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BÁO CÁO  

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 

04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 

18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 

 

Căn cứ Quyết định số 656-QĐ/HU ngày 29/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của 

Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc trên địa bàn huyện; 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo xã Vân Nham báo cáo tình hình, kết 

quả triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Uỷ ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Quyết định số 861/QĐ -TTg và quyết định 

số 433/QĐ - UBDT) trong tháng 8 năm 2021. 

 I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Xã Vân Nham gồm 17 thôn trong đó còn 4 thôn đặc biệt khó khăn (Thôn Trại 

Mới, thôn Vận, thôn Đầu Cầu, thôn Bản Mới). Số hộ 2.334 hộ số nhân khẩu 10.353; 

hộ nghèo là 152 hộ, cận nghèo 164 hộ. 

Tình hình an ninh, trật tự  an toàn xã hội trên địa bàn xã trong tháng 8 ổn định, 

đảm bảo, không phát sinh điểm nóng;  Nhân dân trên địa bàn tập trung sản xuất phát 

triển kinh tế, đời sống Nhân dân trên địa bàn xã ổn định, nhân dân chấp hành tốt chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước không có đơn thư khiếu kiện, 

kiến nghị liên quan đến Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 433/QĐ-

UBDT. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Thực hiện hiện kế hạch số 46-KH/BCĐ, ngày 26/8/2021 của Ban Chỉ đạo 656 

huyện Hữu Lũng. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vân Nham ban hành Quyết định số 52-

QĐ/ĐU, ngày 25/8/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-

UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, trên địa bàn xã; 



Xây dựng kế hoạch số 17-KH/ĐU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã 

Vân Nham về Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 

433/QĐ-UBDT; Ban hành quyết định số 53-QĐ/ĐU của Trưởng Ban Chỉ đạo về 

phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg, 

ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT, ngày 

18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,trên địa bàn xã Vân Nham. 

2. Công tác tuyên truyền 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện Quyết định số 

861/QĐ-TTg và Quyết định số 433/QĐ-UBDT:  Kết quả Mặt Trận Tổ quốc, phối hợp 

với các ban, ngành đoàn thể xã Tổ chức Hội Nghị Triển khai các nội dung theo Quyết 

định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách 

các xã khu vực III, Khu vực II, Khu I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2025. Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế, 

Bảo hiểm xã hội; Tuyên truyền nội dung phòng, chống tệ nạn xã hội. Đối tượng dân 

tộc thiểu số, thôn vừa thoát thôn đặc biệt khó khăn (thôn Lương, thôn Đồng Mỷ có 

230 lượt người tham dự). 

3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phòng ngứa, 

xử lý các đối tượng vi phạm 

Trên địa bàn xã không có đơn thư liên quan đến chế độ chính sách theo 

Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và 

Quyết định số 433/QĐ-UBDT. 

4. Công tác rà soát các chế độ chính sách: 

-Theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, Khu vực II, Khu I 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, xã Vân Nham 

thay đổi từ xã khu vực II sang xã khu vực I; Theo Quyết định 433/QĐ-UBDT ngày 

18/6/2021 có hai thôn (Thôn Lương, thôn Đồng Mỷ không còn là thôn đặc biệt khó 

khăn) do vậy xã Vân Nham không được hưởng một số chính sách đối với đồng bào 

dân tộc thiểu số và vùng núi giai đoạn 2021 – 2025 như  (chế độ hỗ trợ bảo hiểm y tế 

đối với người dân tộc có 5.936 thẻ Bảo hiệm DT, trong đó có 1.811 thẻ BHYT DT 

chuyển đổi sang thẻ hưởng theo chế độ chính sách ) 

5. Đánh giá Chung 

Những kết quả đạt được: Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 

04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 

18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc. Cấp ủy chỉ đạo chính quyền và 

các ban, ngành đoàn thể thực hiện tốt Quyết định 861 và Quyết định 433; Phân công 



nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng 

thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận phụ trách các thôn trên địa bàn xã, nắm chắc tình 

hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân; Tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến người 

dân trên đại bàn toàn xã, các thôn thoát thôn đặc biệt khó khăn để công dân hiểu rõ 

chính sách theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, Quyết định số 433/QĐ-UBDT. 

- Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân: Do địa bàn xã rộng, một số thôn dân 

cư sống không tập trung và nhận thức của người dân không đồng đều nên công tác 

tuyên truyền gặp khó khăn; Ban Chỉ đạo hoạt động kiêm nghiệm nên phần nào ảnh 

hưởng đến việc tổ chức thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg, Quyết định số 

433/QĐ-UBDT. 

6. Nhiệm vụ triển khai thực hiện thời gian tới 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, thông qua các cuộc 

họp của thôn, các cuộc họp tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội về  thực hiện Quyết 

định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 

433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, trên địa 

bàn xã Vân Nham. 

- Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến 

nghị của công dân liên quan đến chế độ chính sách. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Không có kiến nghị đề xuất 

Nơi nhận: 

- BC Đ 656 huyện; 

- TT Đảng ủy; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

 

Phạm Trọng Nghĩa 
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