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BÁO CÁO  

Kết quả nắm tình hình đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số  

và miền núi sau Tết Nguyên đán 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh  

 

Thực hiện Công văn số 650/VP-KT ngày 22/02/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh V/v tham mưu thực hiện Công văn số 194/UBDT-TH ngày 

14/02/2022 của Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI 

Ban Dân tộc đã ban hành Công văn số 89/BDT-VP ngày 25/02/2022 về 

việc nắm tình hình đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sau Tết 

Nguyên đán gửi các sở, ngành liên quan và đề nghị UBND các huyện, thành phố 

Lạng Sơn phối hợp, chỉ đạo, triển khai nắm tình hình đời sống nhân dân, đồng 

bào sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất giải 

pháp hỗ trợ những hộ nghèo, khó khăn trong những tháng giáp hạt để ổn định 

đời sống, không để tình trạng thiếu đói. Báo cáo rà soát gửi về Ban Dân tộc 

trước ngày 07/3/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc. 

UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên 

môn, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thường xuyên tổ chức rà soát, 

nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân các xã đặc biệt khó 

khăn, các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai 

trong sản xuất nông nghiệp dẫn đến thiếu đói, để có biện pháp trợ giúp kịp thời, 

đảm bảo không để hộ dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán, dịp giáp 

hạt đầu năm. Đến hết ngày 08/3/2022, Ban Dân tộc đã tổng hợp được 11/11 báo 

cáo của UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn.  

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, NẮM TÌNH HÌNH 

1. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 

 Nhìn chung công tác tổ chức, chăm lo Tết cho đồng bào vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được các cấp, các ngành trong 

tỉnh quan tâm chu đáo; UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn đã chủ động thực 

hiện chiến lược “Thích ứng  an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19” theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tuyên truyền, vận động để 

người dân nâng cao ý thức, không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch 

COVID-19. Các hoạt động, chương trình y tế được tiếp tục triển khai ngay từ 
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đầu năm, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác an toàn thực 

phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2022 được bảo đảm, không 

có hộ gia đình nào thiếu đói; Đồng bào các dân tộc được đón Tết vui tươi, lành 

mạnh, an toàn và tiết kiệm. Các chính sách về dân tộc, tôn giáo tiếp tục được 

thực hiện kịp thời, đúng quy định; các khoản phụ cấp, chế độ chính sách cho các 

đối tượng được thụ hưởng đảm bảo đầy đủ; đời sống vật chất, tinh thần của đồng 

bào các dân tộc không ngừng được cải thiện; Quốc phòng, an ninh, trật tự an 

toàn xã hội trong vùng dân tộc thiểu số được đảm bảo; đồng bào dân tộc thiểu số 

luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. 

2. Kết quả rà soát, tổng hợp  

- Trong dịp giáp hạt đầu năm 2022, UBND các huyện, thành phố Lạng 

Sơn đã tiếp nhận và bàn giao gạo cho 6.195 hộ với 21.819 nhân khẩu, số gạo là 

344.640 kg, trị giá trên 4.479 triệu đồng (trong đó: ngân sách Trung ương hỗ trợ 

6.066 hộ với 21.411 nhân khẩu, 331.575 kg gạo, trị giá gần 4.290 triệu đồng, 

ngân sách địa phương1 cứu trợ 129 hộ với 408 nhân khẩu, 13.065 kg gạo, kinh 

phí trên 189 triệu đồng).  

- Theo báo cáo của UBND hai huyện Bình Gia và Chi Lăng, trong dịp Tết 

Nguyên đán đã hỗ trợ cho 684 hộ, 2.250 nhân khẩu, với 33.750 kg gạo. 

Nhìn chung, công tác hỗ trợ gạo được thực hiện công khai dân chủ, kịp 

thời, đúng đối tượng, đủ số lượng và đảm bảo chất lượng gạo theo đúng tiêu 

chuẩn. Các đối tượng được hưởng đã nhận đủ số lượng gạo theo định mức quy 

định, không sử dụng gạo cứu trợ vào mục đích khác, không xảy ra thất thoát, 

lãng phí, không có các hiện tượng tiêu cực trong quá trình cấp phát gạo đến các 

hộ dân. 

Tuy nhiên qua tổng hợp, UBND các huyện Văn Lãng, Tràng Định, Bình 

Gia, Văn Quan và Lộc Bình đề xuất tiếp tục hỗ trợ cho 564 hộ, 2.146 nhân khẩu 

là người dân tộc thiểu số còn có nhu cầu hỗ trợ gạo giáp hạt đầu năm 2022, tổng 

số gạo đề nghị hỗ trợ là 33.255 kg, cụ thể: 

+ 550 hộ, 2.104 khẩu có nhu cầu hỗ trợ 01 tháng = 31.560 kg 

+ 03 hộ, 13 khẩu có nhu cầu hỗ trợ 02 tháng = 390 kg 

+ 11 hộ, 29 khẩu có nhu cầu hỗ trợ 03 tháng = 1.305 kg 

(Chi tiết theo biểu số 01, 02, 03 kèm theo) 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Căn cứ nhu cầu của UBND các huyện Văn Lãng, Tràng Định, Bình Gia, 

Văn Quan, Lộc Bình về việc đề xuất tiếp tục hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt đầu 

năm 2022. Ban Dân tộc đã ban hành Công văn số 105/BDT-VP, ngày 10/3/2022 

về việc phối hợp thực hiện Công văn số 650/VP-KT ngày 22/02/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh tham mưu thực hiện Công văn số 194/UBDT-TH ngày 

                   
1 UBND huyện Chi Lăng đã trích kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội huyện, mua 13.065 kg gạo cứu đói 

cho 129 hộ, 408 nhân khẩu tại 10/20 xã, thị trấn. 
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14/02/2022 của Ủy ban Dân tộc gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Trên cơ sở ý kiến của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 

345/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 11/3/2022 V/v đề xuất tiếp tục hỗ trợ nhân dân, 

thiếu đói thời điểm giáp hạt đầu năm 2022. 

Ban Dân tộc đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo như sau: 

1. Xem xét, chỉ đạo sử dụng kinh phí từ nguồn Ngân sách tỉnh để tiếp tục 

cứu đói cho nhân dân trong vụ giáp hạt đầu năm 2022. 

2. Chỉ đạo UBND các huyện Văn Lãng, Tràng Định, Bình Gia, Văn Quan, 

Lộc Bình căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, trích kinh phí từ nguồn đảm 

bảo xã hội của cấp huyện để tiếp tục hỗ trợ nhân dân số gạo còn thiếu trong vụ 

giáp hạt đầu năm 2022. 

Trên đây là báo cáo kết quả nắm tình hình đời sống của đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ban Dân tộc trân 

trọng báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở LĐTB&XH; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- UBND các huyện, TPLS; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Lưu: VT. 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 
 

Vi Minh Tú 
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