
UBND TỈNH TRÀ VINH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      BAN DÂN TỘC                       Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
     
     Số:        /BC-BDT                 Trà Vinh, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm  

và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021  

 

      Kính gửi: 

- Ủy ban Dân tộc; 

- Tỉnh ủy Trà Vinh; 

- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-UBDT ngày 31/5/2019 của Ủy ban 

Dân tộc quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc; 

Thực hiện Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND 

tỉnh về việc Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Căn cứ Kế hoạch công tác dân tộc năm 2021, trong 6 tháng đầu năm Ban 

Dân tộc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ Ban đạt kết quả như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 6 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2021 

1. Về đời sống sản xuất, đời sống 

Trà Vinh là tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích tự 

nhiên 2.341 km2, có 07 huyện, 01 thành phố và 01 thị xã; có 106 xã, phường, thị 

trấn. Dân số chung của tỉnh 1,1 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc Khmer 

318.231 người, chiếm tỉ lệ 31,53%, dân tộc Hoa 6.632 người, chiếm gần 0,65% 

và 484 người dân tộc thiểu số khác.  

Hiện nay, toàn tỉnh còn 5.204 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,80% so với tổng số 

hộ dân cư toàn tỉnh, trong đó: hộ nghèo Khmer 2.863 hộ, chiếm tỷ lệ 3,21% so 

với tổng số hộ dân tộc Khmer, chiếm 58,54% so với tổng số hộ nghèo chung của 

toàn tỉnh; hộ cận nghèo Khmer 8.916 hộ, chiếm tỷ lệ 9,99% so với hộ Khmer, 

chiếm 53,55% so với tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh. 

2. Về Văn hóa 

Phát hành Nội san văn hóa Khmer đến các chùa, một số cơ quan, với 

1.200 quyển trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây năm 2021. 



2 
 

 

Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và mừng Tết cổ truyền Chôl Chnam 

Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Nhà Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer đón tiếp 11.652 lượt khách. Trưng 

bày triển lãm mừng Đảng, mừng Xuân với 02 chuyên đề: Lĩnh vực kinh tế, văn 

hóa, xã hội tỉnh Trà Vinh và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2020-2025 với 80 hình ảnh, tài liệu; Văn hóa Óc Eo di tích cấp quốc 

gia của tỉnh Trà Vinh (Lưu Cừ II và chùa Lò Gạch), các hoạt động lễ hội trong 

tỉnh với 60 hình ảnh, tài liệu, hiện vật. Phục vụ khoảng 1.000 lượt khách tham 

quan. 

Trưng bày, triển lãm về truyền thống văn hóa, ẩm thực của đồng bào dân 

tộc Khmer phục vụ bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với 05 chuyên đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh với các 

kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (80 hình ảnh và tư 

liệu); Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương, 

tỉnh đối với đồng bào dân tộc Khmer (gồm 40 ảnh); Văn hóa Óc Eo (gần 60 hình 

ảnh, hiện vật quý hiếm); Truyền thống văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc 

Khmer, văn hóa ẩm thực. 

Hoàn thành hồ sơ khoa học di tích chùa Bà Giam, xã Đôn Xuân huyện 

Duyên Hải và di tích chùa La Bang, xã Đôn Châu huyện Duyên Hải đã được 

UBND tỉnh Trà Vinh xem xét xếp hạng di tích (theo Quyết định số 1100/QĐ-

UBND và Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 31/12/2020), đạt 66,6% chỉ tiêu 

Kế hoạch lập hồ sơ di tích cấp tỉnh năm 2021. 

Khảo sát xác định giá trị di tích chùa Teo Chás (Bàu Sen), tọa lạc tại ấp 

Bàu Sen, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang; Chùa Đom Bốt Bi, tọa lạc tại ấp Là Ca 

A, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang; Chùa Kom băng Bat (Bến Cây Xanh), tọa 

lạc tại ấp Ngọc Hồ, Tam Ngãi, huyện Cầu Kè. 

Xây dựng kế hoạch kiểm kê các di tích trên địa bàn xã, phường, thị trấn ở 

các huyện, thị xã, thành phố Trà Vinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình 

UBND tỉnh Trà Vinh ra Quyết định ban hành Danh mục các di tích đủ tiêu chí 

xếp hạng, dự kiến tiếp tục thực hiện kiểm kê trong tháng 6/2021. 

Công tác trùng tu di tích lịch sử, văn hóa: tham gia khảo sát thực tế tại di 

tích chùa Chà, xã Thanh Sơn huyện Trà Cú, xin chủ trương hỗ trợ kinh phí trùng 

tu Tăng xá di tích. 

Thực hiện chỉnh trang các di tích phục vụ tốt khách tham quan; động viên 

các hộ buôn bán đảm bảo đúng quy định tại khu di tích Ao Bà Om; Tuyên 

truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách đến 

tham quan nêu cao ý thức chấp hành phòng, chống dịch Covid -19 theo Thông 

báo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 
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Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh, tổ chức biểu diễn 7 suất phục 

vụ nhiệm vụ chính trị, đạt 70% so với kế hoạch năm; tổ chức lưu diễn 04 suất, 

đạt 5% so với kế hoạch năm 2021, (theo kế hoạch là 80 suất diễn doanh thu 

trong năm 2021). Tổng doanh thu là 95 triệu đồng, đạt 19% so với kế hoạch năm 

2021 (theo kế hoạch 500 triệu đồng). Tổng số người xem là 2.200 lượt người. 

3. Về giáo dục 

- Toàn tỉnh có 434 cơ sở giáo dục, trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo quản 

lý 429 cơ sở, so với cùng kỳ giảm 04 trường do sáp nhập; 94 trường mẫu giáo, 

27 trường mầm non, 163 trường tiểu học, 100 trường trung học cơ sở, 35 trường 

trung học phổ thông, 09 trung tâm Giáo dục thường xuyên và 01 trường trung 

cấp Pali – Khmer, 01 trường thực hành sư phạm (trực thuộc Đại học Trà Vinh); 

Với 6.914 lớp và 212.620 học sinh (so cùng kỳ tăng 3.679 học sinh, tỷ lệ 

1,73%). 

- Có 140/405 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 34,56%), so cùng kỳ tăng 

13 trường. 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên: Toàn ngành có 14.340 người, Sở Giáo dục 

và đào tạo có 48 công chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo có 49 công chức, các 

trường công lập có 14.243 công chức, viên chức và lao động. 

4. Về Y tế 

- Tỷ lệ xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia: 100/106 xã có trạm y tế đạt 

tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt tỷ lệ 100% (do hiện nay 06 Trạm Y tế đã giải thể, 

gồm:  Trạm Y tế thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú; Trạm Y tế thị trấn Càng Long, 

huyện Càng Long; Trạm Y tế thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần; Trạm Y tế thị 

trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Trạm Y tế thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè 

và Trạm Y tế phường 1, thị xã Duyên Hải). 

- Tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ: Tổng số 94/100 trạm y tế có bác sĩ đạt 94%, 

trong đó xã đặc biệt khó khăn 25/26 trạm y tế có bác sĩ.  

- Tỷ lệ ấp, khóm (thôn, bản) có cán bộ y tế: Tổng số 736/756 ấp, khóm 

(thôn bản) có cộng tác viên y tế đạt 97,35%.  

- Tổng số nhân lực ngành Y tế: 3.315 người, Trong đó dân tộc: 890 người: 

Bác sĩ:  834 người (dân tộc: 310 người); Y sĩ: 385 người (dân tộc: 135 người); 

Điều dưỡng: 960 người (dân tộc: 257 người); Dược sĩ: 381 người (dân tộc 67 

người); Kỹ thuật viên: 177 người (dân tộc 33 người); Nữ hộ sinh: 234 người 

(dân tộc 50 người); Ngành khác: 344 người (dân tộc 38 người). 

5. Về An ninh trật tự  

Các ngành chức năng thường xuyên phối hợp nắm tình hình hoạt động 

của các hội, nhóm phản động bên ngoài có tác động đến địa bàn tỉnh; qua đó đã 
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phát hiện, thu giữ được nhiều tài liệu, hiện vật do các đối tượng chống đối tán 

phát (140 quyển tài liệu “Tuyên ngôn của Liên Hợp Quốc về quyền của các dân 

tộc bản địa; 33 áo có in nội dung không tốt …). Thông qua người có uy tín tác 

động tháo gỡ, thay đổi nội dung, cảnh vật các trường hợp trang trí chưa phù hợp 

phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Khmer dịp Chôl Chnam Thmây năm 

2021. 

 Giám sát chặt chẽ, vô hiệu hóa các hoạt động của số đối tượng chính trị 

trên địa bàn, không để xảy ra hoạt động phức tạp, nhất là trong thời gian diễn ra 

Đại hội Đảng lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Giáo dục 02 đối tượng về hành vi sử dụng mạng xã 

hội chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Phối hợp các ngành chức năng tham mưu giải quyết ổn định 06 vụ khiếu kiện; 

hiện còn tồn đọng 17 vụ khiếu kiện. 

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 103 vụ phạm tội về trật tự 

xã hội, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 12 vụ, đã điều tra làm rõ 98 vụ (đạt tỷ lệ 

95%), bắt xử lý 166 đối tượng. Chỉ đạo lực lượng phối hợp ngành chức năng tập 

trung lực lượng đánh mạnh vào các tụ điểm tệ nạn xã hội; qua đó, đã triệt xóa 

412 vụ tệ nạn xã hội, bắt xử lý 2.218 đối tượng (so cùng kỳ năm 2020 nhiều hơn 

145 vụ), xử phạt vi phạm hành chính 1.091 đối tượng, số tiền 1,9 tỷ đồng. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC 6 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2021 

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác 

dân tộc 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 

14/01/2011 của Chính phủ “Về công tác dân tộc”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 

10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước về công tác dân tộc; Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ 

tướng Chính  phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới; Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 

26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân 

tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025". 

- Tiếp tục theo dõi việc thực hiện Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 

12/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 

1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ 

tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc 

thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015, nhất là nắm tình 

hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 

19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng 
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đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới, Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 

23/8/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 23/4/2018 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW để tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh kịp thời. 

- UBND tỉnh chỉ đạo: Công văn số 242/UBND-KGVX ngày 20/01/2021 

về việc triển khai thực hiện Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành; Công 

văn số 28/UBND-CNXD ngày 05/01/2021, Công văn số 344/UBND-CNXD 

ngày 27/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công văn số 

95/UBDT-VP135 ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 

về việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước; Công văn 393/UBND-

KGVX ngày 29/01/2021 về việc thực hiện Công văn số 103/UBDT-HTQT ngày 

26/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Công văn số 

698/UBND-KGVX ngày 26/02/2021 về việc chuẩn bị triển khai 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; Công văn số 773/UBND-

KGVX ngày 05/3/2021 về việc thực hiện Công văn số 187/UBDT-DTTS ngày 

27/02/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (hướng dẫn thực hiện 

Quyết định 39/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí xác định các 

dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025); 

Công văn số 460/VP-UBND ngày 12/3/2021 về việc tiếp và làm việc với Đoàn 

của Đại sứ quán Ireland; Công văn số 1649/UBND-KGVX ngày 07/5/2021 cung 

cấp số liệu phục vụ kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 (số liệu người DTTS trên địa bàn tỉnh đang cần nhà nước tập trung 

giúp đỡ, hỗ trợ phát triển); Công văn số 1461/UBND-KGVX ngày 22/4/2021 

khẩn trương hoàn thiện hồ sơ rà soát, xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó 

khăn, có khó khăn đặc thù theo Công văn số 422/UBDT-DTTS ngày 19/4/2021 

của của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về hoàn thiện hồ sơ thực hiện 

Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Kết quả hoạt động của cơ quan công tác dân tộc 

2.1. Tổ chức bộ máy, nhân sự; thay đổi chức năng, nhiệm vụ; phân cấp 

quản lý, chỉ đạo. 

- Về Tổ chức bộ máy: Năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh được UBND tỉnh giao 

20 biên chế (trong đó có 01 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68); Ban lãnh 

đạo có 04 người (01 Trưởng ban và 03 phó Trưởng Ban) có 03 phòng thuộc Ban 

gồm: Văn phòng; Phòng Chính sách Dân tộc; Phòng Tuyên truyền - Pháp luật và 

08 phòng Dân tộc cấp huyện, thành phố. 

- Về chức năng nhiệm vụ: thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 

07/2014/TTLT-UBDT- BNV ngày 22/12/2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội 

vụ. 
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+ Về phân cấp quản lý, chỉ đạo: Ban Dân tộc tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo 

chế độ thủ trưởng; Trưởng ban phụ trách chung, các phó Trưởng ban chỉ đạo 01 

phòng chuyên môn và phụ trách 02 hoặc 03 địa bàn (huyện) trong thực hiện 

nhiệm vụ được giao. Hàng tuần, Ban tổ chức họp báo tuần; hàng quý tổ chức 

họp giao ban tại huyện để nắm tình hình và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2.2. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc: Theo dõi, 

tổng hợp tình hình vùng dân tộc; xây dựng và giao nhiệm vụ kế hoạch, huy động 

nguồn lực, phân bổ vốn, ban hành văn bản hướng dẫn; theo dõi, đôn đốc, thanh 

tra, kiểm tra thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tổ chức thăm hỏi 

ngày lễ, tết; thực hiện các chính sách an sinh xã hội ...  

- Tổ chức họp các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh, tại Hội trường Ban Dân tộc. 

- Kiểm tra, nắm tiến độ thực hiện các công trình được đầu tư từ nguồn vốn 

viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 2019 (thực 

hiện năm 2020-2021) tại các xã: Tân Hiệp, Ngãi Xuyên, Hàm Giang (huyện Trà 

Cú); Đôn Châu, Ngũ Lạc (huyện Duyên Hải); Long Sơn, Trường Thọ (huyện 

Cầu Ngang) và Mỹ Chánh (huyện Châu Thành). 

- Lập Tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh: Dự thảo văn bản đề nghị hỗ 

trợ kinh phí và mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương 

xây dựng dự án cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Trà Cú; 

Dự thảo báo cáo tham luận về “Công tác giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, 

đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Những vấn đề 

đặt ra và định hướng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; Phê 

duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Cung cấp 

thông tin phục vụ Hội thảo tại Sóc Trăng, gửi UBND tỉnh. 

- Lập Công văn: Hướng dẫn thực hiện theo Quyết định 39/2020/QĐ-TTg 

ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí xác định các dân tộc còn 

gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025, gửi UBND các 

huyện, thị xã, thành phố; Cung cấp hồ sơ đề xuất dự án sử dụng kinh phí sự 

nghiệp môi trường đợt 2 năm 2021, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; Đóng 

góp ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định 2152/QĐ-

TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh, gửi các sở, ngành các liên quan; Rà soát, tổng hợp đối tượng chuẩn bị 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, gửi các sở, ngành tỉnh có 

liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo cáo kết quả giải ngân 

nguồn vốn thực hiện Chương trình 135 năm 2020 đến ngày 28/02/2021, gửi 
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UBND các huyện Trà Cú, Duyên Hải, Cầu Ngang, Cầu Kè, Châu Thành và 

Càng Long; Phối hợp thực hiện phóng sự về thành tựu thực hiện chính sách dân 

tộc, gửi UBND xã Tân Hiệp và An Quảng Hữu (huyện Trà Cú); Đẩy nhanh tiến 

độ rà soát, tổng hợp đối tượng chuẩn bị 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, gửi sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố; Báo cáo rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây cản trở 

hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội, gửi Sở Tư pháp; Xin chủ 

trương sử dụng kinh phí kết dư qua chào hàng cạnh tranh qua mạng (cải tạo nhà 

xe ô tô làm khu tiếp công dân của Ban Dân tộc), gửi Sở Tài chính; Tháo gỡ khó 

khăn vướng mắc về thanh toán chi phí các công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư 

công trình cải tạo, sửa chữa làm việc của Ban Dân tộc, gửi Sở Tài chính. 

- Hoàn thành Báo cáo: Tiến độ thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại 

các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 từ nguồn vốn viện trợ ODA 

không hoàn lại của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 2019 (thực hiện năm 2020-

2021), gửi Ủy ban Dân tộc; Kết quả hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ nghèo dân tộc 

thiểu số, hộ nghèo ở xã khu vực III, ấp đặc biệt khó khăn theo Kế hoạch số 

36/KH-UBND ngày 16/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội; Giám sát, đánh giá trước khi khởi công cơ sở hỏa táng 

cho đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Tiểu Cần, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư Nhà hỏa táng tại Chùa Phnô Phring, ấp Cầu 

Tre, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần và cụm dân cư ấp Bót Chếch, xã Lương 

Hòa, huyện Châu Thành, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sơ kết 05 năm thực hiện 

Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  Báo 

cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán dự án 

các công trình hạ tầng quy mô nhỏ thuộc Chương trình 135 năm 2018 (nguồn 

vốn viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 2018 thực 

hiện năm 2019, 2020) báo cáo Ủy ban Dân tộc, Vụ pháp chế thuộc Kiểm toán 

Nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh; Hoãn tập huấn thực hiện công tác quản lý 

đấu thầu do Ủy ban Dân tộc tổ chức tại tỉnh Trà Vinh, gửi UBND tỉnh; Cung 

cấp số liệu phục vụ kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 

2021 – 2026, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh; Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 

số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 

số 51/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn 

đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, gửi Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội; Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2020 và 6 tháng 

đầu năm 2021, xây dựng kế hoạch và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 và 

kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm (2022-2024) từ nguồn kinh phí 

sự nghiệp môi trường, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; Tổng hợp báo cáo số 

liệu thống kê công tác dân tộc và báo cáo số liệu ngành dân tộc 6 tháng đầu năm 

2021. 
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- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào 

dân tộc được giữ vững và ổn định, tình đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế - 

xã hội giữa các dân tộc trong tỉnh được tăng cường và ngày càng phát triển tốt. 

Việc tu học và hành đạo, sửa chữa các cơ sở thờ tự, tổ chức khánh thành kiết 

giới Sima, Dâng y Kathina, đều có xin phép chính quyền và tổ chức thực hiện 

theo quy định. 

- Tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây của đồng bào Khmer: 

Ban Dân tộc tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 01 cuộc 

họp mặt với 100 đại biểu; thăm, tặng quà 143 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, 

140 gia đình chính sách, 40 cán bộ, 08 trường phổ thông dân tộc nội trú và 04 

đơn vị có đông cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc Khmer với số tiền 

1.235 triệu đồng. 

- Hoạt động của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh: 

Ban Dân tộc tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, 

ngành có liên quan cùng địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội 

hoạt động đúng điều lệ, tôn chỉ, mục đích. Hỗ trợ 212,5 triệu đồng cho Hội 

Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh tổ chức thi tốt nghiệp Sơ cấp và Trung cấp Phật 

học tại điểm chùa Silatro, Phường 9, thành phố Trà Vinh, có 499 thí sinh dự thi. 

Trong năm học 2021-2022 Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đã chỉ đạo mở các 

lớp Sơ – Trung cấp phật học; Sơ cấp Phật học 126 lớp, với 2.617 tăng sinh và 

học sinh; Trung cấp Phật học mở 18 lớp, với 604 tăng sinh và học sinh. 

Toàn tỉnh có 143 chùa Phật giáo Nam tông Khmer với số lượng Chư tăng 

hơn 3.000 vị, trong đó có: 25 vị Hòa thượng, 57 vị Thượng tọa, còn lại là Tỳ 

kheo và Sadi. Vào các ngày quy y, các cấp Hội đều tổ chức tuyên truyền các Chỉ 

thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

- Hoạt động của Hội Tương tế người Hoa thành phố Trà Vinh. 

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 62-

CT/TW ngày 08/11/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về tăng 

cường công tác người Hoa trong tình hình mới ”; Chỉ thị số 501/CT-TTg ngày 

03/8/1996 về thực hiện một số chính sách đối với người Hoa; Kế hoạch số 48-

KH/TU ngày 15/11/2013 của Tỉnh ủy Trà Vinh về xây dựng lực lượng cốt cán 

và phát huy vai trò người uy tín trong cộng đồng người Hoa trên địa bàn tỉnh. 

Nhìn chung, tình hình người Hoa trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, các hoạt động 

vui chơi giải trí, tổ chức các lễ hội có xin phép và diễn ra đúng quy định. Tạo 

điều kiện để Hội Tương tế người Hoa thành phố Trà Vinh hoạt động tốt hơn, 

chủ yếu là hoạt động tương tế, từ thiện, xã hội và tham gia các cuộc vận động do 
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Nhà nước phát động như: ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ phát triển tài năng 

trẻ, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết ... 

- Về công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo. 

Tổ chức tiếp và tư vấn 15 vụ, 27 lượt người nội dung về tranh chấp quyền 

sử dụng đất, chính sách người có công, chính sách đối với hộ nghèo, ... Qua tiếp 

và tư vấn, đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành và thực hiện tốt các quy định 

của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, nhận 04 đơn, qua nghiên cứu đã 

chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. 

Phối hợp cùng các ngành chức năng nắm tình hình an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo để kịp thời tham mưu 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

3. Kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc 

3.1 Kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách do 

UBDT chủ trì quản lý, chỉ đạo: 

3.1.1 Về thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ: 

- Thăm, tặng quà 448 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây của đồng 

bào Khmer, Tết Đoan Ngọ năm 2021, số tiền 224 triệu đồng. Đồng thời thăm 20 

người có uy tín ốm đau, số tiền 20 triệu đồng; Viếng 01 người có uy tín qua đời, 

số tiền 01 triệu đồng; Viếng 03 người thân người có uy tín qua đời, số tiền 03 

triệu đồng. 

- Lập Tờ trình, Kế hoạch trình xin chủ trương UBND tỉnh tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số năm 2021, được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 1067/UBND-KGVX 

ngày 25/3/2021. Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc lập công văn xin nội dung chi và 

định mức chi gửi Sở Tài chính, được Sở Tài chính thống nhất tại Công văn số 

829/STC-HCSN ngày 14/4/2021.  

- Nội dung tuyên truyền đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định, 

thống nhất bằng văn bản.   

- Phối hợp với Sở Y tế sẽ tổ chức 04 cuộc hội nghị tập huấn, cung cấp 

thông tin cho 433 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, kinh phí 

119.000.000 đồng. Dự kiến tổ chức trong tháng 8/2021 (khi tình hình dịch bệnh 

Covid -19 được kiểm soát). 

- Tổ chức đưa người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm, khi tình 

hình dịch bệnh Covid - 19 được kiểm soát. 
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- Hoàn thành Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chính sách người có uy 

tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2021 gửi Ủy 

ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 (Đính kèm biểu tổng hợp 007/ĐP/12) 

3.1.2 Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí (theo Quyết định số 45/QĐ-TTg 

ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ): 

Đến nay đã cấp được 80.610 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu 

số, vùng đặc biệt khó khăn.  

3.1.3 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (theo Quyết định số  

1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ):    

- Ban Dân tộc đã lập Tờ trình, Kế hoạch trình xin chủ trương UBND tỉnh 

tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng 

bào vùng dân tộc thiểu số năm 2021, được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn 

số 1484/UBND-KGVX ngày 23/4/2021. Qua đó, Ban Dân tộc đã lập công văn 

xin nội dung chi và định mức chi gửi Sở Tài chính, được Sở Tài chính thống 

nhất tại công văn số 1013/STC-HCSN ngày 05/5/2021.  

- Nội dung tuyên truyền đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định, 

thống nhất bằng văn bản.   

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổ chức 10 cuộc hội nghị tuyên 

truyền với 1.600 đại biểu, kinh phí 343 triệu đồng (khi dịch bệnh Covid - 19 

được kiểm soát). 

 (Đính kèm biểu tổng hợp 008/ĐP/1163) 

3.1.4 Hoạt động giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong đồng bào dân tộc thiểu số (theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 

14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ): 

- Ban Dân tộc đã lập Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện 

“Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 trình UBND tỉnh, được UBND 

tỉnh thống nhất tại Công văn số 2174/UBND-KGVX ngày 09/6/2021. Đồng thời 

lập Công văn xin nội dung chi và định mức chi gửi Sở Tài chính, được thống 

nhất tại Công văn số 1401/STC-HCSN ngày 16/6/2021. 

- Ban Dân tộc chủ trì, dự kiến tuyên truyền 03 cuộc với 300 đại biểu, tọa 

đàm 01 cuộc 100 đại biểu, pano,... kinh phí 100 triệu đồng; thành phần gồm đại 

diện đoàn thể các ấp, xã là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước 

tại các xã: Ngũ Lạc, Đôn Châu, Đôn Xuân, huyện Duyên Hải; Hiệp Hòa, huyện 

Cầu Ngang.  
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 (Đính kèm biểu tổng hợp 010/ĐP/498) 

3.1.5 Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới (theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg 

ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ):   

- Ban Dân tộc đã lập Tờ trình, Kế hoạch xin chủ trương UBND tỉnh tổ 

chức thực hiện hoạt động Bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 

2021, được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 1201/UBND-KGVX ngày 

02/4/2021. Qua đó, Ban Dân tộc đã lập công văn xin nội dung chi và định mức 

chi gửi Sở Tài chính, được Sở Tài chính thống nhất tại Công văn số 133/STC-

HCSN ngày 14/4/2021.  

- Nội dung tuyên truyền đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định, 

thống nhất bằng văn bản.   

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 07 cuộc hội nghị tuyên truyền với 750 

đại biểu, kinh phí 150 triệu đồng và 04 cuộc tọa đàm với 360 đại biểu, kinh phí 

60 triệu đồng vào thời điểm thích hợp khi dịch bệnh Covid - 19 được kiểm soát. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh thực hiện 02 phóng 

sự truyền hình bằng tiếng Khmer, kinh phí 70 triệu đồng. 

- Mô hình điểm tại xã Đa Lộc: Tổ chức 01 cuộc tuyên truyền 150 đại biểu 

dự, thành phần hội viên Hội phụ nữ; xây dựng Pano tuyên truyền,... kinh phí 50 

triệu đồng.  

- Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án và khen thưởng, 

kinh phí 20 triệu đồng. 

- Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền 

hình Trà Vinh sẽ tổ chức triển khai thực hiện. Dự kiến triển khai trong tháng 

8/2021. 

 (Đính kèm biểu tổng hợp 011/ĐP/1898) 

3.1.6 Về thực hiện vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len: 

Nguồn vốn tài khóa năm 2019 (thực hiện năm 2020- 2021): Tỉnh được 

Trung ương thông báo hỗ trợ 9.000 triệu đồng theo Công văn số 1399/UBDT-

VP135 ngày 20/10/2020  của Ủy ban Dân tộc để triển khai xây dựng 09 công 

trình cơ sở hạ tầng ở 08 xã đặc biệt khó khăn (Đôn Châu, Ngũ Lạc, Tân Hiệp, 

Hàm Giang, Ngãi Xuyên, Long Sơn, Trường Thọ, Mỹ Chánh) thuộc 04 huyện: 

Duyên Hải, Trà Cú, Cầu Ngang và Châu Thành. Đến nay, có 8 công trình hoàn 

thành, 1 công trình thi công đạt 80% khối lượng. Đồng thời, các xã đã giải ngân 

4.967 triệu đồng, đạt 55,19% so với vốn phân bổ.  
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Đồng thời, tham mưu lãnh đạo Ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện 

nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt 

khó khăn thuộc Chương trình 135 năm tài khóa 2019 (thực hiện năm 2020, 

2021).  

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh có văn bản đề nghị UBND các huyện: Trà 

Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải, Châu Thành phối hợp chỉ đạo UBND các xã Tân 

Hiệp, Long Hiệp, Ngũ Lạc, Mỹ Hòa, Hiệp Hòa, Nguyệt Hóa, Song Lộc nghiêm 

túc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và gửi kết quả thực hiện về 

Ban Dân tộc đúng thời gian quy định tại Công văn số 28/UBND-CNXD ngày 

05/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh để tổng hợp. 

(Đính kèm biểu tổng hợp 012.ĐP/2152 (2214)) 

3.1.7 Về thực hiện Quyết định 2214: 

Xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 

18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh.  

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiếp và làm việc với Đoàn công tác 

của Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội đến thăm tỉnh Trà Vinh từ ngày 18, 

19/3/2021. 

Đồng thời, tiếp tục hợp tác với Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam và 

Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng triển khai thực hiện các 

chương trình, dự án do Đại sứ quán Ireland tài trợ trong năm 2021. 

3.1.8 Về thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ:  

Tổng hợp kết quả điều tra, rà soát toàn tỉnh có 59 xã thuộc vùng dân tộc 

thiểu số, trong đó có 15 xã khu vực III, 44 xã khu vực I và 10 ấp đặc biệt khó 

khăn thuộc 08 xã khu vực I tham mưu UBND tỉnh báo cáo UBDT. 

3.1.9 Về thực Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ: 

 Tổng hợp kết quả rà soát của UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh 

Trà Vinh không có các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù 

giai đoạn 2021 - 2025 theo các tiêu chí quy định tham mưu UBND tỉnh báo 

cáo UBDT. 

3.1.10 Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ:  

Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc triển khai thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của 
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Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân tộc tỉnh có kế hoạch xây dựng hệ thống dữ liệu 

về công tác dân tộc tỉnh Trà Vinh.  

Ban Dân tộc có Tờ trình số 30/TTr-BDT ngày 09/4/2021 trình xin chủ 

trương UBND tỉnh xây dựng hệ thống dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Trà Vinh 

với số tiền 3.679,750 triệu đồng, được UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản số 

1393/UBND-CNXD ngày 16/4/2021. 

Hiện nay, Ban Dân tộc đang chuẩn bị các văn bản, thủ tục, quy trình để 

xin ghi vốn thực hiện trong năm 2022.     

3.2. Kết quả thực hiện một số chương trình, đề án, dự án, chính sách do 

các bộ, ngành khác quản lý, chỉ đạo: 

Về thực hiện dự án xây dựng Nhà hỏa táng: 

Về Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân 

tộc Khmer tại huyện Tiểu Cần: 

Năm 2020, tỉnh được Trung ương giao dự toán bổ sung là 41.917.000.000 

đồng để xây dựng cơ sở hỏa táng cho đồng bào Khmer tại huyện Tiểu Cần 

(nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu theo Công văn số 13311/BTC-

HCSN ngày 30/10/2020 của Bộ Tài chính).  

Tiến độ thực hiện đến ngày 10/6/2021, thực hiện xong thí nghiệm nén tỉnh 

cọc khối nhà chính; đóng cọc tràm hạng mục hàng rào, bể ngầm. Đồng thời, giải 

ngân được 16.766.000.000 đồng, đạt 40% so với vốn được giao.  

(Đính kèm biểu tổng hợp 014/ĐP.BN/CSDT) 

3.3. Thực hiện các Chương trình, chính sách do địa phương ban hành 

3.3.1 Tổ chức Hội nghị tuyên truyền đối với các vị chư tăng và Ban quản 

trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer:  

- Ban Dân tộc đã lập Tờ trình, Kế hoạch xin chủ trương UBND tỉnh tổ 

chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc năm 

2021, được  UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 2053/UBND-KGVX ngày 

02/6/2021. Qua đó, Ban Dân tộc đã có văn bản xin nội dung chi và định mức chi 

gửi Sở Tài chính, thống nhất tại Công văn số 1358/STC-HCSN ngày 09/6/2021. 

- Nội dung tuyên truyền đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định, 

thống nhất bằng văn bản.   

- Tổ chức 10 cuộc hội nghị tuyên truyền với 1.430 đại biểu, kinh phí 325 

triệu đồng, khi dịch bệnh Covid - 19 được kiểm soát.  

3.3.2 Thực hiện Kết luận số 01-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 
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Năm 2021, Ban Dân tộc được UBND tỉnh giao dự thảo Báo cáo tổng kết 5 

năm thực hiện Kết luận 01-KL/TU ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy (Khóa IX) về tiếp tục 

phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer giai đoạn 2011-2015 và Dự thảo 

Nghị quyết về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030.  

Đến nay, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh và UBND 

các huyện, thành phố xây dựng xong 2 dự thảo nêu trên và đã trình UBND tỉnh 

theo quy định.  

4. Đánh giá chung  

4.1. Ưu điểm: 

- Được sự quan tâm và sự hỗ trợ của Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là 

Ủy ban Dân tộc đã giúp cho tỉnh triển khai thực hiện tốt nhiều chương trình, 

chính sách, dự án có liên quan đến đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Sự tập 

trung chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy và sự điều hành có hiệu quả của UBND 

tỉnh, sự phối hợp của các Sở, ngành có liên quan đã kịp thời xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc. 

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời triển khai, quán triệt các chủ 

trương, chính sách từ nội bộ đến quần chúng Nhân dân, tạo sự nhất trí và đồng 

thuận cao như: thành lập Ban Chỉ đạo; Ban giám sát cộng đồng; điều tra, rà soát 

đối tượng hưởng lợi; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. 

- Trong tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách 

dân tộc, các ngành, các cấp có tập trung chỉ đạo kiểm tra, uốn nắn, đôn đốc, đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân đúng đối tượng thụ hưởng, kết cấu hạ tầng 

không ngừng được đầu tư, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, 

tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, từ đó đồng bào an tâm lao 

động sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tình hình an 

ninh chính trị trong vùng DTTS được giữ vững. 

Nguyên nhân ưu điểm: Công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc 

luôn được sự quan tâm thực hiện của cả hệ thống chính trị, nhất là được sự lãnh, 

chỉ đạo sâu sát của Ủy ban Dân tộc, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, sự phối hợp 

chặt chẽ giữa các sở, ban ngành trong công tác chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm 

vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội. 

4.2. Khó khăn, hạn chế: 

- Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp từng lúc chưa chặt chẽ, thiếu 

sự liên kết nên còn nhiều hạn chế trong việc lồng ghép các nguồn lực trong thực 

hiện các chính sách. 
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- Việc rà soát, tổng hợp nội dung, số liệu, nguồn lực để Ban Dân tộc dự 

thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 còn 

chậm do một số sở, ngành và địa phương gửi kết quả rà soát về Ban Dân tộc 

chậm và chưa đầy đủ theo nội dung yêu cầu. 

- Dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, mặt khác 

trong tháng 4 và tháng 5/2021 là thời điểm diễn ra Tết cổ truyền Chôl Chnam 

Thmây, các địa phương trong tỉnh chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân các cấp, nên chưa triển khai thực hiện một 

số kế hoạch đã đề ra (trong đó Ban Dân tộc chưa tổ chức các cuộc hội nghị, tập 

huấn).   

- Việc tổng hợp số liệu báo cáo thống kê công tác dân tộc (theo Thông tư 

số 02 của UBDT) và báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc (theo TT số 01 

của UBDT), một số ngành và địa phương chưa quan tâm thực hiện. 

- Tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh trên 

cây trồng, vật nuôi gây khó khăn trong sản xuất và đời sống của người dân. 

Nguyên nhân khó khăn: 

- Do một số sở, ngành và địa phương còn lúng túng trong việc xác định 

nội dung chính sách cần đầu tư, hỗ trợ trong vùng dân tộc thiểu số.    

- Dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, mặt khác 

trong tháng 4 và tháng 5/2021 là thời điểm diễn ra Tết cổ truyền Chôl Chnam 

Thmây, các địa phương trong tỉnh chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân các cấp, nên chưa triển khai thực hiện một 

số kế hoạch đã đề ra (trong đó Ban Dân tộc chưa tổ chức các cuộc hội nghị, tập 

huấn).   

- Cấp ủy, chính quyền địa phương một số xã chưa quan tâm tạo điều kiện 

phát huy vai trò người có uy tín tham gia hòa giải, nắm tình hình an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh trên 

cây trồng, vật nuôi có nguy cơ tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, gây khó khăn trong 

sản xuất và đời sống của người dân. 

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC TRỌNG TÂM 6 THÁNG 

CUỐI NĂM 2021 

1. Nhiệm vụ trọng tâm 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 trên 
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địa bàn tỉnh, lấy ý kiến đóng góp của các Sở, ngành và địa phương trước khi 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc nhà thầu thi công công trình cơ sở hỏa táng 

cho đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Tiểu Cần. Phấn đấu đến ngày 31/12/2021 

công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào vận hành, giải ngân đạt 95% kế hoạch 

vốn được giao. 

- Hoàn thành dự thảo báo cáo kết quả triển khai thực hiện nguồn vốn viện 

trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn 

thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trình UBND tỉnh báo cáo 

UBDT theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Điều phối thực hiện 

Chương trình MTQG vùng DTTS&MN thuộc Ủy ban Dân tộc tổ chức tập huấn 

thực hiện công tác đấu thầu các công trình cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó 

khăn tại Thành phố Trà Vinh. 

- Tiếp tục hợp tác với Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm 

nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng triển khai thực hiện các chương trình, 

dự án do Đại sứ quán Ireland tài trợ trong năm 2021. 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn, hoàn thiện Đề cương và dự toán chi tiết 

nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Trà Vinh” gửi Sở 

TT&TT thẩm định, phê duyệt. 

- Hoàn thành Báo cáo phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, 

chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gửi Công an tỉnh; 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 gửi Thanh tra tỉnh và 

Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

- Tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật về dân tộc trên địa bàn 

tỉnh; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo Quyết định 1163 của Thủ 

tướng Chính phủ; Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có 

uy tín theo Quyết định số 12 của Thủ tướng Chính phủ; Tuyên truyền phổ biến 

chính sách pháp luật về Bình đẳng giới theo Quyết định 1898 của Thủ tướng 

Chính phủ; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Tảo hôn và Hôn nhân 

cận huyết thống theo Quyết định 498 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021. 

- Lập Tờ trình xin chủ trương thăm, tặng quà gia đình chính sách, cán bộ 

hưu trí và các chùa Phật giáo Nam tông Khmer nhân dịp Lễ Sene Đôlta của 

đồng bào Khmer và dự thảo Công văn về việc tổ chức Lễ hội Ok Om Bok năm 

2021 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh; Tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ 

trương tổ chức đưa người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các 

tỉnh, thành phố. 



17 
 

 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp 

thời tư vấn, hướng dẫn, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo không để tồn đọng, kéo 

dài. 

- Theo dõi kết quả việc triển khai thực hiện Quyết định 1557 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển 

Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền 

vững sau năm 2015; Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 

10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc 

Khmer trong tình hình mới. 

- Nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số để tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo giải quyết 

kịp thời. 

- Thực hiện tốt và hoàn thành các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh phân công. 

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo, thống kê, tổng hợp số liệu về công tác dân 

tộc, thực hiện chính sách dân tộc. 

2. Giải pháp thực hiện 

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các 

huyện, thành phố tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 

công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác 

dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc, giúp các các huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, nắm tình hình vùng dân tộc và 

phản ánh lên cấp trên để chỉ đạo kịp thời. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 

và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Trà 

Vinh./. 
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  Thạch Mu Ni 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ Địa phương III (để b/c); 

- UBMTTQ tỉnh; 

- Sở Kế hoạch - Đầu tư; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;                   

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Phòng DT các huyện, TP;                        

- BLĐ và các phòng;          

- Lưu: VT. 
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