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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh 
 

 Ngày 29/3/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
chủ trì làm việc với Ban Dân tộc về tình hình triển khai, kết quả thực hiện nhiệm 
vụ công tác dân tộc quí I/2019. Dự buổi làm việc có đồng chí Trưởng Ban Dân 
tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng, các Phó 
Trưởng Ban Dân tộc, lãnh đạo các phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh. 

 Sau khi nghe lãnh đạo Ban Dân tộc báo cáo, ý kiến phát biểu của các sở, 
ngành tham dự buổi làm việc, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Ban Dân tộc trong thực 
hiện nhiệm vụ thời gian qua. Trong quí I/2019, Ban Dân tộc đã chủ động, tích 
cực tham mưu UBND tỉnh kịp thời triển khai công tác dân tộc trên địa bàn cơ 
bản đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, điều hành của tỉnh. Ban đã tham 
mưu ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đại hội các dân tộc 
thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III; Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập 
Ban Chỉ đạo đại hội cấp tỉnh; xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội của Ban Chỉ 
đạo; rà soát bình chọn, trình phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn; 
xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, xác 
định được lộ trình, phân công rõ trách nhiệm chủ thể thực hiện...  

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế yếu kém 
đó là: Chưa tạo những bứt phá rõ nét trong triển khai thực hiện các Chương 
trình, dự án, chính sách dân tộc, nhất là về phát triển sản xuất chưa có nhiều hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số có thu nhập khá, giàu, chưa có những mô hình sản 
xuất điển hình, nhân rộng; hiệu quả các chính sách dân tộc mang lại chưa thực 
sự tương xứng với nguồn lực Nhà nước đầu tư; tiến độ, kết quả triển khai các 
chương trình dự án, chính sách dân tộc còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp; cấp ủy 
chính quyền địa phương, đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc nhất là ở cơ sở 
còn hạn chế về năng lực, trình độ; công tác tham mưu còn thiếu chủ động, chất 
lượng còn hạn chế... 

2. Để triển khai quyết liệt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019 
đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, địa phương, UBND tỉnh yêu 
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cầu Ban Dân tộc, các sở, ngành có liên quan tập trung triển khai thực hiện một 
số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

2.1. Ban Dân tộc tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; 
cần xác định việc thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc là nhiệm 
vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị. Thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền, giáo dục, vận động và tổ chức để đồng bào các dân tộc thiểu số 
tích cực, chủ động tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước. Có giải pháp phù hợp động viên đồng bào các dân tộc thiểu số phát 
huy nội lực, ý chí tự lực tự cường vươn lên thoát nghèo, hội nhập với sự phát 
triển chung của tỉnh. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2019 của cơ quan đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 225/QĐ-
UBND ngày 30/01/2019. Theo đó, Ban cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết 
xác định tiến độ công việc đến từng tháng, tuần để chỉ đạo tổ chức thực hiện.  

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình, dự án chính sách 
dân tộc được giao để mang lại hiệu quả, nhất là chương trình hỗ trợ phát triển 
sản xuất, mang lại thu nhập cho người dân; tăng cường kiểm tra đôn đốc UBND 
các huyện, thành phố trong thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân 
tộc bảo đảm tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 được giao. 

- Chú trọng quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc và thực hiện chính sách 
dân tộc trên địa bàn. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng 
dẫn nghiệp vụ đối với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - Dân tộc các 
huyện và Văn phòng HĐND - UBND thành phố Lạng Sơn. 

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có giải pháp phát huy vai 
trò người có uy tín và thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong 
đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Triển khai khẩn trương các nhiệm vụ chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đại 
biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ III. Khẩn trương tham 
mưu Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập Ban tổ chức đại hội, thành lập các Tiểu ban 
giúp việc, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo hoàn thành trước 
ngày 15/4/2019; triển khai các nội dung nhiệm vụ Kế hoạch tổ chức đại hội của 
Ban Chỉ đạo đề ra.  

- Quan tâm công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ, tinh giản biên chế đảm bảo 
hiệu quả, hiệu lực; quan tâm công tác qui hoạch, rà soát quy hoạch, đào tạo cán 
bộ làm công tác dân tộc. 

2.2. Các sở, ngành liên quan (tham dự tại buổi làm việc tại Ban Dân tộc 
tỉnh) theo chức năng chủ động, tích cực phối hợp Ban Dân tộc chỉ đạo, kiểm tra, 
hướng dẫn thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn 
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mang lại hiệu quả giúp đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn xóa đói giảm 
nghèo vươn lên làm giàu. 

3. Về các kiến nghị, đề xuất: 

- Đối với các kiến nghị với Trung ương: Ban Dân tộc tiếp tục nghiên cứu 
tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành 
trung ương xem xét theo quy định.  

- Đối với các kiến nghị với UBND tỉnh về cấp kinh phí đầu tư cơ sở hạ 
tầng: UBND tỉnh ghi nhận, trong lãnh đạo chỉ đạo sẽ xem xét cụ thể với tinh 
thần luôn quan tâm, ưu tiên đầu tư đối với các vùng còn nhiều khó khăn, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số. 

UBND tỉnh thông báo để Ban Dân tộc, các sở, ngành, cơ quan liên quan 
tổ chức thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; 
- Các sở, ngành: NV, NN&PTNT, TC, KHĐT,  
  LĐTB&XH, GD&ĐT; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các Phòng: KGVX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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