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BÁO CÁO
CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 7
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 8 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 tình hình công tác dân tộc tháng 7 và nhiệm vụ công tác dân
tộc tháng 8 năm 2021 như sau:
I.Một số tình hình nổi bật ở vùng dân tộc
Về nông nghiệp:
Để đảm bảo cung cấp nước tưới cho các vùng sản xuất vụ Hè thu 2021, Lãnh
đạo UBND các huyện vùng DTTS đã chỉ đạo, phân công các ban, ngành cấp xã
tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy
vụ Hè thu. Chỉ đạo nông dân nạo vét kênh mương, gia cố bờ ruộng, giữ nước trong
ruộng; thực hiện lấy nước hợp lý, tiết kiệm, lấy nước luân phiên, nhất là đối với
các hộ đầu các tuyến kênh phải nhường nước để cho các hộ phía cuối kênh đảm
bảo có nước tưới. Tuyên truyền, vận động nông dân đẩy mạnh công tác chăm sóc,
bón phân và phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để
phát hiện và xử lý kịp thời; phấn đấu 100% diện tích lúa nước phải được chăm sóc,
bón phân.
UBND huyện Nam Đông đã phối hợp với Viện khoa học kỹ thuật nông
nghiệp Bắc Trung bộ và Sở khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức triển khai Dự án:
“Xây dựng mô hình sản xuất Cam Nam Đông đạt tiêu chuẩn VietGap”. Hiện nay
với tổng diện tích trồng cam trên địa bàn huyện khoảng hơn 200ha, trong đó105ha
đã cho sản phẩm hàng hóa, ước sản lượng 1.100 tấn. Diện tích tập trung ở các xã
Hương Lộc, Hương Xuân, Hương Phú, Thượng Quảng…Các hộ trồng Cam trên
địa bàn huyện đã biếp áp dụng một số kỹ thuật canh tác cơ bản nên cây sinh trưởng
khỏe, cho năng suất cao thu hoạch vào tháng 9,10 hàng năm.
Công tác quản lý, kiểm tra, phòng chống cháy rừng được tăng cường và
kiểm soát tại vùng DTTS và MN. Vào mùa nắng nóng, Nam Đông là địa phương
có nguy cơ cháy rừng cao. Ngay từ đầu năm, UBND huyện Nam Đông đã có nhiều
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văn bản chỉ đạo UBND các xã và ngành liên quan tăng cường các biện pháp cấp
bách về phòng cháy và chữa cháy rừng.
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. Tổ chức hướng dẫn các cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình trình tự, thủ tục và
làm hồ sơ để thanh toán dịch vụ môi trường rừng.
Về chăn nuôi:
Đối với lĩnh vực chăn nuôi, các huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực
hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác kiểm dịch vận
chuyển, kiểm soát giết mổ. Tổ chức triển khai tiêu độc, khử trùng; triển khai tiêm
phòng vắc xin. Theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là
bệnh VDNC ở trâu, bò.
Tiếp tục triển khai đề án “ Tái chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ, an toàn sinh
học huyện A Lưới giai đoạn 2020 - 2025”, đề án “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp
huyện A Lưới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”; triển khai hỗ
trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND (nông nghiệp hữu
cơ, hỗ trợ sau đầu tư,..).
Về giáo dục:
Trong những ngày đầu tháng 7, mặc dù diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh
Covid - 19 đang diễn biến phức tạp trên toàn quốc, nhưng với sự chuẩn bị kỹ
lưỡng, chu đáo, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Thừa Thiên Huế nói chung và
vùng DTTS và MN nói riêng đã được diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công.
Với 393 thí sinh tại huyện A Lưới tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2021
tại 03 điểm thi chính: Trường THPT A Lưới, Trường THPT Hương Lâm, Trường
THCS&THPT Hồng Vân; Huyện Nam Đông có 191 thí sinh tham gia kỳ thi tốt
nghiệp THPT tại điểm thi duy nhất là Trường THPT Nam Đông. Để kỳ thi THPT
quốc gia năm 2021 diễn ra đảm bảo an toàn, trước đó, UBND huyện A Lưới, Nam
Đông đã chỉ đạo các ban ngành, đơn vị chức năng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện
cơ sở vật chất và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước và trong kỳ
thi.
Đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2021
– 2022, tiếp tục phát huy những mặt mạnh thời kì hậu Covid -19 của giáo dục của
tỉnh để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; các giải pháp
nâng cao đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; công tác phân luồng; quản lý dạy
thêm học thêm nhằm giúp công tác quản lí, điều hành và phát triển sự nghiệp giáo
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dục đào tạo của tỉnh thuận lợi hơn, đáp ứng lòng mong mỏi của học sinh, phụ
huynh và xã hội trong thời gian đến.
Về Y tế:
Tình hình y tế vùng dân tộc thiểu số cơ bản ổn định. Trung tâm y tế, các cơ sở
y tế trên địa bàn các huyện đã phối hợp, hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn phòng,
chống dịch Covid-19 cho các điểm thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2021. Trong đó, tuân thủ nghiêm các phương án về khẩu trang, khử
khuẩn, cách ly với những trường hợp có dấu hiệu sốt. Những ngày diễn ra kỳ thi,
Trung tâm Y tế huyện cắt cử lực lượng tiến hành đo thân nhiệt cho tất cả thí sinh,
giám thị coi thi và thành lập đội phản ứng nhanh tại chỗ để xử lý những tình huống
phát sinh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí
Minh, với tinh thần cả nước chung tay phòng, chống dịch, tỉnh Thừa Thiên Huế nói
chung và ngành Y tế nói riêng mong muốn chia sẻ và hỗ trợ thành phố Hồ Chí
Minh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại huyện A Lưới, tham gia
đoàn hỗ trợ trong đợt này có 02 Cán bộ Y sỹ tham gia cùng đoàn để hỗ trợ, chia
lửa cùng với thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp đỡ đơn vị khắc phục tình hình
dịch bệnh Covid-19.
Tiếp tục xây dựng kế hoạch liên ngành về tổ chức các buổi tư vấn nhóm nhỏ,
tuyên truyền, vận động các mô hình, đề án, chương trình mục tiêu về DS-KHHGĐ
tại cơ sở. Tổ chức các đợt tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã
hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Về văn hóa:
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 bị dừng, đã tập
trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 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.
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.
Về quốc phòng - an ninh:
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
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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.
II. Tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 7
Trong tháng 7, 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:
- Đã hoàn thành Tờ trình: trình Về việc đề nghị ban hành Báo cáo kết quả
triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng
Chính phủ giai đoạn 2017-2020; Tờ trìnhV/v bố trí kinh phí sửa chữa nhà làm việc
và nhà để xe do ảnh hưởng bởi bão số 9; Tờ trìnhVề việc đề nghị ban hành Báo
cáo kết quả thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐCP ngày 14/01/2011 của Chính
phủ về công tác dân tộc; Tờ trình Về việc đề nghị phê duyệt Đề cương Đề án Phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và Miền núi giai đoạn 2021-2025, định
hướng đến năm 2030
- Đã hoàn thành Kế hoạch: Tham mưu xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã
hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025,
định hướng 2030; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch
Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác
xã tỉnh năm 2021.
- Công tác báo cáo định kỳ và đột xuất: Báo cáo Kết quả thực hiện công tác
dân tộc và chính sách dân tộc6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
(Bc phục vụ LĐ tỉnh làm việc); Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 2021 (B/c Ban VH-XH HĐND tỉnh); Báo cáo Kết quả triển khai “Tháng hành
động phòng, chống ma túy” và “Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ
sang con” năm 2021; Báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải
quyết khiếu nại, tố cáo(Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2021); Báo cáo hoạt
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động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 2021; Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW,
ngày 26/12/2016 ; của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3
(khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham
nhũng, lãng phí; Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg
ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tôn,
phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”; Báo cáo Tổng
kết chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo quyết định số 705/QĐ-TTg
ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo Công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo Công tác thông tin đối ngoại;
tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới 6 tháng đầu năm,
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện
Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện
Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Báo cáo CTDT tháng 7 và nhiệm vụ
tháng 8 gửi các cơ quan liên quan.
Các chương trình, chính sách, dự án:
- Đã tổ chức triển khai 01 tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về CNTT cho
đối tượng xã và 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho đối tượng 3.
- Đã tổ chức 02 tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho NCUT trong đồng bào
DTTS của tỉnh năm 2021.
- Tổng hợp đánh giá xếp loại và thi đua quý II của CVCCVC, người lao
động các phòng; Tham mưu văn bản về đánh giá xếp loại và thi đua của Lãnh đạo
Ban.
- Rà soát, nắm bắt tình hình vấn đề sinh kế, hội nhập đối với người di cư tự
do, kết hôn không giá thú đang cư trú tại các xã thuộc địa bàn huyện A Lưới.
- Tổ chức đi điều tra ngoại nghiệp tại các huyện Nam Đông, A Lưới về thực
trạng thanh niên vùng DTTS và MN đã tốt nghiệp THPT đến sau Đại học trên địa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Kế hoạch.
- Tổ chức đi các huyện Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc, Hương Trà
để nắm tình hình, thực trạng tại địa phương để thực hiện Đề án đầu tư Phát triển
Kinh tế - xã hội vùng DTTS và MN tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025,
định hướng 2030.
- Tổ chức điều tra, khảo sát ứng dụng dịch vụ công của đồng bào dân tộc
thiểu số tỉnh.
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III. Nhiệm vụ công tác dân tộc tháng 8
Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2021, những
nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 cần thực hiện đó là:
- Hoàn thành tham mưu Kế hoạch 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 gửi UBND
tỉnh.
- Hoàn thành điều tra ngoại nghiệp tại các huyện Nam Đông, A Lưới về thực
trạng thanh niên vùng DTTS và MN đã tốt nghiệp THPT đến sau Đại học trên địa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Kế hoạch.
- Hoàn thành văn bản đề nghị ban hành kế hoạch kế hoạch tuyên dương hoạch
sinh, sinh viên vùng DTTS có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm
học 2020-2021.
- Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm trong nội tỉnh cho NCUT trong
đồng bào DTTS của tỉnh năm 2021 (nếu điều kiện dịch Covid 19 được kiểm soát).
- Hoàn thành dự thảo Đề án đầu tư Phát triển Kinh tế - xã hội vùng DTTS và
MN tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 trình các cơ quan
liên quan tham gia ý kiến và phê duyệt.
- Tổng hợp, hoàn thành các dự thảo báo cáo về thực trạng thanh niên vùng
DTTS và MN đã tốt nghiệp THPT đến sau Đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên
Huế theo Kế hoạch; ứng dụng dịch vụ công của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh.
Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác dân tộc tháng 7
và nhiệm vụ tháng 8 năm 2021 của Ban Dân tộc. Kính mong được sự quan tâm chỉ
đạo của Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở,
ban, ngành chức năng để thực hiện có hiệu quả công tác tại địa phương./.
Nơi nhận:
- UBDT;
- UBND tỉnh;
- Vụ địa phương I;
- Ban dân vận TU;
- Sở KH&ĐT;
- Phòng PA02;
- Lãnh đạo Ban;
- VP, TTr;
- Lưu: VT, CSDT.
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