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BÁO CÁO 

Tiến độ triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH 

vùng đồng bào DTTS&MN 

 

Thực hiện văn bản số 1444/BDT-CSĐT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của 

Ban dân tộc tỉnh Cao Bằng về Báo cáo nhanh tiến độ triển khai Chương trình 

MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN; Sở Ngoại vụ báo cáo kết 

quả thực hiện như sau: 

I. Nội dung thực hiện 

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Sở Ngoại vụ được 

giao kinh phí thực hiện năm 2022 là 225.000.000 đ (Hai trăm hai mươi năm 

triệu đồng). 

 Ngày 13/10/2022, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 1533/KH-SNgV 

về Thực hiện nội dung “Thực hiện thông tin đối ngoại vùng dân tộc thiểu số 

theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ” 

thuộc Dự án 10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 2 theo Quyết định số 1719/QĐ-

TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 để triển khai thực 

hiện với 3 nội dung chính: 

 - Tổ chức 07 cuộc Hội nghị tuyên truyền trực tiếp cho các đối tượng là 

cán bộ, công chức, viên chức; người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số (DTTS) các huyện: Quảng Hòa; Trùng Khánh, Hạ Lang, Hòa An, 

Nguyên Bình, Thạch An, Hà Quảng. Mỗi cuộc 100 người. 

 - Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mở 03 chuyên mục 

Thông tin đối ngoại với nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách của nhà nước và các quy định của pháp luật về thực hiện 

Công tác đối ngoại; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của 

các dân tộc thiểu số và miền núi gắn với phát triển du lịch. 

 - Xây dựng chuyên mục trên trang Thông tin Đối ngoại của tỉnh với nội 

dung tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước; phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo tại vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. 
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 II. Kết quả thực hiện  

 1. Tiến độ, kết quả khối lượng thực hiện và giải ngân các nguồn vốn 

đến thời điểm báo cáo (có biểu kèm theo) 

 - Tổ chức tuyên truyền trực tiếp 

 Đến ngày 29/11/2022, Sở Ngoại vụ đã hoàn thành 07 cuộc Hội nghị tuyên 

truyền trực tiếp tại 07 huyện theo kế hoạch. Số kinh phí chi cho Hội nghị là 

207.300.000đ (hai trăm linh bảy triệu, ba trăm ngàn đồng), đạt 92,133% kế 

hoạch vốn giao. 

 - Phối hợp xây dựng chuyên mục trên đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng 

 Tính đến thời điểm báo cáo đã hoàn thành 02 chuyên mục, hiện còn 01 

chuyên mục đang xây dựng; dự kiến sẽ phát vào chương trình tối 18/12/2022 là 

hoàn thành kế hoạch. Số kinh phí dự toán hỗ trợ xây dựng chuyên mục là 

17.700.00đ (Mười bảy triệu bảy trăm ngàn đồng) sẽ thanh toán sau khi hoàn 

thành chuyên mục thứ ba. 

 -  Xây dựng chuyên mục trên trang Thông tin Đối ngoại của tỉnh 

 Tính đến thời điểm báo cáo đã xây dựng chuyên mục với 09/15 bài viết 

được đăng tải trên trang. 

 Kinh phí dự kiến hỗ trợ cho chuyên mục là 6.705.000đ. Tuy nhiên nguồn 

kinh phí giao đã sử dụng hết nên sẽ không thực hiện chi trả nhuận bút cho các 

bài viết trên chuyên mục này. 

 2. Kế hoạch tiến độ, dự kiến khối lượng thực hiện và giải ngân các 

nguồn vốn đến thời điểm báo cáo tháng sau. 

 - Phối hợp xây dựng chuyên mục trên đài Phát thanh - Truyền hình Cao 

Bằng: Dự kiến thanh lý hợp đồng sau khi hoàn thành chuyên mục còn lại (trước 

ngày 20/12). 

  - Xây dựng chuyên mục trên trang Thông tin Đối ngoại của tỉnh: Mặc dù 

không có kinh phí hỗ trợ nhưng vẫn tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan tiếp 

tục xây dựng và đăng tải tin bài hoàn thành theo kế hoạch. 

 3. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại địa phương và 

đề xuất các kiến nghị, giải pháp. 

 3.1.Khó khăn, vướng mắc. 

 Việc hướng dẫn thực hiện chậm nên còn lúng túng trong xây dựng kế 

hoạch tổ chức thực hiện. 

 Quá trình giao vốn và xây dựng kế hoạch chậm nên công tác chuẩn bị chưa 

được chu đáo. 
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  Do phát sinh (xăng xe đi lại) trong quá trình thực hiện tuyên truyền trực 

tiếp nên dẫn đến phát sinh chi phí. Không có kinh phí chi trả hỗ trợ cho chuyên 

mục trên Trang thông tin đối ngoại. 

 3.2. Kiến nghị: Không có. 

 Trên đây là báo cáo nhanh tiến độ triển khai Chương trình MTQG phát 

triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN của Sở Ngoại vụ Cao Bằng. Kính gửi 

Ban dân tộc tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VP, TTTT&DVĐN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Triệu Thị Kiều Dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIỂU BÁO CÁO NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQGDTTS & MN 

Tháng 12 Năm 2022 

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC- SNgV ngày    tháng 12 năm 2022 của Sở Ngoại vụ Cao Bằng) 

 

 

  

                

TT Tên dự án 

Kế hoạch năm (triệu đồng) Kết quả tháng (%) Luỹ kế báo cáo (%) KH tháng sau (%) 

Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự nghiệp 

Khối 

lượng 
Vốn 

Khối 

lượng 
Vốn 

Khối 

lượng 
Vốn 

Khối 

lượng 
Vốn 

Khối 

lượng 
Vốn 

Khối 

lượng 
Vốn 

Khối 

lượng 
Vốn 

Khối 

lượng 
Vốn 

1 Dự án 10      100  225      92,133  92,133      92,133  92,133      100  225 

  Chung                                 

                  

 

Khối lượng: Kế hoạch năm mặc định là khối lượng = 100% 
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