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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình 135 - 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, tỉnh Lào Cai 

 
 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ Chương trình 135 theo quy định của Ủy 

ban Dân tộc. UBND tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135-6 

tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau: 

I. Đặc điểm về Chương trình 135 tại Lào Cai 

Lào Cai là tỉnh vùng cao, biên giới, với diện tích đất tự nhiên 6.383,89 

km2, dân số trên địa bàn tỉnh 730.420 người, gồm 25 dân tộc cùng chung sống, 

đồng bào các dân tộc thiểu số 483.664 người chiếm 66,2% dân số toàn tỉnh, 

sau  khi sáp nhập hiện tại tỉnh Lào Cai có 9 đơn vị hành chính, gồm: 7 huyện, 1 

thị xã và 1 thành phố với 152 đơn vị hành chính cấp xã (127 xã, 16 phường, 09 thị 

trấn), giảm 12 xã, phường, thị trấn; Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 

28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lào Cai có 25 xã, phường, thị trấn 

thuộc khu vực I; 37 xã thuộc khu vực II và 102 xã thuộc khu vực III; 104 xã 

thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 

20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và 153 thôn ĐBKK thuộc diện đầu tư 

Chương trình 135 theo Quyết định 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy ban 

Dân tộc và Quyết định 103/QĐ-TTg ngày 01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; có 

04 huyện nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai 

đoạn 2018 - 2020 (Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương, Sa Pa). Hết năm 2019 

tỉnh Lào Cai có 11 xã, 95 thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135. 

II. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 

- Căn cứ kinh phí Trung ương phân bổ năm 2019, UBND tỉnh đã giao kế 

hoạch vốn cho các đơn vị, UBND các huyện, thành phố theo số xã, thôn thuộc 

diện đầu tư Chương trình 135 (tại Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy ban 

Dân tộc). Định mức vốn bình quân đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản 

xuất, duy tu bảo dưỡng công trình và nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ 

cơ sở được thực hiện theo quy định của Ủy ban Dân tộc. Việc phân bổ vốn cho 

các xã, thôn đảm bảo theo quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; 



- Đối với vốn đầu tư cơ sở hạ tầng: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chương 

trình trong giai đoạn 2016-2020, do đó các công trình đều được bố trí 100% phần 

kinh phí ngân sách hỗ trợ cho Chương trình 135. Trường hợp các công trình có 

tổng mức đầu tư lớn, được bố trí lồng ghép các nguồn vốn khác để thực hiện, 

tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. 

- Đối với vốn sự nghiệp:  

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất: Căn cứ kế hoạch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

PTNT ban hành Văn bản hướng dẫn các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện dự án. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan thống nhất danh mục dự 

án của các huyện thành phố, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt. 

+ Duy tu bảo dưỡng công trình: UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc duy tu, 

bảo dưỡng công trình và phân bổ dự toán kinh phí năm 2020 theo quy định tại Quyết 

định số 141/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định 

về thực hiện chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa 

chữa các công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trường 

hợp khi phân bổ chi tiết còn dư kinh phí, đồng thời địa phương còn nhu cầu sửa chữa 

nhỏ các công trình cơ sở hạ tầng thuộc đối tượng thụ hưởng Chương trình 135 thì thực 

hiện theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Ủy 

ban Dân tộc. 

+ Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở: Ban Dân tộc tỉnh (cơ 

quan chủ trì) đã xây dựng dự toán, kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn theo kế 

hoạch được giao.  

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung phục vụ kế hoạch kiểm 

toán chuyên đề chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; xây 

dựng báo cáo tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất nội 

dung Chương trình giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc; 

- Chỉ đạo Ban Dân tộc phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố triển khai thực hiện phân định xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và 

Miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quy định. Kết quả rà soát, tỉnh Lào Cai đề 

nghị Trung ương xem xét phê duyệt: 137 xã, phường, thị trấn thuộc vùng DTTS 

và MN; 4 thôn thuộc 3 xã vùng DTTS và MN; 69 xã thuộc khu vực III (giảm 33 

xã so với giai đoạn 2016-2020); 10 xã, phường khu vực II; 58 xã, phường, thị trấn 

khu vực I; Đề nghị 81 thôn ĐBKK thuộc 36 xã khu vực II, I. Đồng thời căn cứ 

vào điều kiện thực tế đề nghị Ủy ban Dân tộc xem xét phân định 52 xã hoàn 

thành chương trình nông thôn mới, xã biên giới mới thực hiện chia tách, sáp nhập 

là xã khu vực II để tiếp tục có sự ưu tiên đầu tư bổ sung một phần hạ tầng còn 

thiếu hụt và hỗ trợ sản xuất, đời sống giúp đồng bào giảm bớt khó khăn. 

II. Kết quả thực hiện  

1 Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2019 kéo dài sang 

năm 2020 



- Chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ giải ngân kế hoạch vốn 

năm 2019. Tổng số kinh phí đề nghị kéo dài sang năm 2020 thực hiện là 10.984 

triệu đồng. Đến nay cơ bản các công trình đang chờ nghiệm thu, thanh quyết toán, 

chưa giải ngân. Dự kiến sẽ hoàn thành giải ngân trong tháng 6/2020. 

2. Thực hiện kế hoạch năm 2020: Kế hoạch giao 178.033 triệu đồng, gồm: 

a) Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng:  

- Kế hoạch giao: 126.532 triệu đồng, bố trí 57.869 triệu đồng cho 290 công 

trình (CT) thi công từ năm 2019 trở về trước, trong đó: 195 CT GTNT; 23 CT 

giáo dục; 35 CT CNSH; 22 CT thủy lợi; 08 CT khu thể thao; 07 CT khác; bố trí 

60.205 triệu đồng, đầu tư 103 công trình, trong đó 57 CT giao thông, 24 CT 

trường học, 6 CT cấp nước SH, 6CT thủy lợi, 7 CT nhà văn hóa, 3 CT khác. Kinh 

phí chưa phân bổ: 8.458 triệu đồng (kinh phí do chưa phân bổ cho các xã, thôn đã 

hoàn thành mục tiêu Chương trình 135). 

- Thực hiện: Tập trung đôn đốc các huyện, thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư 

giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 (10.984 triệu đồng), cơ bản các công trình đang 

chờ nghiệm thu, thanh quyết toán, chưa giải ngân. Dự kiến sẽ hoàn thành giải 

ngân trong tháng 6/2020. Đối với KH vốn năm 2020: 6 tháng đầu năm cơ bản các 

huyện, thành phố tập trung thực hiện việc đề xuất phân bổ kế hoạch chi tiết vốn. 

Giải ngân 6 tháng đầu năm 28.584 triệu đồng, đạt 22,59%KH. Trong tổng số 103 

CT khởi công mới, có 78 CT đã khởi công, 5 CT đã đấu thầu, 20 CT đang điều 

chỉnh dự toán, báo cáo KTKT. 

b) Duy tu bảo dưỡng công trình: 

- Kế hoạch giao: 7.005 triệu đồng 

- Thực hiện: Các chủ đầu tư đang rà soát lập danh mục công trình cần duy tu 

bảo dưỡng theo quy định. 

c) Hỗ trợ phát triển sản xuất:  

- Kế hoạch giao: 37.953 triệu đồng, trong đó: Hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa 

sinh kế 30.831 triệu đồng (đã phê duyệt chi tiết 25.926 triệu đồng, dư 4.905  triệu 

đồng là số kinh phí của các xã, thôn đã hoàn thành mục tiêu CT 135); nhân rộng 

mô hình giảm nghèo 7.122 triệu đồng.  

- Thực hiện: Trong 6 tháng các đơn vị chủ yếu tập trung đề xuất danh mục 

dự án gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động - TBXH xem xét thẩm định 

trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án. Hiện các xã đang tập trung xây dựng 

dự án trình phê duyệt để thực hiện; 

d) Nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở:   

- Kế hoạch giao: 6.543 triệu đồng (Ban Dân tộc thực hiện 5.043 triệu đồng, 

giao các huyện thực hiện 1.500 triệu đồng; thực hiện 63 lớp tập huấn cho cán bộ 

cơ sở và cộng đồng, trong đó 11 lớp cho cán bộ cơ sở, 52 lớp cho cộng đồng 



người dân; tổ chức 2 đoàn/60 người đi học tập kinh nghiệm thực hiện Chương 

trình 135, xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh bạn. 

- Thực hiện: 6 tháng đầu năm tập trung xây dựng và phê duyệt dự toán. Dự 

kiến từ tháng 7/2020 sẽ tổ chức các lớp tập huấn.  

3. Đánh giá chung 

Chương trình luôn được quan tâm chỉ đạo, các cấp, ngành tập trung triển 

khai thực hiện đảm bảo theo trình tự quy định. Công tác xây dựng kế hoạch đảm 

bảo nguyên tắc dân chủ tại cơ sở, có sự tham gia trực tiếp của đối tượng hưởng 

lợi thông qua họp thôn, bình xét các hộ hưởng lợi theo đúng quy định. Triển khai 

chương trình trên địa bàn đã góp phần tích cực vào sự thay đổi và phát triển kinh 

tế - xã hội các xã 135, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng 

gắn với sản xuất hàng hóa, phù hợp với định hướng phát triển sản xuất của địa 

phương và Chương trình xây dựng nông thôn mới.  

Tuy nhiên tiến độ thực hiện vẫn còn chậm, đến nay hỗ trợ phát triển sản xuất 

mới đang trong giai đoạn trình phê duyệt dự án, do công tác định hướng, chỉ đạo 

của các địa phương đối với các xã, chủ đầu tư trong việc rà soát, đề xuất danh 

mục dự án hỗ trợ PTSX còn hạn chế, dẫn tới việc đề xuất danh mục không sát với 

quy hoạch và điều kiện thực tế của địa phương; duy tu bảo dưỡng công trình các 

xã mới đang rà soát danh mục công trình; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng 

cơ bản mới đạt 22,59%KH vốn... 

III. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

- Thường xuyên chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan của tỉnh tập trung đôn 

đốc các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo quy 

định; Tăng cường công tác kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình, 

kịp thời phát hiện những vướng mắc tại cơ sở, đề xuất những giải pháp nhằm thực 

hiện tốt kế hoạch được giao, đồng thời tổ chức thanh tra Chương trình theo chức 

năng nhiệm vụ của từng ngành;  

- Chỉ đạo phân bổ số kinh phí còn dư khi có văn bản hướng dẫn của Ủy ban 

Dân tộc và các bộ ngành Trung ương; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Dân tộc, UBND các huyện, thành 

phố kịp thời điều chỉnh các danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng (nếu cần thiết) cho phù 

hợp với tình hình thực tế để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao; 

- Các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo UBND các xã khẩn trương 

hoàn thành việc phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và lập danh mục, dự 

toán các công trình duy tu bảo dưỡng; hoàn thiện hồ sơ sớm thi công các công 

trình khởi công mới; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình chuyển tiếp, đảm 

bảo đến 31/12/2020 hoàn thành 100% khối lượng theo quy định. 

IV. Đề xuất 

1. Đề nghị Ủy ban Dân tộc sớm có văn bản hướng dẫn phân bổ số kinh phí 

còn dư đối với các xã, thôn đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.  



2. Đề nghị Ủy ban Dân tộc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện các 

chương trình, chính sách dân tộc năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.  

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình 135-6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tỉnh Lào Cai báo cáo Ủy ban Dân 

tộc./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Dân tộc; 

- TT. UBND tỉnh; 

- VP  Điều phối CT 135-UBDT; 

- Các Sở: Lao động – TBXH, Kế hoạch và 

ĐT, 

Tài Chính, NN và PTNT 

- Ban Dân tộc; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT, NLN3. 

     TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Xuân Trường 
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