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BÁO CÁO 

Kết quả 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 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, Kỳ họp thứ 4. 

Thực hiện Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh; Thông báo số 54/TB-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 4, 

Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

báo cáo kết quả 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 (Chương 

trình) trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022, như sau: 

 I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình 

Triển khai thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ1; Quyết định 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ2; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 

năm 2022 của Chính phủ3; Thông tư 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 

2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc4 và văn bản hướng dẫn của các 

Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 20225; danh mục dự 

án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình và trình cấp có thẩm quyền ban hành các 

văn bản về cơ chế, chính sách quản lý thực hiện các nội dung theo quy định của 

các cấp liên quan đến việc triển khai thực hiện Chương trình theo quy định của 

Trung ương.  

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 4427/KH-UBND ngày 14 tháng 

12 năm 20216 và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình; trong đó, 

phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương, xác định 

                                           
1 Phê duyệt 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 I: Từ năm 2021 đến năm 2025 
2 về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ 

ngân sách địa phương 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 I: từ năm 2021 đến năm 2025 
3 Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia  
4 Hướng dẫn thực hiện một số dự án thành phần thuộc Chương trình, giai đoạn 2021-2025 
5 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa 

phương 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 I: từ năm 2021 đến năm 2025 
6 về triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
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rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và tiến độ thực hiện trong công tác tham mưu 

trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định cụ thể hoá về cơ chế, 

chính sách, thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh theo quy định.  

Hiện nay, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao các Sở, ban, ngành có 

liên quan đang tiếp tục khẩn trương xây dựng, hoàn thiện thủ tục để trình cấp có 

thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền: Quy định phân cấp quản lý, tổ chức 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Quy định về cơ chế quay vòng một 

phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng,… để làm 

cơ sở tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 

2021-2025. 

Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương7, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành 

lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2021-2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh); Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành quy chế hoạt động và 

Chương trình công tác năm 2022. Chỉ đạo Ban Dân tộc thành lập Tổ công tác thực 

hiện Chương trình; 10/10 huyện, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện và 

ban hành quy chế hoạt động; thành lập Tổ công tác  và quy chế hoạt động của Tổ 

công tác cấp huyện; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát kiện 

toàn, thành lập Ban quản lý xã, Ban giám sát của cộng đồng xã, Ban phát triển thôn 

đảm bảo năng lực quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động 

thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia và quy định tại Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP của Chính phủ8.  

Để kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của các dự án, tiểu 

dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; 

đồng thời, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và kinh phí phân bổ thực hiện 

các đơn vị chủ trì cấp tỉnh, các địa phương thực hiện các Dự án, tiểu dự án, nội 

dung thành phần thuộc Chương trình đã chủ động và kịp thời ban hành Kế hoạch 

tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định  

(Chi tiết Văn bản chỉ đạo, điều hành tại Phụ lục 01 kèm theo). 

2. Công tác hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện 

Chương trình  

Triển khai thực hiện Thông tư 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 

2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc9; Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo 

Ban Dân tộc và các Sở, ban, ngành có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ 

được giao kịp thời hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các nội dung, 

nhiệm vụ các tiểu dự án, dự án Chương trình. Đến nay, Ban Dân tộc và các Sở, 

ban, ngành có liên quan đã ban hành 06 văn bản hướng dẫn thực hiện một số tiểu 

dự án, dự án thuộc Chương trình. 

                                           
7Quyết định số1945/QĐ-TTg ngày 18-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương 

các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 
(8) Theo chỉ đạo tại Quyết định số 1666/QĐ-BCĐ ngày 01-6-2022 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh về việc ban 

hành Chương trình công tác năm 2022; Văn bản số 2728/UBND-KTTH ngày 19-8-2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc triển khai Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 04-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ. 
9 Hướng dẫn thực hiện một số dự án thành phần thuộc Chương trình, giai đoạn 2021-2025 
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Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ trì cấp tỉnh các 

Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình và các đơn vị được 

giao nhiệm vụ đã chủ động và kịp thời trong công tác hướng dẫn các huyện, thành 

phố trong việc đăng ký các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

của cơ quan đơn vị và đảm bảo việc phân cấp về nguồn vốn theo quy định hiện 

hành; công tác theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và kiến 

nghị, đề xuất với Trung ương được thực hiện thường xuyên.  

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác triển khai phân bổ vốn Chương trình 

a) Phân bổ, giao kế hoạch vốn Chương trình giai đoạn 2021-2025 

- Về vốn ngân sách Trung ương: Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn 

ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các sở, ngành và địa phương thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo tiến độ trước ngày 01 tháng 7 

năm 2022 theo yêu cầu của Trung ương. Theo đó, vốn thực hiện Chương trình giai 

đoạn 2021-2025 là 1.728.068 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch vốn Trung ương 

giao. 

- Về vốn ngân sách địa phương: Căn cứ quy định về tỷ lệ vốn đối ứng ngân 

sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của Thủ tướng 

Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao 

tổng mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2025 là 172.807 triệu đồng, 

đảm bảo theo tỷ lệ đối ứng của Chương trình theo quy định của Thủ tướng Chính 

phủ Chính phủ; riêng vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 chưa có cơ sở để xác 

định mức đối ứng.  

b) Phân bổ, giao kế hoạch vốn Chương trình năm 2022: Tổng kinh phí 

thực hiện Chương trình năm 2022: 661.109 triệu đồng. Trong đó: 

- Ngân sách Trung ương: Căn cứ dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 

thực hiện Chương trình được Thủ tướng Chính phủ10 và Bộ Tài chính11 giao, Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ, giao dự toán ngân sách 

Trung ương năm 2022: 471.305 triệu đồng. Trong đó: Vốn đầu tư phát triển 

323.925 triệu đồng và vốn sự nghiệp 147.380 triệu đồng. 

- Ngân sách địa phương (vốn đối ứng, lồng ghép): 55.204 triệu đồng. Trong 

đó: Vốn đầu tư phát triển: 32.393 triệu đồng; vốn sự nghiệp 22.811 triệu đồng12. 

                                           
10 Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách 

Trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia. 
11 Quyết định số 1090/QĐ-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2022 về việc giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự 

nghiệp từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
12 Ngân sách tỉnh: 6.212 triệu đồng; Ngân sách cấp huyện: 16.599 triệu đồng. 
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- Nguồn tín dụng: 134.600 triệu đồng. 

c) Công tác thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình: Giai đoạn 2021-

2025, tỉnh Kon Tum phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi là 4%; trên 26 xã (trên 50%) ra khỏi địa bàn đặc biệt khó 

khăn; 21 thôn (tỷ lệ 50%) ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn đảm bảo bằng và cao 

hơn theo quy định của trung ương. Mục tiêu năm 2022 về giảm tỷ lệ hộ nghèo 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 4%.  

2. Kết quả thực hiện Chương trình 

a) Kết quả thực hiện các nội dung các tiểu dự án, dự án Chương trình  

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ được giao và thông tư, văn bản hướng dẫn 

của các Bộ, ngành trung ương, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố đang khẩn trương hoàn thành các bước, quy trình, thủ tục để 

tổ chức triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần đảm bảo 

theo quy định hiện hành. Đến 31 tháng 10 năm 2022 một số nội dung thuộc 

Chương trình trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện đến các đối tượng theo 

quy định (Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo). 

b) Kết quả thực hiện, giải ngân kinh phí 

 Đến ngày 30 tháng 10 năm 2022 đã giải ngân 23.124 triệu đồng/661.109 

triệu đồng; đạt 3,49% so với kế hoạch, cụ thể: 

- Ngân sách Trung ương: 2.795 triệu đồng; đạt 0,59% so với kế hoạch.  

- Ngân sách địa phương: 2.207 triệu đồng; đạt 3,99% so với kế hoạch. 

- Nguồn tín dụng: 18.122 triệu đồng; đạt 13,46% so với kế hoạch. 

(Chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo). 

c) Kết quả thực hiện mục tiêu Chương trình: Đến thời điểm báo cáo, các 

nhiệm vụ về Chương trình chủ yếu trong quá trình hoàn thiện các cơ chế, chính 

sách để triển khai thực hiện. Do các hoạt động, nội dung đầu tư, hỗ trợ của Chương 

trình đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai nên chưa có những đánh giá kết quả 

cụ thể gắn với mục tiêu thực hiện. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Kết quả đạt được và những thuận lợi 

 - Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kịp thời của Tỉnh 

uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Chương trình được chỉ đạo thực 

hiện bằng các Chương trình, Kế hoạch cụ thể tạo điều kiện cho chính quyền, địa 

phương thực hiện kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu nguyện 

vọng của người dân, được người dân đồng tình tham gia hưởng ứng; Ban Chỉ đạo 

các cấp được thành lập, kiện toàn kịp thời và đã phát huy hiệu quả hoạt động trong 

hoạt động, quản lý điều hành, điều phối, đảm bảo Chương trình được triển khai 

thực hiện theo kế hoạch đề ra. 
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 - Các cấp, các ngành đã kịp thời bám sát các quy định tại các văn bản của 

Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương để kịp thời chỉ đạo xây dựng, ban 

hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, điều hành, hệ thống cơ chế, chính sách, 

hướng dẫn thực hiện Chương trình, làm cơ sở để các đơn vị, địa phương chủ động 

xây dựng kế hoạch, đảm bảo tổ chức Chương trình được triển khai thực hiện có 

hiệu quả. Phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022 nguồn ngân sách Trung ương cho các đơn vị, 

địa phương triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ theo quy định. 

Trong điều kiện nguồn lực địa phương còn hạn chế, nhưng Ủy ban nhân dân các 

cấp đã quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện Chương trình đảm bảo theo quy định. 

Quá trình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự phối hợp 

tham gia của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã  hội tỉnh. 

 2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

 a) Khó khăn, hạn chế 

- Việc ban hành các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình của Uỷ 

ban Dân tộc và một số Bộ, ngành Trung ương còn chậm và chưa đồng bộ, đầy đủ; 

còn 6 nội dung chưa có định mức thực hiện ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực 

hiện các nội dung, hoạt động thuộc Chương trình sau khi hoàn thành việc phân bổ, 

giao kế hoạch vốn cho các đơn vị, địa phương, nên còn gặp nhiều khó khăn trong 

công tác tham mưu các văn bản theo quy định, không đủ cơ sở để tổ chức thực 

hiện và giải ngân vốn của Chương trình như: Ủy ban Dân tộc13, Bộ Thông tin và 

Truyền thông14. 

- Một số Bộ, cơ quan trung ương chưa hướng dẫn cụ thể trong công tác giao 

chỉ tiêu, mục tiêu cho một số Tiểu dự án, dự án nên các đơn vị, cơ quan, đơn vị cấp 

tỉnh còn gặp khó khăn trong công tác rà soát, xác định mục tiêu, nội dung thực hiện 

Chương trình. 

- Trung ương giao kế hoạch vốn ngân sách năm 2022 chậm so với thời hạn 

lập dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm gây khó khăn cho các địa phương trong 

cân đối xác định nguồn lực đối ứng từ ngân sách địa phương, huy động nguồn lực 

hợp pháp để thực hiện Chương trình; gây khó khăn trong công tác tổng hợp nhu 

cầu từ cấp trực thuộc để xác định danh mục dự án đầu tư trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh; gây nhiều khó khăn cho địa phương thực hiện Chương trình và tiến độ giải 

ngân Chương trình (một số nội dung Chương trình, dự án hỗ trợ sinh kế cho đối 

tượng đã hết lịch thời vụ). Do đó tỷ lệ giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình 

đạt thấp so với dự kiến kế hoạch đề ra. 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành chủ các Chương 

trình mục tiêu quốc gia đến nay chưa thông báo dự kiến vốn sự nghiệp giai đoạn 

                                           
13Chưa quy định, hướng dẫn cụ thể một số định mức thực hiện một số nội dung như: hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản 

xuất, nước sinh hoạt; đầu tư cúng hoá đường đến trung tâm xã; xây dựng cải tại, nâng cấp mạng lưới chợ; Chưa 

ban hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 3, 4 thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 5 

Chương trình; hướng dẫn mô hình nâng cao chất lượng dân số tại thôn, bản có đông đồng bào dân tộc thiểu số có 

khó khăn đặc thù sinh sống tập trung. 
14Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 10. 
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2021-2025 thực hiện Chương trình làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng, phê duyệt 

kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo 

quy định tại Điều 6 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ. 

- Danh mục các dự án thuộc Chương trình hầu hết với đặc thù là dự án có 

quy mô nhỏ, số lượng danh mục dự án nhiều, trong quá trình triển khai thực hiện 

dễ phát sinh việc điều chỉnh hoặc bổ sung danh mục. Trong khi, quy định phải 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục dự án, dẫn đến khó khăn về tiến 

độ, quy trình thực hiện, vướng mắc cho địa phương trong tổ chức thực hiện (khi 

cần điều chỉnh và bổ sung danh mục đầu tư). 

- Kinh phí (nguồn vốn sự nghiệp) ngân sách Trung ương, mục tiêu giao cho 

tỉnh thực hiện Tiểu Dự án 1, Dự án 3; Tiểu Dự án 3, Dự án 5 cao hơn so với nhu 

cầu thực tế của địa phương; không có đối tượng để thực hiện đào tạo đại học theo 

quy định tại Điều 47 Thông tư 02/2022/TT-UBDT của Uỷ ban Dân tộc; thời gian 

thực hiện chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 không đảm bảo thời gian theo 

các thông báo tuyển sinh (điều kiện đăng ký dự tuyển) các cơ sở đào tạo thuộc Tiểu 

dự án 2, Dự án 5 nên các địa phương gặp khó khăn trong việc đảm bảo hoàn thành 

giải ngân kinh phí được giao. 

- Do đặc thù của Chương trình triển khai ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi, hầu hết là ở các xã vùng III và thôn đặc biệt khó khăn nên 

việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khác là khó khăn; 

sự đóng góp của người dân, cộng đồng dân cư để thực hiện các dự án, tiểu dự án là 

rất hạn chế, khó thực hiện. 

- Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành có liên quan trong quá trình 

triển khai thực hiện Chương trình và tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các 

văn bản đôi lúc còn chậm, chưa kịp thời; phối hợp để phát hiện và rà soát, sửa đổi 

bổ sung những bất cập, hạn chế, khó khăn, tồn tại ở địa phương có nội dung còn 

chậm. 

b) Nguyên nhân 

-  Nguyên nhân chủ quan: Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành có liên 

quan trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình và tham mưu cấp có thẩm 

quyền ban hành các văn bản đôi lúc còn chậm, chưa kịp thời; việc giải quyết những 

bất cập, khó khăn ở địa phương có nội dung có lúc chưa kịp thời.  

- Nguyên nhân khách quan 

+ Năm 2022 là năm đầu triển khai Chương trình  giai đoạn 2021-2025, có 

nhiều quy định, chính sách mới nên việc tiếp cận, hướng dẫn, tổ chức triển khai 

thực hiện từ Trung ương đến cơ sở gặp khó khăn. 

+ Tiến độ xây dựng, trình ban hành các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện  

Chương trình của Trung ương, một số Sở, ngành còn chậm, đến nay vẫn còn một 

số nội dung chưa được hướng dẫn. Mỗi Bộ, ngành hướng dẫn riêng chưa có sự 

phối hợp nên không đồng bộ, triển khai khó khăn. 
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+ Chương trình có nhiều dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần; nhiều 

ngành quản lý; địa bàn, đối tượng rộng; chính sách cơ chế thực hiện khác nhau. 

+ Trung ương, tỉnh giao kế hoạch vốn năm 2022 thời điểm gần cuối năm 

2022 với nguồn lực khá lớn, một số nội dung dự án hỗ trợ sản xuất hết thời vụ, 

triển khai các dự án đầu tư vào mùa mưa bảo gặp khó khăn, nên khả năng giải 

ngân kế hoạch vốn gặp khó khăn. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 

cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trong thực hiện chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với Chương trình; nâng cao chất 

lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động về giảm nghèo bền vững, xây dựng 

nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi. 

2. Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng, ban hành hoặc 

trình ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn thực 

hiện Chương trình. 

3. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2023 và tổ chức triển 

khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình. Phấn đấu 

thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Chương trình năm 2023. 

4. Rà soát, cân đối bố trí đủ nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương 

theo quy định, huy động hiệu quả các nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách để 

thực hiện các Chương trình. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

5. Tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp, hỗ trợ các địa 

phương rà soát, xác định, xây dựng và triển khai các nội dung, hoạt động, nhiệm 

vụ Chương trình; kịp thời hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình tổ chức thực hiện để hoàn thành mục tiêu năm 2023. 

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các Chương 

trình thông qua hoạt động chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo các cấp để kịp thời 

nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý. Phát huy vai trò của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể các cấp, vai trò chủ thể của 

người dân trong giám sát, phản biện, triển khai thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với các Bộ, ngành Trung ương 

a) Đề nghị Ủy ban Dân tộc 

- Quan tâm khẩn trương triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực 

Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp với các bộ, ngành để xử lý các khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tại Thông báo số 

343/TB-VPCP ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng hính phủ quy định về 
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kinh phí và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương đối với 06 nội dung: hỗ trợ đất 

ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; đầu tư cứng hoá đường đến trung tâm xã; 

xây dựng cải tại, nâng cấp mạng lưới chợ tại Thông tư 02/2022/TT-UBDT ngày 

30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. 

- Kịp thời ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 

nhóm đối tượng 3, 4 thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 5 Chương trình; Bộ tài liệu tập 

huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng động thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 

5; hướng dẫn mô hình nâng cao chất lượng dân số tại thôn, làng có đông đồng bào 

dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù sinh sống tập trung. 

- Đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chuyển kinh phí thực hiện các 

nội dung thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3; Tiểu dự án 3, Dự án 5 hoặc đề xuất, kiến 

nghị giảm dự toán kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa 

phương vào các năm sau để thực hiện nội dung trên theo nhu cầu thực tế. 

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, đề xuất Chính phủ bổ sung 

phạm vi thụ hưởng các nội dung chính sách thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 9 theo 

Quyết định 1719/QĐ-TTg đối với dân tộc có khó khăn đặc thù là ”sinh sống ổn 

định thành cộng đồng trên địa bàn các xã biên giới thuộc vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025”. 

b) Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

- Đề xuất, tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Quốc hội cho 

phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Trung ương 

năm 2022 đến 31 tháng 12 năm 2023. 

- Đề xuất Thủ tướng xem xét, phân cấp trong phê duyệt danh mục dự án 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm cho Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện để giảm thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư 

và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện. 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ, ngành chủ Chương trình mục 

tiêu quốc gia sớm thông báo dự kiến vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 (theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 501/CĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 

2022) để địa phương có cơ sở hoàn thiện, phê duyệt kế hoạch thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Điều 6 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ. 

c) Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Điều chỉnh các chỉ tiêu và nội 

dung thực hiện đối với các nội dung thuộc vốn đầu tư phát triển sang thực hiện 

theo lộ trình cho cả giai đoạn 2021-2025, để địa phương chủ động cân đối trong 

nguồn kinh phí được cấp, huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện các chỉ 

tiêu trong giai đoạn 2021-2025 đảm bảo chất lượng công việc cũng như phù hợp 

với nhu cầu thực tế tại địa phương. 

d) Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc: Báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ và kịp thời hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện nội dung 

“Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ 

thông tin tại xã để phục vụ phát triển kinh tế -xã hội và đảm bảo an ninh trật tự”.  
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2. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị, xã hội, 

an ninh quốc phòng, tác động rộng lớn đến đối tượng thụ hưởng; vì vậy, đề nghị 

Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm tổ chức khảo sát nắm tình hình tại cơ sở để kịp 

thời phát hiện sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình. 

- Để khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương 

trình trong năm 202215 và tránh chồng chéo, sử dụng có hiệu quả, đảm bảo giải 

ngân được chỉ tiêu giao vốn hàng năm; năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 

27 tháng 6 năm 2022 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 từ ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình. 

Trên đây là kết quả thực hiện Chương trình năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh 

kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./. 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
- Như trên (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- Ban Dân tộc; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH, KGVX.NTMD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Y Ngọc 

 

 

 

 

  

 

                                           
15 theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị chuyển số kinh phí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho 

đơn vị, địa phương khác thực hiện; vì hiện nay Quân khu 5 cấp ngân sách (nguồn kinh phí quốc phòng) để 

tổ chức thực hiện nội dung số 1 “bồi dưỡng kiến thức dân tộc” thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 5, Chương 

trình (có kèm theo tại công văn số 3717/BCH-CT ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Bộ chỉ huy Quân sự 

tỉnh). 
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