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BÁO CÁO
CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 01
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 02 NĂM 2021
Kính gửi:
- Uỷ ban Dân tộc;
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
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 01 và nhiệm vụ
công tác dân tộc tháng 02 năm 2021 như sau:
1. Một số tình hình nổi bật ở vùng dân tộc
Về nông nghiệp:
Để đảm bảo kịp thời cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân
2020-2021 trên toàn huyện vùng đồng bào DTTS, Lãnh đạo phòng Nông nghiệp
và PTNT các huyện đã chỉ đạo các xã, Trạm Thủy nông tiến hành sửa chữa,
khắc phục các hư hỏng và nạo vét, khơi thông đập đầu mối, các tuyến kênh
mương. Đến nay đã cơ bản hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa hư hỏng và nạo
vét, khơi thông các công trình thủy lợi đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho nhân
dân làm đất ở các địa phương.
Trong tháng 01, nhiệt độ trung bình ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi
tỉnh giảm sâu ở mức 11oC - 13 oC khiến cảm giác rét buốt, rét hại ở các bản làng
của huyện A Lưới, Nam Đông, đặc biệt có nơi xuống dưới 9oC. Nhiệt độ xuống
thấp đã gây thiệt hại trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Lãnh đạo các huyện
đã vận động người dân ngưng gieo trồng do nhiệt độ quá thấp, cây trồng không
thể sinh trưởng để tránh thiệt hại. Đồng thừi, do thời điểm rét đậm, rét hại như
hiện nay vẫn chưa triển khai vụ đông - xuân. Dự kiến vào cuối tháng , khi thời
tiết ấm dần lên sẽ bắt đầu gieo mạ để đảm bảo cây lúa được sinh trưởng tốt.
Tình hình sâu bệnh hại trong những ngày này có xảy ra, tuy nhiên ngành
Nông nghiệp, các địa phương và bà con phun thuốc xử lý. Chú trọng công tác
kiểm tra theo dõi quá trình phát triển của sâu, bệnh hại trên đồng ruộng.
Về chăn nuôi:
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Với nhiệt độ xuống thấp không chỉ gây thiệt hại trong hoạt động sản xuất
nông nghiệp, chăn nuôi mà còn ảnh hưởng đến các sinh hoạt, đời sống thường
nhật của người dân. Tại huyện A Lưới, mặc dù người dân đã chủ động phòng
chống rét cho gia súc nhưng tính từ đầu mùa lạnh đến nay đã có hơn 900 gia súc
bị chết rét trên toàn huyện, tập trung nhiều ở các xã Đông Sơn, Lâm Đớt, A
Roàng. Riêng huyện Nam Đông, đến nay trên địa bàn ghi nhận 39 gia súc bị
chết do thời tiết rét đậm, rét hại.
Trước tình hình thời tiết hiện nay, huyện Nam Đông đã chỉ đạo, tập trung
đôn đốc các xã, thị trấn tiếp tục phát động phong trào sửa chữa, gia cố, làm mới
chuồng trại, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn. Đối với hộ có chăn nuôi trâu bò,
100% đều làm chuồng trại và có trồng cỏ để dự trữ thức ăn. Huyện A Lưới đã
trực tiếp về các xã kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống đói, rét và dịch
bệnh cho vật nuôi, chỉ đạo bổ sung nguồn thức ăn cho gia súc tại 5 xã là Hồng
Thủy, Hồng Vân, Lâm Đớt, A Roàng, Đông Sơn. Đồng thời, triển khai tập huấn
cho người dân cách giữ ấm cho gia súc, che chắn chuồng trại.
Tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát để ngăn ngừa các dịch bệnh
trên đàn gia súc, gia cầm vào địa bàn huyện. Xây dựng và triển khai Kế hoạch
tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2021.
Về giáo dục:
Theo chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo, trong những ngày trời rét
đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các trường có thể điều chỉnh thời gian
học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến
muộn vì lý do thời tiết, nhà trường cần giải quyết kịp thời để học sinh không
phải nghỉ học. Các trường vẫn tổ chức dạy và học bình thường, tuy nhiên, phải
đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kiểm tra và sửa chữa kịp thời các
phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn… đảm bảo tránh gió lùa,
đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên
Huế và Phòng GD&ĐT; nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt góp phần nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng theo yêu cầu giáo dục
hiện nay.
Về Y tế:
Nhằm kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến,
kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; tăng cường phòng chống ngộ độc
thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021; Ban
chỉ đạo liên ngành Vệ sinh ATTP huyện A Lưới, Nam đông hướng dẫn triển
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khai công tác tuyên truyền bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ
hội Xuân 2021, tổ chức thành lập đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại
các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác khám
chữa bệnh cho nhân dân trong dịp tết.
Tình hình hoạt động y tế trên địa bàn trong tháng ổn định, công tác phòng
chống dịch bệnh Covid thường xuyên được duy trì, các chương trình y tế quốc
gia được triển khai thực hiện đảm bảo.
Về văn hóa:
Xây dựng Kế hoạch mừng Đảng mừng Xuân năm 2021. Chuẩn bị và hướng
dẫn các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền nhằm thiết thực chào mừng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mừng Đảng quang vinh, kỷ
niệm 91 năm ngày thành lập Đảng và tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021;
Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể
thao mừng các sự kiện đặc biệt trên.
Về quốc phòng-an ninh:
Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, trong khi nhu
cầu thăm thân, về quê dịp tết tăng cao, lực lượng bộ đội biên phòng và các
ngành chức năng tại A Lưới, Nam Đông đang triển khai nhiều biện pháp kiểm
soát chặt vùng biên, nhất là khu vực đường mòn, lối mở. Hiện tại, huyện A Lưới
có 18 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, trong đó Đồn Biên phòng
Cửa khẩu Hồng Vân 4 chốt, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt 6 chốt, Đồn Biên
phòng Nhâm 5 chốt và Đồn Biên phòng Hương Nguyên 3 chốt.
Lãnh đạo UBND các huyện vùng DTTS chỉ đạo các cơ quan, đơn vị,
ngành chức năng duy trì các phương án, kế hoạch bảo vệ Tết, các phương án
phòng, chống địch xâm nhập qua biên giới, phương án bảo vệ an ninh chính trị
và trật tự an toàn xã hội; đặc biệt, ở các địa bàn xung yếu, trọng điểm, nhằm bảo
vệ an toàn tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Tăng cường kiểm tra, giữ vững tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn; tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tổ chức
Lễ giao nhận quân năm 2021 đảm bảo kế hoạch; Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện
năm 2021; trình phê chuẩn Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự năm 2021 cho
các xã, thị trấn; xây dựng Kế hoạch luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến
đấu.
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2. Tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 01
Trong tháng 01, 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:
Tờ trình: về việc ban hành báo cáo rà soát, tổng hợp danh sách xã an toàn
khu tỉnh Thừa Thiên Huế, tờ trình về việc đăng ký dự tuyển công chức năm
2020; Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt danh sách đưa ra khỏi và thay thế, bổ
sung mới NCUT trong đồng bào DTTS năm 2021 theo quyết định số
12/2018/QĐ-TTg ngày 6 tháng 3 năm 2018 của TTCP; Tờ trình về việc đề nghị
TTCP tặng bằng khen, tờ trình về việc đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua khen
thưởng năm 2020.
Báo cáo: Báo cáo CTDT tháng 1, nhiệm vụ tháng 2 gửi các cơ quan liên
quan; Xây dựng chương trình công tác năm của Ban năm 2021; Báo cáo Tổng
kết 05 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận
huyết thống trong vùng DTTS” tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; Báo
cáo thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và đề xuất việc ký kết hợp đồng
trong cơ quan hành chính; Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2020
và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo hoạt động Khoa học công nghệ
năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Kết quả thực hiện chính sách
đối với người có uy tín năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo kết
quả thực hiện quy định 03-Qđi/TU của Ban Thường vụ TU về kết quả thực hiện
quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân có biểu
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của
Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Kế hoạch: Hoàn thành Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành
chính của Ban Dân tộc năm 2021; Kế hoạch tuyên truyền tập huấn cải cách hành
chính năm 2021 của Ban Dân tộc; Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống
quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế
năm 2021, Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2021 của Ban
Dân tộc, kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ban Dân tộc, kế hoạch
công tác văn thư và lưu trữ năm 2021 của Ban Dân tộc, kế hoạch ứng dụng công
nghệ thông tin năm 2021 của Ban Dân tộc.
3.Nhiệm vụ công tác dân tộc tháng 02
Căn cứ chương trình công tác năm 2021, Ban Dân tộc đề ra một số nhiệm
vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 02 như sau:
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Hoàn thành báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu
năm 2021; Báo cáo CTDT tháng 2, nhiệm vụ tháng 3 gửi các cơ quan liên quan;
Báo cáo tổng hợp tình hình giáo dục vùng dân tộc miền núi học kỳ I năm học
2020-2021.
Xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt đầu năm Tết Nguyên đán Tân Sửu năm
2021; Kế hoạch kiểm tra công vụ của các phòng, bộ phận chuyên môn của Ban;
kế hoạch phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021;
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của
Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có
uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tuyên
truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2021; kế hoạch
tuyên truyền PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Đề án 1163; Kế
hoạch triển khai Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 V/v phê duyệt
Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025”.
Xây dựng dự thảo Đề cương Đề án phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS
và MN tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
Xây dựng mục lục tin bài cho bản tin Dân tộc và miền núi quý I/2021
Tổng hợp danh mục và đăng ký danh mục duy tu bảo dưỡng từ nguồn vốn
Sự nghiệp thuộc Chương trình 135 năm 2021
Tổ chức thăm tết NCUT, bà con đồng bào DTTS; các cơ quan, đơn vị địa
phương liên quan trên địa bàn tỉnh.
Trang trí đón Tết, Nghỉ Tết và trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Tiếp công dân định kỳ hàng tháng.
Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác dân tộc tháng 01
và nhiệm vụ tháng 02 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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