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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Số: 43 /BC-PDT                Krông Nô, ngày 30 tháng 12 năm 2022 
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác dân tộc năm 2022  

và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

 

I. Tình hình chung vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện 

Huyện Krông Nô có 24 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, đồng bào các dân 

tộc thiểu số (DTTS) 33.832 người (chiếm 40,28% so với tổng dân số toàn huyện), 

DTTS tại chỗ có 9.140 người, chiếm 10,88% so với dân số toàn huyện và 27,01% 

so với tổng số dân tộc thiểu số. Huyện có 11 xã và 01 thị trấn, 52/93 thôn, buôn, 

bon, tổ dân phố có trên 30% đồng bào DTTS, có 19 thôn, buôn, bon đặc biệt khó 

khăn theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Ủy ban Dân tộc (giảm 09 thôn, buôn, bon so với giai đoạn 2016 – 2020).  

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS 

cơ bản ổn định nhưng còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tình trạng bao chiếm, khai thác 

trái phép vườn cao su của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Nung trên địa 

bàn xã Nâm Nung, Nâm N’Đir đang từng bước được giải quyết nhưng chưa dứt 

điểm.  

Nhìn chung, đời sống nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là vùng đồng bào 

DTTS từng bước được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19, giá cả nông sản bấp bênh, các mặt hàng vật tư nông nghiệp 

tăng cao đã tác động lớn đến đời sống đồng bào DTTS; cơ sở hạ tầng thiết yếu, 

phục vụ sản xuất, đời sống còn thiếu thốn, có nơi xuống cấp, chưa đồng bộ.  

II. Kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2022 

1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: 2021-2025 (theo Quyết định số 1719/QĐ-

TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ) 

Phòng Dân tộc là cơ quan thường trực thực hiện Chương trình Phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn 1: từ năm 2021 đến 2025 trên địa bàn huyện, đã phối hợp các cơ quan chuyên 

môn tham mưu UBND huyện kịp thời triển khai thực hiện, chủ động hướng dẫn, 

đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình 

với hơn 30 văn bản, một số văn bản điển hình như: 
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 Quyết định số 2281/QĐ-BCĐ thành lập Tổ công tác 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, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến 2025; Quyết định số  2184/QĐ-

UBND, ngày 02 tháng 8 năm 2022 của UBND Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ 

và kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; Quyết định số 2185/QĐ-UBND, ngày 02 

tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán 

ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

huyện năm 2022; Quyết định số 2350 /QĐ-UBND, ngày 29 tháng 8 năm 2022 của 

UBND huyện Về việc điều chỉnh khoản II, Điều 1 Quyết định số 2184/QĐ-UBND 

ngày 02 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Krông Nô về việc giao mục tiêu, 

nhiệm vụ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Krông Nô; Quyết định số 2352/QĐ-

UBND, ngày 29 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Về việc điều chỉnh khoản 

II, Điều 1 tại Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2022 của 

UBND huyện Krông Nô về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách 

nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông 

Nô năm 2022; Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của 

UBND huyện về việc phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội 

vùng ĐBDTTS và miền núi năm 2022. 

Trên cơ sở Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư thuộc Chương 

trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Phòng đã tham mưu ban hành Quyết định số 

2793/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 giao nhiệm vụ chủ đầu tư đối với 45 dự án đầu 

tư thuộc 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, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 

2025 

UBND huyện giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025  với tổng vốn 73.211 triệu đồng 

(vốn Trung ương 72.579 triệu đồng, vốn địa phương 632 triệu đồng (gồm NS tỉnh 

190 triệu đồng, NS huyện 260, NS xã 182 triệu đồng)); giao mục tiêu, nhiệm vụ 

và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình năm 2022 với Tổng vốn 

30.606 triệu đồng, trong đó: Trung ương: 29.402 triệu đồng (ĐTPT: 22.526 triệu 

đồng, SN: 6.876 triệu đồng); địa phương: 1.204 triệu đồng, gồm: đầu tư phát triển: 

144 triệu đồng (NS tỉnh: 43 triệu đồng, NS xã 101 triệu đồng), Sự nghiệp: 1.060 

triệu đồng (NS tỉnh: 318 triệu đồng, NS huyện: 742 triệu đồng); giao chủ đầu tư 

thực hiện các dự án trên cơ sở danh mục dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt;  
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thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển 

khai thực hiện Chương trình. 

Đến hết tháng 12/2022, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chủ trì các dự án, 

công việc đã hoàn thành việc kiện toàn Ban chỉ đạo, ban quản lý xã, ban phát triển 

thôn… ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện. UBND huyện đã phê 

duyệt 13 hộ thuộc đối tượng hỗ trợ nhà ở; Các đơn vị, địa phương đang tiếp tục rà 

soát, thực hiện quy trình, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.  

Phòng Dân tộc tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đối 

tượng trong cộng đồng, người có uy tín và cán bộ 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 với  số lượng 90 người, với  03 chuyên đề: Chuyên đề 1: Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 

và các chính sách dân tộc; Chuyên đề 2: Kỹ năng phát triển cộng đồng và xây 

dựng sự đồng thuận trong cộng đồng người dân tộc thiểu số; Chuyên đề 3: Mô 

hình du lịch cộng đồng, hướng dẫn cho các hộ dân về kỹ năng làm du lịch 

cộng đồng, trang bị một số nội dung cơ bản về hoạt động du lịch cộng đồng. 

Tiến độ giải ngân Chương trình đến tháng 12/2022 đạt: 6.976 triệu 

đồng/30.606 triệu đồng (23%). 

2. Thực hiện các chính sách dân tộc  

2.1. Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP, ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban 

hành Chiến lược công tác Dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 (gọi tắt là 

chiến lược) và Quyết định số 1437/QĐ-UBND, ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh 

Đăk Nông ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Phòng Dân tộc 

tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 11 tháng 10 

năm 2022 về việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện. 

2.2. Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối 

với người có uy tín trong đồng bào DTTS, Phòng Dân tộc phối hợp với UBND 

các xã, thị trấn tổ chức thăm tặng quà 44 người có uy tín (NCUT) trong đồng bào 

DTTS với tổng kinh phí 22.000.000 đồng (mỗi suất quà 500.000 đồng). Phối hợp 

Ban Dân tộc tỉnh thăm, tặng 44 suất quà cho NCUT trên địa bàn huyện (mỗi suất 

quà 500.000 đồng). Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và UBND các xã, thị trấn đưa, 

đón 24 NCUT dự Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin chính sách, pháp luật và 

05 NCUT đi tham quan, học tập kinh nghiệm theo Kế hoạch số 394/KH-BDT ngày 

6 tháng 5 năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh; bàn giao 07 chiếc điện thoại thông minh 
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do Qũy Thiện Tâm tài trợ cho NCUT; động viên thăm hỏi 03 NCUT bị ốm đau 

với kinh phí 2.400.000 đồng. 

Hướng dẫn, phối hợp với các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp danh sách NCUT 

giai đoạn 2023- 2027 và danh sách đưa ra, thay thế NCUT theo quy định được 

UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 28 tháng 

12 năm 2022 với 52 NCUT (tăng 08 NCUT so với giai đoạn trước). 

Trong năm qua, Phòng Dân tộc đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc, UBND 

các xã, thị trấn thực hiện tốt các chế độ chính sách cho NCUT như thăm hỏi ốm 

đau, chế độ quà Tết, chế độ tham quan học hỏi kinh nghiệm tạo thêm nguồn động 

lực to lớn để NCUT phát huy hết vai trò của mình trong việc tuyên truyền chế độ 

chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước đến với bà con vùng ĐBDTTS. 

2.3. Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu 

số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 

Thực hiện Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 về chính sách 

hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn 

tỉnh Đăk Nông, phòng Dân tộc tham mưu UBND huyện Công văn  số 209/UBND-

DT ngày 11 tháng 02 năm 2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 18/2021/NQ-

HĐND, ngày 15 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Đắk Nông; Công văn số 

1514/UBND-DT ngày 05 tháng 8 năm 2022 về việc chấn chỉnh thực hiện công tác 

hỗ trợ lãi suất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ theo Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2022 của HĐND tỉnh Đắk Nông; Về hỗ trợ lãi suất 

theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đắk Nông: tính đến ngày 

26/12/2022, Phòng Dân tộc đã tiếp nhận 276 hồ sơ và thực hiện chi trả 248 hồ sơ 

với kinh phí chi hỗ trợ cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số 926.670.341 đồng; 

còn lại 28 hồ sơ đang làm thủ tục để chi trả cho người dân trong thời gian tới. 

2.4. Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên  đồng bào 

dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Đăk Nông 

Đối với Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 31/2016/NQ-

HĐND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ ban hành 

chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận 

nghèo tỉnh Đắk Nông. Phòng đã tham mưu UBND huyện Công văn số 1966/ 

UBND-DT ngày 10 tháng 10 năm 2022 về việc triển khai thực hiện chế độ cho 

học sinh và sinh viên; Công văn số 2274 /DT-UBND  ngày 22 tháng 11 năm 2022 

về việc nhắc nhở đôn đốc các đơn vị hướng dẫn triển khai thực hiện chế độ cho 

học sinh và sinh viên;  đến nay phòng Dân tộc  tiếp nhận là 11 hồ sơ và trong thời 

gian tới phòng rút kinh phí chi trả  hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật. 
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2.5. Công tác kết nghĩa buôn, bon đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 

Trong năm, Phòng Dân tộc tham mưu UBND huyện các văn bản sau: Công 

văn số 127/UBND-DT ngày 21 tháng 01 năm 2022 về việc thăm, tặng quà buôn, 

bon kết nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tổng số tiền 132 

triệu đồng được các cơ quan, đơn vị kết nghĩa tổ chức thăm, tặng quà Tết Nguyên 

đán; rà soát các doanh nghiệp đồng ý kết nghĩa, buôn bon đồng bào DTTS tại chỗ 

(Công văn 304/UBND-DT ngày 28/2/2022); rà soát sắp xếp điều chỉnh, các cơ 

quan đơn vị và doanh nghiệp kết nghĩa với buôn, bon đặc biệt khó khăn giai đoạn 

2022-2025 (Công văn 1892/UBND-DT  ngày 28/9/2022; Công văn 2362/UBND-

DT ngày 02/12/2022).  

III. ĐÁNH GIÁ  CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Trong năm qua, tình hình an ninh chính trị, kinh tế vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số tương đối ổn định, không phát sinh những vấn đề nổi cộm. Phòng Dân tộc 

đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả  các chính sách dân 

tộc  và có nhiều chuyển biến tích cực, điển hình như chính sách hỗ trợ lãi suất đối 

với hộ đồng bào DTTS tại chỗ, đến tháng 12/2022 đã cao hơn gấp 03 lần so với 

cả năm 2021, chính sách hỗ thực hiện chế độ cho học sinh và sinh viên cũng được 

quan tâm, có 10 hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ. 

Năm 2022 là năm đầu kỳ 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 2021-2030, 

giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025, Phòng Dân tộc với vai trò là cơ quan thường 

trực của Chương trình đã kịp thời, tích cực tham mưu UBND huyện triển khai, chỉ 

đạo, hướng dẫn thực hiện CTMTQG theo lộ trình của UBND tỉnh, như phê duyệt 

kế hoạch năm 2022, kịp thời phân bổ vốn cho các đơn vị làm chủ đầu tư dự án, 

các địa phương triển khai đúng tiến độ cuả CTMTQG. Bên cạnh đó, kịp thời tham 

mưu UBND huyện các cuộc họp định kỳ, đột xuất để tháo gỡ những khó khăn 

vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

2. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc 

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiếu số miền núi đến nay Trung ương chưa ban hành định mức đối với một số 

nội dung thuộc Dự án 1, chưa có hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 9 

nên chưa đủ căn cứ giải ngân nguồn vốn. Ngoài ra, tỉnh chưa ban hành định mức 

hỗ trợ đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế (Nội dung 1 trong Tiểu 

dự án 2 của Dự án 3), do đó chưa đủ cơ sở triển khai thực hiện. 
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Công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chính sách dân tộc đã được 

các xã, thị trấn quan tâm nhưng chưa thường xuyên, chưa sâu sát, nhiều đối tượng 

thụ hưởng chậm tiếp cận thông tin dẫn đến quá thời hạn, không được hưởng chính 

sách hỗ trợ lãi suất. 

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2023 

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2023 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 

14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Tham mưu theo dõi Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/HU ngày 02/02/2021 

của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện  Kế hoạch số 179-KH-TU, 

ngày 10/9/2020 của Ban thường vụ tỉnh ủy Đắk Nông về việc tiếp tục thực hiện 

nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa IX về công tác dân tộc trong tinh hình mới. 

- Thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS 

gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015. 

- Triển khai thực hiện công tác phân định phân định khu vực đối với xã, thị 

trấn, thôn, buôn vùng DTTS, đặc biệt khó khăn. 

- Triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác dân 

tộc năm 2023. 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1870/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về ban hành kế hoạch Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực 

các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020, định hướng 

đến năm 2030. 

- Triển khai thực hiện quyết định 2152/QĐ-TTg, ngày 18/12/2020 về Phê 

duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14 

tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng 

cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số” đến năm 2025 

- Tham mưu 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/QĐ-TTg ngày 

31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối 

với người có uy tín trong đồng bào DTTS. 
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- Thực hiện Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc 

thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện Krông Nô. 

- Triển khai Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới 

vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

- Tham mưu, chỉ đạo, thực hiện tốt, phát huy hiệu quả công tác kết nghĩa 

buôn, bon đồng bào DTTS tại chỗ./. 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 
- VP HĐND và UBND huyện; 
- Lãnh đạo, CCVC Phòng Dân tộc; 
- Lưu: VT 

 

 TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

  Ngân Thanh Hải 
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