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Kết quả 7 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TU, ngày 28/3/2014  

của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

 công tác dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Yên 

 

           

Kính gửi:  

- Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai; 

- Huyện ủy Bảo Yên. 

 

Thực hiện Văn bản số 268/BDT-CSDT ngày 22/06/2021 của Ban Dân tộc 

tỉnh Lào Cai về việc báo cáo 7 năm thực hiện Chỉ thị 40/CT-TU của Tỉnh ủy; 

Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/HU ngày 06/7/2021 của Huyện ủy Bảo 

Yên về kế hoạch sơ kết 07 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 28/3/2014 

của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên 

địa bàn Tỉnh Lào Cai. 

 UBND huyện Bảo Yên báo cáo 7 năm thực hiện Chỉ thị 40/CT-TU, ngày 

28/3/2014 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác dân tộc trên địa bàn, cụ thể như sau: 

I. Đặc điểm tình hình 

Bảo Yên là huyện cửa ngõ phía Đông của tỉnh Lào Cai, cách thành phố 

Lào Cai 75 km, cách Hà Nội 263 km; phía Đông Nam giáp huyện Lục Yên (tỉnh 

Yên Bái), phía Đông giáp huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang), phía Tây Nam 

giáp huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái), phía Bắc, Tây Bắc giáp huyện Bảo Thắng, 

Bắc Hà và Văn Bàn (Lào Cai), tổng diện tích tự nhiên toàn huyện 818,34 km2, 

gồm 16 xã và 01 thị trấn với 209 thôn, bản, tổ dân phố. Dân số tính đến cuối 

năm 2020 là 85.564 người, toàn huyện có 26 dân tộc cùng sinh sống (Dân tộc 

Kinh chiếm 23.77%; Dân tộc Tày chiếm 33.84%; Dân tộc Mông chiếm 12.54%, 

Dân tộc Dao chiếm 24.47% còn lại là các dân tộc khác).  

Các thành phần dân tộc thiểu số cư trú phân tán, ở tất cả các xã; cư trú xen 

kẽ. Trong 1 đơn vị hành chính, có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống. Các 

dân tộc thiểu số có trình độ dân trí, trình độ phát triển kinh tế - xã hội không đồng 

đều. Các dân tộc thiểu số ở xã vùng thấp với địa hình đất đai khá màu mỡ, canh 

tác thuận lợi, giao thông thông suốt; đời sống kinh tế xã hội phát triển, ổn định 

hơn. Các xã còn lại với địa hình chia cắt, phức tạp, đất đai khô cằn, nhiều đồi dốc, 

núi đá, khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra thiên tai, canh tác khó khăn, đời 
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sống các dân tộc thiểu số khó khăn hơn, tỷ lệ hộ nghèo cao, kinh tế chậm phát 

triển hơn.   

Những năm qua Đảng, Nhà nước có nhiều chương trình, chính sách đầu tư 

hỗ trợ cho miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Quyết định 135/QĐ-

TTg, Chương trình xây dựng Nông thôn mới,... đã và đang từng bước làm 

chuyển biến bộ mặt nông thôn miền núi, đời sống của đồng bào các dân tộc từng 

bước được cải thiện. 

II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Huyện Bảo Yên xác định công tác dân tộc là một vấn đề quan trọng mang 

tính chiến lược, không chỉ trước mắt mà còn lâu dài của đất nước ta, là nhiệm vụ 

chính trị trọng tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành 

và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. 

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Tỉnh Ủy Lào Cai về 

“Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân tộc trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai”; Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính 

phủ về công tác dân tộc giai đoạn 2016-2021; Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 

12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc 

đến năm 2020; Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân 

tộc đến năm 2020; Quyết định số 4217/QĐ-UBND, ngày 26/12/2014 của UBND 

tỉnh Lào Cai về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện chiến lược công 

tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2020. UBND huyện Bảo Yên đã 

ban hành Quyết định số 1824/ QĐ-UBND ngày 27/10/2016 Ban hành Chương 

trình hành đông thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn huyện Bảo 

Yên đến năm 2020; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã 

thị trấn phối hợp rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội làm căn cứ thực hiện Quyết 

định số 1824/ QĐ-UBND ngày 27/10/2016 Ban hành Chương trình hành động 

thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Yên đến năm 2020. 

Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông, các hội nghị, cuộc 

họp… tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 40/CT-TU ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy đến 

đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, tạo 

sự đồng thuận của các các ngành, các cấp và đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo 

thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc tại địa phương, 

thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, từng bước phát huy nội lực vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi. 

III.  Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT-TU 

Trong những năm qua UBND huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về 

công tác dân tộc; ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi, việc thực hiện các chính sách dân tộc và các chính sách khác trên 

địa bàn, kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của huyện có bước 

phát triển đáng kể: 
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1. Nhiệm vụ phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Từ năm 2014 đến nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học vùng 

DTTS và miền núi của huyện được đầu tư ngày càng khang trang hơn; đội ngũ 

cán bộ, giáo viên ngày càng được chuẩn hoá; chất lượng giáo dục được nâng lên, 

công tác xã hội hoá giáo dục - đào tạo được thực hiện tích cực. Đến nay toàn 

huyện có 46/75 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm 61%; các xã đều có 

trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS cơ bản được kiên cố hoá. Tỷ lệ 

trẻ em đến trường từ 6-10 tuổi trong những năm gần đây luôn đạt 100%, các 

trường học đều được tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật tạo điều kiện để đảm 

bảo chất lượng dạy và học. Toàn huyện có 10 trường bán trú, 19 trường có học 

sinh ở bán trú, 01 trường THCS và THPT dân tộc nội trú có vai trò quan trọng 

trong việc huy động tối đa học sinh tiểu học và THCS trong độ tuổi tới trường, 

giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; góp phần 

quan trọng vào việc củng cố và duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ 

cập giáo dục THCS; nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực ở vùng 

DTTS, MN.  

Thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách cho học sinh dân tộc, đảm 

bảo đúng, đủ, kịp thời, công khai và minh bạch như: hỗ trợ chi phí học tập, miễn 

giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Hỗ trợ học sinh 

bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP; Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi 

theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP; Hỗ trợ học sinh khuyết tật theo thông tư số 

42/2013/TTLT-BGDĐT-LĐTBXH-BTC; Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND 

ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Lào Cai ... đã tạo điều kiện thuận lợi cho học 

sinh nghèo, học sinh con em người dân tộc thiểu số nghèo học tập từ mầm non, 

đến đại học 

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số 

Nhận thức rõ vai trò của cán bộ người DTTS, trong những năm qua, 

Huyện ủy, HĐND-UBND  huyện đã chủ động làm tốt công tác tuyển dụng, xét 

tuyển công chức, viên chức, trong đó ưu tiên tuyển dụng cán bộ, công chức là 

người DTTS do đó tỷ lệ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số đã phù hợp 

với cơ cấu dân số của huyện. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức các cấp là 

2.251 người, trong đó đội ngũ là người dân tộc thiểu số 896 người chiếm tỷ lệ 

38,9%. Hiện nay tổng số cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở là 

2.466 người. Trong đó cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS là 1.099 

người chiếm 44,38% .Trình độ chuyên môn: trung cấp 513 người, trong đó 

DTTS 275 người; cao đẳng 591 người, trong đó DTTS 238 người;  đại học 1286 

người, trong đó DTTS 540; sau đại học 11 người, trong đó DTTS 3; trình độ lý 

luận chính trị: Sơ cấp 335, trong đó DTTS 175 người; Trung cấp 599 người, 

trong đó 306 người; cao cấp 45 người, trong đó 12 người.  

Cấp ủy các cấp luôn quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo 

cán bộ là người DTTS: Quy hoạch giai đoạn 2014-2015: 324/506 người, giai 

đoạn 2016-2021: 323/539 người. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, 
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viên chức người dân tộc thiểu số trong thời gian qua luôn được quan tâm trong 

giai đoạn 2014-2021 có 662 người được cử đi đào tạo, trong đó về chuyên môn 

sau Đại học: 09 người, trong đó DTTS 2 người; Đại học: 60 người, trong đó 

DTTS 27 người; Trung cấp 50 người, trong đó DTTS 37 người; lý luận chính 

trị: Cao cấp 19 người, trong đó DTTS 5 người; Trung cấp 448 người, trong đó 

DTTS 147 người; sơ cấp 280 người, trong đó DTTS 132 người. Cán bộ công 

chức được cử tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước, bồi dưỡng chính trị 

nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu vị trí việc 

làm. 

3. Phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo 

3.1. Công tác phát triển sản xuất 

3.1.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá 

Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 3.003 tỷ đồng, 

tăng hơn 2.266 tỷ đồng so với năm 2014. Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm 

nghiệp bình quân qua 7 năm đạt gần 6 %/năm.  

Cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 31%. Cơ cấu 

kinh tế nội ngành tiếp tục có sự chuyển biến theo hướng giảm dần tỷ trọng 

ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi - thuỷ sản và dịch vụ nông 

nghiệp; Tỷ trọng chăn nuôi - thủy sản chiếm 41%, trồng trọt giảm từ 70% xuống 

còn 59%. 

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, cơ quan 

chuyên môn và các xã, thị trấn đẩy mạnh sử dụng giống mới có năng suất, chất 

lượng cao; tập trung sản xuất tăng vụ và mở rộng diện tích thực hiện canh tác 

cánh đồng một giống, cánh đồng mẫu lớn; trồng ngô thâm canh mật độ cao, 

đồng thời sử dụng cơ cấu giống hợp lý. Tổng sản lượng lương thực có hạt 

46.950 tấn, tăng 15,5 % so với năm 2014 (tăng 6.318 tấn). 

Nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên, từ sản xuất nông 

nghiệp nhỏ lẻ, chủ yếu mang tính chất tự cung, tự cấp đến nay đã từng bước 

hình thành được các vùng hàng hoá. Huyện xác định được các cây trồng, vật 

nuôi chủ lực để tập trung phát triển với quy mô hình thành các vùng sản xuất có 

sự tham gia liên kết của doanh nghiệp:  

+ Cây quế: diện tích trên 22.000 ha, trong đó diện tích thu hoạch cành và lá 

trên 11.500 ha. Hiện nay trên địa bàn có 3 cơ sở chế biến tinh dầu. Thu nhập 

bình quân 700 triệu đồng/ha (chu kỳ 8 - 10 năm). 

+ Cây chè: Hiện có 756ha chè, trong đó có 487ha chè chất lượng cao 

(giống chè Kim tuyên), có 200 ha chè được chứng nhận VietGAP. Có 01 doanh 

nghiệp chế biến chè. Đã xây dựng xong chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa và chỉ 

dẫn địa lý đối với sản phẩm “Chè Bảo Yên”. Thu nhập bình quân trên 80 triệu 

đồng/ha. 

+ Cây dâu tằm: Hiện có 290 ha dâu để nuôi tằm. Thu nhập bình quân 350 

triệu đồng/ha. 
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+ Cây hồng không hạt: Hiện có 327,5 ha hồng, trong đó diện tích cho thu 

hoạch 20 ha tập trung tại các xã Kim Sơn, Cam Cọn, Bảo Hà, Minh Tân. Đối 

với diện tích đã cho thu hoạch ổn định, thu nhập bình quân đạt trên 300 triệu 

đồng/ha/năm, trừ chi phí lãi trên 150 triệu đồng/ha. Sản phẩm đã được chứng 

nhận sản phẩm OCOP. 

+ Cây sả: Hiện có 210 ha sả, 01 doanh nghiệp thu mua và chiết suất 

tinh dầu. Sản phẩm tinh dầu đã được chứng nhận sản phẩm OCOP. Thu nhập 

bình quân 80 triệu đồng/ha. 

+ Đàn trâu, gà đồi, Vịt bầu Nghĩa Đô: Tiếp tục phát triển về quy mô, chất 

lượng. Hình thành 128 trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện. Trong đó, 87 

trang trại quy mô nhỏ, 36 trang trại quy mô vừa, 5 trang trại quy mô lớn. 

3.1.2. Về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững 

 Từ năm 2014 đến nay, địa bàn huyện đã trồng mới được 16.430 ha rừng 

sản xuất, nâng tỷ lệ che phủ rừng từ 54% năm 2014 lên 59,5% năm 2020. Công 

tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được cải thiện rõ rệt, các vụ vi phạm về 

quản lý, bảo vệ rừng đều giảm qua các năm, địa bàn huyện không xảy ra cháy 

rừng nghiêm trọng. Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp 718 triệu đồng tăng trên 

550 triệu đồng so với năm 2014. Có nhiều hộ gia đình nghèo vươn lên làm giàu 

từ phát triển kinh tế lâm nghiệp. 

Song song với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, đẩy mạnh phát triển 

công tác chế biến các loại sản phẩm từ nông lâm nghiệp, đồng thời thu hút các 

Doanh nghiệp, nhà đầu tư để đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông lâm nghiệp. 

Trong 7 năm đã thu hút được nhiều Công ty đầu tư vào địa bàn như: Công ty 

chiết suất tinh dầu Quế; tinh dầu Sả; Sản xuất viên nén mùn cưa; mở rông quy 

mô đầu tư Nhà máy MDF; Dự án phát triển nông lâm nghiệp gắn với chế biến 

của Công ty Minh Đức…Hiện tại đang mời gọi nhà đầu tư để chế biến sâu các 

sản phẩm từ cây Quế; Nhà máy ươm tơ tằm… 

3.1.3. Tập trung nguồn lực các chương trình, dự án, chính sách dân 

tộc 

Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương t rình MTQG xây dựng 

NTM đã và đang góp phần không nhỏ vào việc nâng cao đời sống của đồng bà 

từ năm 2014 đến nay đã hỗ trợ cho 5.538 hộ với kinh phí   31.567,2  triệu đồng 

(hỗ trợ về con giống, giống cây, máy móc thiết bị, chi phí khác). Một số dự án 

đã mang lại hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập cho người dân như: Dự án 

nuôi gà thả đồi; Gà xương đen; Gà Đông tảo; Dự án nuôi vịt bầu Nghĩa Đô; Dự 

án lợn nái sinh sản; lợn đen bản địa; Dự án phát triển đàn trâu Bảo Yên; 

Dự án trồng chè chất lượng cao; trồng Dâu nuôi tằm, trồng cây ăn quả: 

Cam V2, na thái, hồng không hạt, thanh long ruột đỏ… 

3.2. Xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn theo Nghị quyết Trung ương 

7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 
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Sau 7 năm thực hiện Nghị quyết Chương trình xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Số tiêu chí bình quân đạt 14,84 tiêu 

chí/xã, trong đó có 06 tiêu chí đã hoàn thành trên toàn huyện (Thủy lợi, Cơ sở hạ 

tầng thương mại nông thôn, thông tin truyền thôn, lao động có việc làm, Y tế, 

Văn hóa). 

Nhận thức của Nhân dân về chương trình đã được thay đổi rõ rệt, Nhân dân 

đã chủ động tích cực hưởng ứng, cùng với Nhà nước đóng góp công sức, tiền 

của để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế, xã hội, kinh 

tế giá đình. Bằng việc làm thiết thực, cụ thể đó, trong những năm qua đã có 

nhiều tập thể, cá nhân được Đảng và Nhà nước tặng thưởng trong phong trào 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

Tính đến thời điểm hiện tại huyện Bảo Yên đã có 07 xã đạt chuẩn về xây 

dựng nông thôn mới. Số tiêu chí đạt chuẩn của từng xã cụ thể như sau: 

+ Xã đạt 19 tiêu chí gồm 7 xã (Yên Sơn, Nghĩa Đô, Việt Tiến, Lương Sơn, 

Tân Dương, Xuân Thượng, Minh Tân). 

+ Xã đạt từ 11 -15 tiêu chí gồm 9 xã (Bảo Hà, Cam Cọn, Tân Tiến, Vĩnh 

Yên, Điện Quan, Thượng Hà, Kim Sơn, Xuân Hòa, Phúc Khánh). 

3.3. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm 

Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm cải 

thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về 

trình độ phát triển giữa các vùng và giữa các dân tộc. Qua 7 năm thực hiện Chỉ 

thị 40-CT/TU, tỷ lệ giảm nghèo trên địa bàn huyện đạt khá cao, bình quân mỗi 

năm giảm từ 4 - 5%. Nhân dân các dân tộc trong huyện đã có chuyển biến mạnh 

về nhận thức để tự vươn lên thoát nghèo và phấn đấu làm giàu. Các chủ trương, 

chính sách về phát triển kinh tế xã hội và xoá đói giảm nghèo đều đến được với 

dân và được Nhân dân phấn khởi đón nhận. Sự tăng trưởng kinh tế cao và ổn 

định cùng với sự ưu tiên đầu tư lớn từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho nông 

thôn, vùng cao đã có làm cho bộ mặt nông thôn tiếp tục có nhiều đổi mới, tiến 

bộ, nhất là về cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ở 

các xã vùng cao đã khắc phục đáng kể tình trạng sản xuất tự túc tự cấp, từng 

bước tiếp cận với khoa học kỹ thuật và sản xuất hàng hoá. 

Theo kết quả điều tra hộ nghèo năm 2020 trên địa bàn huyện Bảo Yên, 

tổng số hộ nghèo là 2.076 hộ tương ứng với 9,83%, hộ cận nghèo 2.119 hộ 

tương ứng với 10,04%. Hộ nghèo dân tộc thiểu số là 1.796 hộ tương ứng với 

8,51% so với tổng số hộ toàn huyện, 11,95% so với số hộ dân tộc thiểu số và 

bằng 86,51% so với tổng số hộ nghèo toàn huyện. Thu nhập bình quân đầu 

người vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt 32,67 triệu đồng/người/năm. 

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm: Từ năm 2014 đến nay, thực 

hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt gần 2.773 lượt người/75 lớp, trong 

đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số, đồng bào sinh sống ở khu vực điều kiện 

kinh tế khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện trên 4 tỷ đồng được lồng ghép từ 

nhiều nguồn vốn khác nhau. Trong đó, phối hợp với các cơ qun, đơn vị, sở 
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ngành liên quan tập trung đào tạo một số nghề như: Chăn nuôi, thuỷ sản, trồng 

rừng, trồng cây ăn quả… để người dân phát triển kinh tế làm giầu ngay trên diện 

tích đất canh tác của mình. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên tính hết 

năm 2020 đạt 91%. Trong đó, tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực nông 

nghiệp chiếm 78,4%, tỷ lệ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, thương 

mại chiếm 8,1% còn lại lao động làm việc trong lĩnh vực phi nông nghiệp.  

4. Phát triển kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

UBND huyện đã chỉ đạo tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ 

tầng kinh tế-xã hội vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn 

Đường giao thông: 100% đường giao thông đã được rải nhựa, đổ BTXM 

từ trung tâm xã đến trung tâm các thôn bản. Qua 7 năm thực hiện Chỉ thị 40-

CT/TU trên địa bàn các xã đã được đầu tư trên 300 Km đường BTXM, trên 150 

Km đường cấp phối, trên 100 Km đường mở mới. Xây dựng trên 50 cầu, ngầm. 

Trường học: Đến nay toàn huyện có 848 phòng học. Trong đó: 734 phòng 

học kiên cố chiếm 86,5%; 112 phòng học bán kiên cố chiếm 13,2%; 2 phòng 

học tạm chiếm 0.3% 

Hệ thống thủy lợi: Hệ thống thủy lợi được đầu tư đảm bảo tưới tiêu trên 

90% diện tích gieo trồng. Toàn huyện có 20 hồ chứa nước, 189 công trình kênh 

mương với tổng chiều dài 486,87km, trong đó kiên cố hóa 360,69 km đạt 

74,08% ... cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh, các xã, các thôn đều có 

Ban thủy lợi, tổ quản lý thường xuyên quản lý, vận hành có hiệu quả, 100% xã 

đạt tiêu chí thủy lợi về xây dựng nông thôn mới.  

Cấp nước sinh hoạt: 98% hộ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng 

nước sạch, hợp vệ sinh. Từ 2014 đến nay 12 công trình cấp nước sinh hoạt đã 

được Nhà nước đầu tư mới bằng các nguồn vốn, chương trình mục tiêu quốc gia 

nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn phục vụ nước sinh hoạt cho 769 hộ 

dân. 

Điện sinh hoạt: Điện lưới quốc gia được quan tâm đầu tư đến các thôn 

bản, vùng đồng bào dân tộc, đặc biệt là các xã khu vực III, các thôn đặc biệt khó 

khăn tại các xã khu vực II, do vậy 100% số thôn bản trên địa bàn huyện đã được 

sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ được sử dụng điện an toàn thường xuyên từ 

các nguồn đạt trên 98%. 

Các xã đều có điểm phục vụ bưu chính viễn thông đạt 100% so mục tiêu 

kế hoạch và Internet phủ sóng đến hầu hết trên địa bàn các xã.  

Hệ thống phát thanh, truyền thanh tại trung tâm các xã đảm bảo thông tin 

đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của đồng bào 

5. Phát triển văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số 

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân vùng DTTS luôn được huyện 

quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả: trong giai đoạn 2014 đến nay, huyện đã 

cấp miễn phí 310.864  thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu 

số, người dân tộc kinh sống tại vùng khó khăn với tổng kinh phí mua thẻ hơn 
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223.785 triệu đồng; Dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được đưa về cơ 

sở nên người nghèo nói chung, người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói 

riêng có điều kiện thực hiện quyền lợi về chăm sóc sức khoẻ, tiếp cận với các 

dịch vụ xã hội cơ bản, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đến khám chữa 

bệnh tại cơ sở y tế ngày một tăng. Hệ thống y tế huyện, Trạm Y tế xã đã được 

quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đến 2020 đã có17 xã/17xã, thị trấn có 

trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. 02 Trạm y tế xã có bác sĩ công tác tại trạm y tế xã; 

có phòng khám đa khoa khu vực thực hiện thường xuyên công tác khám chữa 

bệnh phục vụ nhân dân. 

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống được chú trọng, 

phong trào văn hoá - văn nghệ ở cơ sở được phát triển đến các vùng dân tộc 

thiểu số; Các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thường xuyên khôi phục, bảo 

tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc như: 

Hội Cúng rừng dân tộc Mông xã Xuân Thượng, Điện Quan, Thượng Hà; Lễ hội 

xuống đồng của đồng bào Tày xã Bảo Hà là lễ hội cầu mùa đặc sắc của cộng 

đồng dân tộc Tày đang được tổ chức hàng năm, nghi lễ cấp sắc người Dao tại xã 

trên địa bàn. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng phát triển mạnh 

cả bề rộng lẫn chiều sâu, khơi dậy những giá trị văn hoá dân tộc, thu hút nhân 

dân các dân tộc thường xuyên tham gia hoạt động. Toàn huyện có 144 đội, tổ 

nhóm văn nghệ, câu lạc bộ thơ, 100% xã, thị trấn và các thôn, tổ dân phố văn 

hoá tự tổ chức được các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao ở cơ sở, phục vụ 

nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn 

hoá, nghệ thuật của nhân dân các dân tộc. Các loại hình nghệ thuật, phong tục 

tập quán tốt đẹp, trò chơi dân gian truyền thống được khôi phục và phát huy. 

Các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể các dân tộc thiểu số được sưu tầm, bảo 

tồn và tôn tạo làm cho kho tàng văn hoá của địa phương phong phú, đa dạng 

hơn. 

Để gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, biến tài nguyên di sản thành 

tài sản, những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện  cũng đã chỉ đạo ngành 

văn hóa triển khai nhiều biện pháp tích cực như: lấy DSVH là nền tảng, động lực 

để phát triển du lịch huyện Bảo Yên; bảo tồn một số làng văn hóa dân tộc, làng 

nghề truyền thống của người Tày như (làng nghề đan lát, làng nghề dệt thổ cẩm, 

trang phục truyền thống, …); tăng cường tổ chức các chương trình, sự kiện văn 

hóa, thể thao, du lịch nhân dịp các ngày lễ lớn của huyện, tỉnh và của đất nước, 

trong đó ưu tiên phần biểu diễn các tiết mục hát then và múa gậy sinh tiền của dân 

tộc Tày, Mông… Để gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc nhất là của người 

Tày 

 Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được triển 

khai đồng bộ và đã mang lại hiệu quả thiết thực, thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã dần đi vào nề nếp. 

6. Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, an ninh nông thôn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số 
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Công tác phát triển đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các 

chi, đảng bộ thực hiện tốt, từ năm 2014 đến nay đã kết nạp được 1.071 quần 

chúng là người DTTS vào Đảng. Hệ thống chính trị các cấp thường xuyên được 

kiện toàn, củng cố. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền luôn được chú trọng, 

các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số đều có tổ chức Đảng, số Đảng viên 

người dân tộc phát triển ngày càng tăng. Công tác đào tạo và quy hoạch cán bộ 

luôn được quan tâm, trong hệ thống chính trị các cấp, nhất là hệ thống cơ quan 

hành chính vùng đồng bào DTTS ở các vị trí chủ chốt đã có cán bộ là người 

DTTS, cơ bản đã đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu cán bộ là người dân tộc thiểu số. 

Vai trò 176 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện đã 

được phát huy rõ nét trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia 

bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vận động nhân dân tham gia xây 

dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh trong vùng đồng bào 

DTTS; vận động đồng bào phát triển sản xuất ổn định sản xuất. Sinh hoạt tôn 

giáo, tín ngưỡng được quan tâm, phần lớn các chức sắc, tín đồ các tôn giáo hoạt 

động theo đúng quy định của pháp luật.  

Công tác vận động đồng bào ổn định sản xuất không di dịch cư tự do 

được UBND huyện quan tâm chỉ đạo. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 

không di cư tự do được tuyên truyền vận động thường xuyên dưới nhiều hình 

thức: Thông qua các già làng, trưởng thôn là người có uy tín, cán bộ người dân 

tộc thiểu số, giáo viên, để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước đến Nhân dân. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp 

cùng các tổ chức, đoàn thể và chính quyền địa phương thường xuyên bám nắm 

cơ sở, nắm chắc hộ khẩu, nhân khẩu, biến động về lao động, dân cư trên địa bàn. 

Các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng dân tộc thiểu số của Đảng và 

Nhà nước được triển khai kịp thời, đạt hiệu quả cao, giúp cho đồng bào ổn định 

định cư, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số được cải thiện, tạo niềm tin 

của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước góp phần quan trọng củng cố an ninh, 

quốc phòng, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số 

7. Thực hiện quản lý nhà nước về công tác dân tộc 

Công tác tuyên truyền được tăng cường nhằm nâng cao nhận thức trong 

cả hệ thống chính trị về ý nghĩa, vai trò, vị trí của công tác dân tộc theo quan 

điểm của Đảng hiện trong tình hình mới. Quan tâm và làm tốt công tác quy 

hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm 

công tác dân tộc từ huyện đến các xã, thị trấn đảm bảo đủ năng lực thực hiện 

quản lý Nhà nước về công tác dân tộc. 

Triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Chính phủ, 

kịp thời, hiệu quả, cụ thể: Chương trình 135, Chương trình hỗ trợ đất sản xuất, 

đất ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo đời sống khó khăn theo 

QĐ 2085/QĐ-TTg; Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội các dân tộc rất ít người 

người giai đoạn 2016-2025 theo Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định 

số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 
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54/2012/QĐ-TTg về vay vốn để phát triển sản xuất đối với hộ DTTS nghèo đặc 

biệt khó khăn; Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2015-2025... Các 

chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số là chủ trương đúng 

đắn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số ở tỉnh Lào Cai nói chung và trên địa bàn huyện Bảo Yên nói riêng. 

Nguồn vốn của các chương trình, chính sách đã tạo đà cho vùng đặc biệt khó 

khăn có điều kiện vươn lên, giúp các hộ nghèo có động lực để thoát nghèo, 

không những góp phần làm khởi sắc bộ mặt nông thôn mà các chương trình, 

chính sách còn góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, làm thay đổi nhận 

thức của cán bộ và nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn; trật tự an toàn xã hội, 

an ninh quốc phòng ở địa phương nhất là các xã biên giới được ổn định hơn góp 

phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; tạo sự ổn định chính 

trị, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao chất lượng cuộc sống của 

nhân dân, có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo của 

Đảng và Nhà nước. 

IV. Đánh  giá chung 

 1. Đánh giá tổng quát: 

 Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, 

sự phối hợp của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện, sự chỉ đạo điều hành của 

UBND huyện, sự cố gắng của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các chỉ tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt khá và tăng cao. Trong những năm qua 

công tác dân tộc trên địa bàn huyện đã được  các cấp ủy Đảng, chính quyền quan 

tâm chỉ đạo, kinh tế vùng đồng bào DTTS từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ 

nghèo giảm, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất, mô hình kinh tế hộ 

gia đình có thu nhập cao. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, phục 

vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh đã được đầu tư xây dựng góp phần giải quyết 

khó khăn về giao thông, sản xuất lưu thông hàng hóa, nước sinh hoạt, điện thắp 

sáng, nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào. Chất lượng giáo dục, 

đào tạo vùng DTTS có nhiều chuyến biến; các hoạt động văn hóa - thể thao, các 

giá trị và bản sắc văn hóa của các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Hệ thống 

chính trị cơ sở ngày càng được củng cố và hoạt động có hiệu quả. An ninh- quốc 

phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc phát triển kinh tế, xã hội, ổn định cuộc sống cho đồng bào các dân 

tộc. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân 

tộc được thực hiện hiệu quả. Đồng bào các DTTS đoàn kết, tin tưởng vào sự 

lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo. 

 2. Tồn tại và nguyên nhân: 

a) Tồn tại 

 - Công tác tuyên truyền, vận động đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chưa thuyết phục; có nơi còn mất cảnh giác, để 

một số kẻ xấu lợi dụng chính sách về dân tộc, tôn giáo thâm nhập truyền đạo trái 
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phép. Một bộ phận cán bộ làm công tác tuyên truyền từ huyện đến cơ sở thiếu am 

hiểu về đặc điểm truyền thống, tập quán và ngôn ngữ của đồng bào DTTS nên 

gặp khó khăn trong vận động, nắm bắt và giải quyết nguyện vọng, nhu cầu chính 

đáng của đồng bào.  

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chính sách dân tộc, tiến độ 

thực hiện các chính sách dân tộc ở một số địa phương còn chậm, chưa lồng ghép 

có hiệu quả các chính sách, nguồn vốn trên cùng một địa bàn. Nguồn lực bố trí 

thực hiện các chính sách, chương trình, dự án còn thấp so với kế hoạch đề ra. 

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 

2015-2020, một số chính sách hỗ trợ ưu tiên cho đồng bào DTTS đến nay đã hết 

hiệu lực, trong khi Chính phủ chưa triển khai các chính sách mới, do vậy khó 

khăn cho việc thực hiện một số chính sách ưu tiên cho đồng bào.  

 - Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các thôn vùng sâu, vùng xa, vùng 

dân tộc thiểu số tuy đã được quan quan tâm, xong thiếu đồng bộ. Một số chính 

sách còn manh mún, hiệu quả đầu tư chưa cao.  

- Việc đào tạo nghề cho đồng bào DTTS còn hạn chế, đồng bào khó 

chuyển đổi được nghề sau khi học do chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng 

được yêu cầu thực tế công việc. Vẫn còn tình trạng sinh viên người DTTS sau 

khi tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp chưa có việc làm.  

- Công tác giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể đối với chính 

sách, pháp luật liên quan đến công tác dân tộc còn nhiều hạn chế, chưa phát huy 

được vai trò của nhân dân trong việc phê phán, đấu tranh chống các tệ nạn và 

tiêu cực trong xã hội.  

-  Đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng cao 

còn nghèo, lạc hậu; tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 vẫn còn xảy ra...  

 b) Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. 

 - Nguyên nhân chủ quan: Trình độ nhận thức, văn hóa của một bộ phận 

đồng bào dân tộc còn hạn chế. Một bộ phận đồng bào DTTS chưa phát huy được 

nội lực của bản thân, gia đình để cố gắng vươn lên thoát nghèo, còn có tư tưởng, 

trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhận thức của một số cán bộ các 

ngành, các cấp về công tác quản lý nhà nước về dân tộc còn chưa sâu sắc, toàn 

diện. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách có địa phương chưa thực 

hiện thường xuyên. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chính sách 

dân tộc ở một số xã hiệu quả chưa cao. 

 - Nguyên nhân khách quan: Vùng DTTS chủ yếu là địa bàn khó khăn, 

vùng sâu, vùng cao, dân cư phân bố không đồng đều làm hạn chế hiệu quả triển 

khai các chính sách dân tộc. Nguồn lực đầu tư vào vùng dân tộc còn thấp, nhất 

là kinh phí thực hiện các chính sách dân tộc rất ít người. Công tác quản lý đất 

đai xây dựng; quản lý tôn giáo còn hạn chế; công tác quản lý duy tu các công 

trình sau đầu tư chưa được quan tâm, chậm được sửa chữa, khắc phục. Biến đổi 

khí hậu dẫn đến thiên tai, hỏa hoạn xảy ra thường xuyên và khó lường gây thiệt 

hại về kinh tế, tinh thần cho bà con các DTTS.   
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 3. Bài học kinh nghiệm: 

 * Một là: Phải có nhận thức đúng đắn về công tác dân tộc, coi công tác 

dân tộc là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ 

thống chính trị và toàn xã hội, thể hiện nhận thức đó thành tư tưởng và hành 

động cụ thể. 

 * Hai là: Phải bám sát sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của 

chính quyền, cụ thể hóa Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh thành 

những chính sách, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, đồng bộ và thống 

nhất. Trong quá trình thực hiện cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể; tính chủ động tích cực của địa phương; phát huy dân 

chủ, tinh thần làm chủ, tự lực của Nhân dân trong việc xây dựng và tổ chức thực 

hiện chính sách dân tộc nói riêng và công tác dân tộc nói chung. 

 * Ba là: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến, 

giáo dục chính sách, pháp luật cho đồng bào DTTS để nâng cao nhận thức, ý 

thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng; nâng cao hiệu quả công tác 

thanh, kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc; đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình 

vùng dân tộc, nắm chắc diễn biến tâm tư tình cảm của đồng bào; kịp thời giải 

quyết các vụ việc "nóng", nhạy cảm phát sinh ngay tại cơ sở. 

 * Bốn là: Thực hiện tốt các chính sách đầu tư, triển khai dự án hỗ trợ có 

trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng dàn trải, manh mún, không mang lại hiệu 

quả từ nguồn vốn vay, vốn cho không của Nhà nước. 

 * Năm là: Củng cố hệ thống chính trị cơ sở, chú trọng bồi dưỡng, nâng 

cao năng lực cán bộ, nhất là cán bộ người DTTS. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ 

máy, cán bộ làm công tác dân tộc. Xây dựng lực lượng cốt cán, phát huy vai 

trò của những người có uy tín trong cộng đồng DTTS. Ưu tiên phát triển nguồn 

nhân lực, nâng cao dân trí gắn với đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho đồng bào 

DTTS. 

V. Một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao nhận 

thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân tộc. 

2. Tập chung các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã 

hội;  đầu tư kiên cố hóa trường lớp đảm bảo nhu cầu dạy và học cho giáo viên và 

học sinh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế. Từng bước 

nâng cấp các trạm y tế xã đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 

3. Phát huy tốt vai trò người uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng các dòng 

họ. Duy trì và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc; thực hiện tốt chính sách 

an sinh xã hội ở vùng dân tộc thiểu số. 

4. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa. 

Tăng cường chuyển giao các loại giống cây trồng, vật nuôi cho năng xuất cao có 

giá trị kinh tế cao, bao tiêu sản phẩm để đồng bào sản xuất nâng cao thu nhập. 
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5. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời 

sống cho đồng bào. Tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp có sử dụng 

nhiều lao động tại chỗ nhằm tạo việc làm tăng thu nhập cho đồng bào.  

6. Chỉ đạo công tác phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc; xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc 

thiểu số có chất lượng, sắp xếp và sử dụng đội ngũ cán bộ cho hợp lý gắn với 

việc nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở các cấp. 

7. Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, làm tốt công 

tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn. 

Trên đây là báo cáo 7 năm thực hiện Chỉ thị 40/CT-TU, ngày 28/3/2014 

của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân 

tộc trên địa bàn của UBND huyện Bảo Yên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Dân tộc huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, DT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

 

Nguyễn Anh Dũng 
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