phòng chống cháy rừng được tăng cường và
kiểm soát. Đồng thời, các địa phương đã chủ động xây dựng phương án phòng
chống và bảo vệ cây trồng, vật nuôi cũng như các công trình gắn với sản xuất và
đời sống.
2. Văn hoá - xã hội
Giáo dục và Đào tạo: Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay,
dưới sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, học sinh toàn tỉnh được nghỉ học bắt
đầu từ ngày 8/5/2021 cho đến khi có thông báo đi học trở lại. Với một số trường
chưa hoàn tất chương trình thi học kỳ 2, phương án được đưa ra trong thời điểm
này là học sinh có thể sẽ thi trực tuyến theo hướng dẫn của ngành; trong đó, các
trường phải chuẩn bị đủ điều kiện cần thiết để giám sát việc kiểm tra khách quan,
minh bạch và thực hiện nghiêm ngặt yêu cầu 5K trong phòng chống dịch.
Thực hiện công tác đánh giá cán bộ, giáo viên và xét các danh hiệu thi đua,
khen thưởng cuối năm học theo quy định. Chỉ đạo nghỉ phép hè, công tác bảo quản
cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học. Rà soát chuẩn bị các điều kiện để thực hiện
chương trình, sách giáo khoa theo lộ trình năm học mới.
Y tế: Để chủ động ứng phó và xử lý dịch Covid-19 kịp thời, ngành y tế ở các
địa phương đã tập trung xây dựng các phương án, tình huống cụ thể có thể xảy ra;
phối hợp các cơ sở y tế tuyến Trung ương, của các bộ ngành đóng trên địa bàn thực
hiện phân tuyến, phát hiện các bệnh nghi ngờ ngay từ đầu đến tổ chức thu dung và
điều trị cách ly.
Đến nay, ngành y tế ở các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với
các đối tượng ngoại tỉnh đến địa phương và đối tượng có nguy cơ dịch bệnh Covid19. Đặc biệt là tuyến biên giới Việt Nam – Lào, các đơn vị kiểm soát làm việc
24/24 nhằm ngăn chặn nhập cảnh trái phép, giảm nguy cơ lây dịch bệnh. Áp dụng
biện pháp cách ly y tế để phòng chống dịch và cấp giấy xác nhận cho các trường
hợp hết thời gian cách ly y tế. Đồng thời tăng cường công tác truyền thông phòng
chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh Tay chân miệng, Bạch hầu, bệnh Cúm mùa.
Tính đến ngày 31/5/2021, trên địa bàn các huyện vùng DTTS và MN của
tỉnh chưa có trường hợp (+) với Covid-19.
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Văn hóa – Thể dục, thể thao: Do tác động của dịch Covid-19 đã gây ảnh
hưởng đáng kể đến các hoạt động văn hóa - xã hội. Nhiều hoạt động lễ hội văn
hóa, thể thao trong 06 tháng đầu năm bị dừng, đã tập trung đẩy mạnh công tác
tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Điển hình như phải hoãn hoạt
động Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tại Nam Đông.
Lãnh đạo tại các địa phương yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, công khai, minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan
đến tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Kịp thời phát hiện, đấu
tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi xuyên tạc, đưa tin sai sự thật về
tình hình dịch Covid-19 gây hoang mang, lo sợ cho người dân.
Lãnh đạo các huyện vùng DTTS và MN cũng đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và
Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Phòng Tư pháp phối
hợp, làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là nội dung cơ bản của
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc
hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản liên quan đến công tác
bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thường xuyên đưa tin về
kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, “gương người tốt, việc tốt” trong phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kiên quyết xử lý nghiêm đối với những
trường hợp cố tình đưa tin sai sự thật, nhất là trên không gian mạng.
3. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 còn diễn biến phức tạp, Lãnh đạo các
địa phương vùng DTTS đã khẩn trương, chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp
đồng bộ, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt
đối không chủ quan, lơ là; sẵn sàng phương tiện, lực lượng để đáp ứng cao nhất
công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt là lực lượng Bộ đội Biên phòng đang chốt
chặn tại các vực biên giới phải căng mình tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở
nhằm ngăn chặn người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam nhằm né tránh cách
ly. Tăng cường tuần tra, canh gác, ứng trực, bảo vệ cơ quan, trường học, phòng
ngừa trộm cắp tại công sở; thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn phòng,
chống cháy nổ. Qua công tác nắm tình hình, chưa phát hiện hoạt động liên quan
đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an
toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh cơ bản ổn định.
Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực phòng
không, tích cực xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận
an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đã triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo
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an ninh trật tự bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.
II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC DÂN TỘC
1. Chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc của tỉnh
Trong 06 tháng đầu năm 2021, Ban Dân tộc đã nhận được sự chỉ đạo, điều
hành lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với các nội dung chính như sau:
- Văn bản QPPL: Ngày 15/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số
104/QĐ-UBND phê duyệt danh sách đưa ra khỏi và thay thế, bổ sung mới người
có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021; Quyết định số
958/QĐ-UBND, ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Về việc điều chỉnh danh sách
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Quyết định số 104/QĐ-UBND
ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định 625/QĐ-UBND ngày
23/3/2021 về thành lập Ban chỉ đạo CTMTQG phát triển KTXH vùng DTTS và
MN giai đoạn 2021-2030.
- UBND tỉnh đã có các công văn chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc như:
Công văn V/v triển khai Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ
tướng Chính phủ; Công văn số 1151/UBND-VH ngày 04 tháng 02 năm 2021 của
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Chương trình
MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS &MN tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 20212030; V/v tổ chức triển khai Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 của Thủ
tướng Chính phủ; V/v hướng dẫn thực hiện Quyết địnhsố 498/QĐ-TTg ngày
14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025; Công văn V/v tham
mưu báo cáo về thực trạng y tế các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi; Công văn về việc liên quan đến công tác rà soát đưa ra khỏi và thay thế,
bổ sung mới người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số; CV mời
Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch liên
quan đến vùng DTTS và MN như: Kế hoạch về Thông tin, tuyên truyền thực hiện
Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa,
biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế
2. Kết quả triển khai, thực hiện các chương trình, dự án, chính sách
Năm 2021, có một số chính sách như: Chương trình 135, Chính sách theo
Quyết định 2085/QĐ-TTg, ... sẽ được đưa vào thực hiện tại Chương trình MTQG
phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025. Do đó
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kinh phí triển khai thực hiện sẽ được phân bổ sau khi có quy định hướng dẫn cụ thể
của cấp có thẩm quyền.
Trong 06 tháng đầu năm với tổng kinh phí được thông báo vốn là: 1.466
triệu đồng, với một số chương trình, chính sách, dự án đầu tư cho vùng đồng bào
DTTS được tiếp tục thực hiện trong năm 2021, cụ thể như sau:
2.1 Chính sách theo Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong vùng
đồng bào DTTS theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg
Kế hoạch vốn: 150 triệu đồng.
Công tác triển khai thực hiện: Hoàn thành công tác xây dựng Kế hoạch triển
khai Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025”
năm 2021.
2.2 Chính sách đối với Người có uy tín (NCUT) trong đồng bào DTTS theo
Quyết định 12/2018/QĐ-TTg)
Kế hoạch vốn: 650 triệu đồng.
Công tác triển khai thực hiện:
Đã tổ chức 01 lớp tập huấn, bổi dưỡng kiến thức cho NCUT tại huyện A Lưới
và hoàn thành xuất bản Bản tin Dân tộc và Miền núi quý I gửi đến NCUT. Dự kiến
trong tháng 6, tiếp tục tổ chức 01 lớp tập huấn tại Thành phố Huế và tổ chức tham
quan ngoại tỉnh cho NCUT trong đồng bào DTTS năm 2021.
Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tăng cường vai trò cho NCUT
trong đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025.
2.3 Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong
vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025 theo Quyết định số 498/QĐ-TTg
Kế hoạch vốn: 196 triệu đồng
Công tác triển khai thực hiện:
- Hoàn thành công tác lập kế hoạch để tổ chức triển khai nguồn vốn 2021.
- Thành Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo dựng
mô hình thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết
thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025.
- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo và triển khai xây dựng mô hình câu lạc bộ nói
không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa bàn xã Hồng Hạ và Lâm
Đớt, huyện A Lưới.
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- Thu thập thông tin về thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và
vận động người trong cuộc chia sẻ về cuộc sống bản thân cho trẻ vị thanh niên.
2.4 Đề án phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động đồng bào
vùng DTTS theo Quyết định 1163/QĐ-TTg
Kế hoạch vốn: 100 triệu đồng
Công tác triển khai thực hiện: Hoàn thành công tác lập kế hoạch để tổ chức
triển khai nguồn vốn 2021. Dự kiến trong tháng 6 tới sẽ tổ chức các Hội nghị tuyên
truyền, phổ biến pháp luật tại 5 xã tại huyện A Lưới và 02 xã tại huyện Nam Đông.
2.5. Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó
khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 theo Quyết
định 588/QĐ-TTg
Kế hoạch vốn: 20 triệu đồng.
Công tác triển khai thực hiện: Hoàn thành công tác lập Kế hoạch để tổ chức
thực hiện các nội dung của Đề án. Tổ chức đi ngoại nghiệp và thu thập thông tin
học sinh sinh sống tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn để vận động nguồn tài trợ từ
các các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm.
2.6. Cập nhật xây dựng cơ sở dữ liệu GIS vùng DTTS và MN năm 2021
Kế hoạch vốn: 50 triệu đồng.
Công tác triển khai thực hiện: Đã ban hành Kế hoạch Triển khai cập nhật
các lớp đối tượng cơ sở dữ liệu vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm
2021. Địa bàn đo GPS gồm các huyện, thị xã có liên quan gồm: A Lưới, Nam
Đông. Dự kiến thời gian hoàn thành trong tháng 6 tới.
2.7. Đề án đầu tư phát triển kinh tế- xã hội vùng DTTS và MN giai đoạn
2021-2025, định hướng 2030
Kế hoạch vốn: 50 triệu đồng.
Công tác triển khai thực hiện: Hoàn thành xây dựng đề cương Đề án, lập kế
hoạch đi kiểm tra tình hình thực tế tại các địa phương vùng DTTS và MN để thực
hiện các nội dung của Đề án.
2.8. Kế hoạch Điều tra thực trạng thanh niên vùng DTTS và MN đã tốt
nghiệp THPT đến sau Đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Kế hoạch vốn: 50 triệu đồng.
Công tác triển khai thực hiện: Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch
số 122/KH-UBND, ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về Điều tra, khảo sát thực
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trạng thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tốt nghiệp từ
Trung học phổ thông đến sau Đại học chưa có việc làm để định hướng đào tạo
nghề, tìm việc làm, khởi nghiệp và xuất khẩu lao động. Trên cơ sở đó, Ban đang
tiến hành xây dựng các văn bản liên quan: mẫu phiếu hỏi, phiếu tổng hợp để thực
hiện Kế hoạch trong quý 3 năm 2021.
2.9 Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân
tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào
dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 – 2025”
Kế hoạch vốn: 50 triệu đồng,
Công tác triển khai thực hiện: Đang xây dựng kế hoạch và dự kiến quý 3 tổ
chức thực hiện.
2.10 Điều tra, khảo sát ứng dụng dịch vụ công của đồng bào dân tộc thiểu
số tỉnh Thừa Thiên Huế
Kế hoạch vốn: 50 triệu đồng.
Công tác triển khai thực hiện: Đang xây dựng kế hoạch và dự kiến quý 3 tổ
chức thực hiện.
2.11 Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, người dân vùng DTTS và
MN tỉnh Thừa Thiên Huế
Kế hoạch vốn: 100 triệu đồng.
Công tác triển khai thực hiện: Đang xây dựng kế hoạch và dự kiến tổ chức
02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, người dân vùng DTTS và MN
vào quý 3 triển khai.
2.12.Chính sách cấp phát ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định
45/2019/QĐ-TTg
Ban Dân tộc đã rà soát, tổng hợp và cung cấp danh mục tổ chức, cá nhân
thuộc phạm vi thực hiện chính sách gửi UBDT theo quy định và ban hành văn bản
hướng dẫn địa phương triển khai, thực hiện chính sách theo Quyết định số 45/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2019-2020.
III. CÔNG TÁC DO BAN DÂN TỘC TRỰC TIẾP THỰC HIỆN
Trong 06 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND,
UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương, Ban Dân
tộc đã tổ chức thực hiện đạt kết quả cao các nhiệm vụ chính như sau:

8
- Đã tổ chức đón Tết, nắm tình hình trước, trong và sau Tết, thăm Tết đối
với vùng đồng bào DTTS.
- Đã tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG phát triển KT-XH
vùng DTTS tổ chức cuộc họp bàn với các thành viên trong BCĐ về công tác
chuẩn bị triển khai thực hiện CT trong thời gian tới.
- Ban hành Quyết định: Quyết định V/v Ban hành Chương trình công tác
năm 2021 của Ban Dân tộc và phê duyệt Chương trình công tác năm 2021của Văn
phòng và các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Dân tộc; Quyết định Về việc hỗ
trợ kinh phí tiết kiệm khoán chi năm 2020; Quyết định thành lập hội đồng thẩm
định nghỉ tinh gian biên chế theo 108; Quyết định Về việc hỗ trợ kinh phí tiết kiệm
khoán chi năm 2020; Quyết định Về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2021 của
Ban Dân tộc; Quyết định Về việc ông Nguyễn Ngọc Bảy, Thanh tra viên, bộ phận
Thanh tra, Ban Dân tộc, nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.
- Hoàn thành Tờ trình: Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu tập thể lao động
xuất sắc cho Phòng Chính sách Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế; Tờ
trình về việc đề nghị ban hành Báo cáo phân định các xã, thôn vùng DTTS&MN theo
trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025.
- Ban hành các kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2021: Kế hoạch thực
hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng
DTTS giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II); Kế hoạch Trao quà hỗ trợ hộ nghèo
vùng đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế do Ngân hàng Thương mại cổ phần
Ngoại thương hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Kế hoạch Triển khai
thực hiện đề án Ngày Chủ nhật xanh từ ngày 07/03/2021- 26/03/2021 cơ quan Ban
Dân tộc.
- Hoàn thành các báo cáo định kỳ và đột xuất: Báo cáo Công tác PCTN và
Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo Kết
quả hỗ trợ quà cho hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu; Báo cáo Kết quả rà soát phân định
các xã, thôn vùng đồng bào DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 20212025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành
chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành
chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2021; Báo
cáo Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện
các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Báo cáo rà soát tiêu chí xác
định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025
Theo Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
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- Một số công tác khác: Tham mưu công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý
nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản
lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch của Ban
Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; công tác tuyển dụng công chức năm 2020 vòng
2 theo kế hoạch của Sở Nội vụ; đề án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn,
nghiệp vụ thuộc Ban theo quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP; ban hành lịch
tiếp công dân năm 2021; lịch tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng.
IV. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC 6
THÁNG CUỐI NĂM 2021
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Ban Dân tộc tiếp tục triển khai, thực hiện
phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc 6 tháng cuối năm năm 2021 như sau:
- Tiếp tục tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn
2021-2030 trên địa bàn vùng đồng bào DTTS tỉnh.
- Tổ chức thực hiện hoàn thành các kế hoạch: Điều tra, khảo sát thực trạng
thanh niên DTTS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tốt nghiệp từ Trung học cơ sở
đến sau Đại học chưa có việc làm để định hướng đào tạo nghề, tìm việc làm và
xuất khẩu lao động; Kế hoạch tuyên dương HS, SV vùng DTTS có thành tích học
tập tốt; Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức tiếng Dân tộc thiểu số của tỉnh Thừa Thiên
Huế giai đoạn 2019-2025.
- Hoàn thành Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 – 2030.
- Hoàn thành nội dung thực hiện Kế hoạch về Điều tra, khảo sát thực trạng
và đề xuất giải pháp sinh kế bền vững cho các hộ dân bị thiếu đất ở, nhà ở, đất sản
xuất, nước sinh hoạt trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch
Hỗ trợ nâng cao thể chất thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên
Huế; Kế hoạch Bảo tồn các giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh
Thừa Thiên Huế gắn với phát triển du lịch bền vững.
-Hoàn thành những hợp phần còn lại của các chương trình, chính sách, dự án
đầu tư cho vùng đồng bào DTTS được thực hiện trong năm 2021với nguồn kinh
phí đã được Sở Tài chính thẩm định.
- Tổ chức tổng kết Công tác Dân tộc năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ
triển khai năm 2022.
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V. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ
- Trong những tháng cuối của quý II năm 2021, do ảnh hưởng của dịch viêm
phổi cấp do chủng vi rút mới (Covid-19) đang có nhiều diễn biến phức tạp trên địa
bàn toàn quốc nên việc tổ chức triển khai các Chương trình dự án cũng bị ảnh
hưởng, chưa đáp ứng được so với kế hoạch.
- Đến nay kinh phí thực hiện cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2030, đặc biệt là giai đoạn 1
(2021-2025) vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt cũng như các văn bản
hướng dẫn liên quan để thực hiện.
- Công tác giảm nghèo tại các địa phương vùng đồng bào DTTS&MN còn
chưa đồng bộ và thiếu tính bền vững; phần lớn các địa phương vẫn chưa đánh giá
được hiệu quả sử dụng vốn tại các hộ gia đình thuộc diện chính sách; ý thức tăng
gia phát triển sản xuất tại một số ít hộ gia đình vẫn còn hạn chế.
- Công tác tổng hợp và nắm số liệu về kết quả triển khai, thực hiện Chương
trình gặp nhiều khó khăn.
VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Sớm phê duyệt kinh phí thực hiện cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2030, đặc biệt là giai
đoạn 1 (2021-2025).
- Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn
thực hiện Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ
về Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các
Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (Ban hành thiết kế mẫu, thiết
kế điển hình; danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù).
Trên đây là báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Ban Dân tộc tỉnh
Thừa Thiên Huế báo cáo các cơ quan liên quan biết và chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
(B/c)
- UBDT;
- Ban Dân vận TU;
- Vụ địa phương 1;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng, bộ phận thuộc BDT;
- Lưu VT, CSDT.
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