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Kết quả công tác Ban Dân tộc năm 2019 

 

Thực hiện văn bản số 1060/SNV-TCBC&TCPCP, ngày 08/11/2019 của 

Sở Nội vụ về hướng dẫn tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 

2019 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ Quyết định số 2052/QĐ-UBND, ngày  29/10/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực 

hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả công tác năm 2019 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

Thực hiện Quyết định số 2356/QĐ-UBND, 12/12/2018 của Uỷ ban nhân 

nhân tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết định số 108 /QĐ-UBND, ngày 15 

tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 

30/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Dân tộc năm 2019. 

Cấp ủy, lãnh đạo Ban đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chương 

trình, chính sách dân tộc như: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 

31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát 

triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020; 

Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; Quyết 

định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận 

người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số; Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 

2021” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về việc Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân 

tộc thiểu số và vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021; 

Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án 

“Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2025; Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 

24/02/2017 của UBND tỉnh về ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 
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đối với DTTS ít người ở xã ĐBKK trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020; 

Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 22/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III 

năm 2019... Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, xây dựng hướng dẫn tổ 

chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc (CSDT) 

trên địa bàn.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững (Chương trình 135 về hỗ 
trợ cho các xã ĐBKK, xã biên giới, an toàn khu, các thôn bản ĐBKK) 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an 

toàn khu và thôn bản đặc biệt khó khăn: Bố trí kế hoạch vốn là 172.639 triệu 

đồng, đầu tư xây dựng 407 công trình; Nguồn vốn  thực hiện duy tu bảo dưỡng 

các công trình hạ tầng sau đầu tư được giao 11.689 triệu đồng thực hiện được 81 

công trình,  

- Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình 

giảm nghèo, tổng kế hoạch vốn là 41.102 triệu đồng. Nội dung hỗ trợ thực hiện 

dự án chăn nuôi, dự án trồng trọt, dự án nuôi mật ong, dự án máy móc chế 

biến… Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, đến nay thực hiện được 23 mô 

hình.  

- Dự án về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cộng đồng và cán bộ cơ sở 

thuộc Chương trình 135 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với tổng vốn là 

6.074 triệu đồng. Tổ chức các lớp tập huấn tại xã, huyện, tỉnh cho các đồng chí 

Bí thư hoặc Phó Bí thư xã, cộng đồng các xã thuộc diện đầu tư Chương trình 

135 năm 2019. 

2. Thực hiện Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng 

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

đoạn 2018 – 2020 (Chương trình 30a)  

- Dự án phát triển cơ sở hạ tầng: Tổng kế hoạch vốn là 123.287 triệu 

đồng, đầu tư 21 công trình hạ tầng. Nguồn vốn duy tu bảo dưỡng công trình sau 

đầu tư là 4.859 triệu đồng, tiến hành rà soát, thống kê được 08 công trình cần duy 

tu bảo dưỡng. 

- Dự án phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm 

nghèo, tổng kế hoạch vốn là 18.534 triệu đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa 

dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. UBND các huyện đã phân 

bổ nguồn vốn cho các chủ đầu tư, đến nay thực hiện được 30 dự án. Dự án nhân 

rộng mô hình giảm nghèo thực hiện được 08 mô hình. 

3. Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 
2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ:  
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Nguồn vốn tín dụng thông qua Ngân hàng CSXH  tỉnh là 15 tỷ đồng, đã 

giải ngân được 15 tỷ đồng, số hộ được vay là 298 hộ, vốn vay chủ yếu là để thực 

hiện chuyển đổi nghề, khai hoang hỗ trợ đất sản xuất và chăn nuôi... 

4. Thực hiện Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của 

UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất đối với DTTS ít người ở xã ĐBKK 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020: Tổng vốn là 7.813 triệu 

đồng,  hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, vật nuôi... đến đúng 

đối tượng được thụ hưởng. 

5. Kết quả thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 
cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”: 

Kế hoạch vốn là 280 triệu đồng; Ban Dân tộc đã hợp đồng với Đài Phát thanh – 

Truyền hình tỉnh triển khai các nội dung theo Đề án. Tổ chức Hội thảo sơ kết, 

đánh giá kết quả thực hiện Mô hình điểm “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Nhượng Bạn, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn”; tổ chức mở 02 Hội nghị tuyên truyền thực hiện Đề án 

giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2019, với gần 300 đại biểu tham dự. 

6. Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 về tiêu 

chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín 
trong đồng bào dân tộc thiểu số: Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê 

duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số 

2.051 người; thực hiện Tặng quà dịp Tết Nguyên đán được 2.311 người; cấp 

phát báo Lạng Sơn cho 1.619 người; thăm hỏi ốm đau 53 người, thăm viếng 21 

người; tổ chức 02 lớp tập huấn cho người có uy tín tại tỉnh, có 174 học viên 

tham gia; tổ chức một đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số thăm quan, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh bạn và Ủy ban Dân tộc. 

7. Công tác Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ 
III năm 2019: Thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 22/8/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, 

cấp tỉnh lần thứ III năm 2019. Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban 

hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/3/2019 về lãnh đạo Đại hội đại biểu các 

DTTS các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019; chỉ đạo các huyện, thành phố 

triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đại biểu các 

DTTS cấp huyện; ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức và 

các Tiểu ban giúp việc Đại hội, Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc 

thiểu số các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019; ban hành Hướng dẫn số 

01/HD-BCĐ ngày 14/01/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc 

thiểu số Việt Nam Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp 

huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và nhiều văn bản khác để chỉ đạo. Tham 

mưu chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện hoàn thành trong tháng 

6/2019; tham mưu tổ chức thành công Đại hội cấp tỉnh đảm bảo theo đúng kế 

hoạch. 
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8. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 được UNBD 

tỉnh giao tại quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 

Thực hiện quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND 

tỉnh giao Ban Dân tộc thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Lãnh 

đạo Ban Dân tộc đã nghiêm túc chỉ đạo thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho các phòng chuyên môn nghiên cứu triển khai thực hiện. Kết quả như sau: 

- Nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất: Tổ chức triển khai thực hiện nội dung, 

lĩnh vực quản lý nhà nước về chính sách dân tộc theo Quyết định số 1722/QĐ-

TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh 

(Chương trình 135). Tổng kế hoạch vốn bố trí cho Chương trình 135 năm 2019 

là 231.504 triệu đồng từ nguồn NSTW. Trong đó: 

+  Tiểu dự án 1: Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên 

giới, xã an toàn khu và thôn bản đặc biệt khó khăn: Bố trí kế hoạch vốn đầu tư 

xây dựng là 172.639 triệu đồng, đầu tư xây dựng 407 công trình. Nguồn vốn thực 

hiện duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng sau đầu tư là 11.689 triệu đồng, 

thực hiện được 81 công trình. 

+ Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân 

rộng mô hình giảm nghèo, kế hoạch vốn giao năm 2019 là 41.102 triệu đồng. 

Nội dung hỗ trợ vật tư nông nghiệp 750,260 tấn, hạt giống 411.260kg, cây giống 

1.246.851 cây, con giống 48.320 con, máy móc nông cụ 39 chiếc, thức ăn chăn 

nuôi 54,993 tấn, thủy sản 11.375 con…thực hiện 03 dự án chăn nuôi, 03 dự án 

trồng trọt, 06 dự án trồng cây ăn quả, 08 dự án nuôi mật ong và trông cây, 01 dự 

án chế biến. Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, đến nay lựa chọn được 23 

mô hình (18 mô hình phát triển chăn nuôi bò, 03 mô hình chăn nuôi gà, 02 mô 

hình chăn nuôi vịt), trong đó đã thực hiện giao con 50 con bò giống cho 50 hộ 

tại huyện Hữu Lũng và 12.185 con gà giống cho 89 hộ tại huyện Cao Lộc, dự 

ước thực hiện hết năm đạt 100% kế hoạch. 

+ Tiểu dự án 3. Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở: Bố trí 

vốn sự nghiệp là 6.074 triệu đồng. Ban Dân tộc đã tham mưu cho UBND tỉnh 

ban hành Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn, về phê duyệt kế hoạch thực hiện Tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng 

đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2019; phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện. Tổ chức các 

lớp tập huấn tại xã, huyện, tỉnh cho các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư xã, 

cộng đồng các xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135 năm 2019. 

Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

- Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai: Tổ chức triển khai thực hiện Đề án 

“Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg tại xã 

Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình và trên địa bàn tỉnh. 

Kế hoạch vốn là 280 triệu đồng, trong tháng giải ngân được 90 triệu đồng. 
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Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020” tại Xã Nhượng 

Bạn, huyện Lộc Bình và trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Ban Dân tộc đã 

hợp đồng với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh triển khai các nội dung theo Đề 

án. Tổ chức Hội thảo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Mô hình điểm “giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số 

tại xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn”. Xây dựng Kế hoạch tổ 

chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 

2019. 

Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

- Nhiệm vụ trọng tâm thứ ba: Hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra 

tình hình tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc theo Kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra được phê duyệt.  

- Công tác thanh tra: Ban Dân tộc ban hành Quyết định số 125/QĐ-BDT 

ngày 10/12/2018 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, về việc phê duyệt Kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra các chính sách dân tộc năm 2019, trong đó tổ chức 02 cuộc 

thanh tra lĩnh vực công tác dân tộc, thời gian và đối tượng thanh tra: quý II 

thanh tra tại huyện Bình Gia; quý IV thanh tra tại huyện Văn Quan.  

Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành nhiệm vụ  

- Nhiệm vụ trọng tâm thứ tư: Kịp thời xử lý vi phạm, giải quyết các đơn 

thư khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của pháp luật. 

Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn: Trong năm, Ban Dân tộc tiếp nhận 01 

đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, qua xem xét, không thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ban Dân tộc, đã ban hành các văn bản xử lý, giải quyết theo đúng 

quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất các 

nhiệm vụ liên quan theo yêu cầu. 

Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

- Nhiệm vụ trọng tâm thứ năm: Tham mưu xây dựng dự thảo Chỉ thị 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, 

huyện lần thứ III năm 2019. 

Ban Dân tộc đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban cán sự UBND tỉnh trình 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/3/2019 về Đại 

hội Đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019. 

Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

- Nhiệm vụ trọng tâm thứ sáu: Tham mưu chỉ đạo tổ chức triển khai 

thực hiện Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện lần thứ III năm 2019. 

Thực hiện Quyết định số 1062/QĐ/TTg ngày 22/8/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp 

huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số 
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Việt Nam lần thứ II năm 2020; Ban Dân tộc đã tham mưu xây dựng Hướng dẫn 

số 01/HD-BCĐ ngày 14/01/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc 

thiểu số Việt Nam Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp 

huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019; tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng và 

ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp 

việc Đại hội, Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ III năm 2019 và nhiều văn bản khác để chỉ đạo; đến ngày 

05/7/2019 11/11 huyện, thành phố đã tổ chức xong Đại hội cấp huyện. Nhìn 

chung, công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các huyện, thành 

phố đều được thực hiện khá khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo Đại hội diễn ra 

trong không khí trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, 

đồng thời tạo được khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân 

dân. Các bước tiến hành Đại hội được thực hiện đảm bảo đúng, đủ trình tự theo 

Hướng dẫn số 54/HD-BCĐ ngày 26/4/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu 

các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019 Hướng dẫn tổ chức Đại 

hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019; tiến độ tổ 

chức Đại hội các huyện, thành phố cơ bản đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra, 

Dự kiến Đại hội cấp tỉnh vào ngày 25-26/11 năm 2019. 

Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH 
CHÍNH 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

 Ban hành Kế hoạch số 05/KH-BDT ngày 09/01/2019 của Ban Dân tộc về 

thực hiện cải cách hành chính năm 2019; 10/KH-BDT ngày 14/02/2019 về tuyên 

truyền cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch số 11/KH-BDT, ngày 

14/02/2019 kiểm tra cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch số 06/KH-BDT, 

ngày 10 tháng 01 năm 2019 Rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2019…tổ 

chức thực hiện đạt 100% kế hoạch tại các nội dung đã xây dựng như cải cách thể 

chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng 

và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công; hiện 

đại hóa nền hành chính. 

2. Cải cách thể chế 

Trong năm 2019, Ban Dân tộc không được giao nhiệm vụ tham mưu ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành. 

Việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được 

Ban tiến hành thường xuyên và liên tục khi cấp có thẩm quyền yêu cầu, phát 

hiện và xử lý kịp thời khi phát hiện văn bản trái pháp luật. 

Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo 

VBQPPL có liên quan; thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy 

phạm pháp luật đối với các ngành liên quan, ngành công tác dân tộc đúng như 

quy định. Các văn bản được ban hành đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục 

và thẩm quyền của Luật ban hành văn bản QPPL; kịp thời tổ chức thi hành 
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VBQPPL đã có hiệu lực, thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, 

thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 

các VBQPPL, thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp 

luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Ban Dân tộc đang triển khai thực hiện 05 văn bản QPPL có liên quan đến 

ngành công tác dân tộc, các văn bản này đang được triển khai thực hiện đầy đủ, 

kịp thời và đúng quy định 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính:  

- Công tác rà soát đánh giá về thủ tục hành chính vẫn được tiến hành và 

cập nhật thường xuyên tại cơ quan; 

- Đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 

14/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định phê duyệt danh mục TTHC  

thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh; Quyết định số 

2173/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; 

- Các thủ tục hành chính công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

Ban Dân tộc tỉnh không áp dụng vì không thực hiện theo cơ chế một cửa.  Do 

đặc thù của ngành là tổ chức thực hiện các chương trình, dự án các chính sách 

dân tộc trên địa bàn tỉnh. Việc chuẩn hóa công bố, công khai về thủ tục hành 

chính tại Ban có (02 TTHC) được niêm yết công khai rõ ràng tại trụ sở làm việc 

ở vị trí thích hợp và công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan.  

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 

- Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy: Thực hiện công văn số 725/SNV-

TCBC&TCPCP của Sở Nội vụ về việc thực hiện rà soát, dự kiến sắp xếp các cơ 

quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Ban Dân tộc đã thực hiện rà soát chức  

năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Dân tộc tỉnh theo tinh 

thần dự thảo Nghị định thay thế Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt 

động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện (đã có báo cáo số 

102/BC-BDT, ngày 02  tháng  8  năm 2019 gửi Sở Nội vụ)     

- Kết quả lãnh đạo tinh giản biên chế: Thực hiện Đề án Tinh giản biên chế 

đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 

04/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong năm 2019 Ban Dân tộc đã thực hiện 

tinh giản biên chế theo chế độ của Nghị định 108/2014/NĐ-CP(chính sách thôi 

việc ngay) đối với 01 công chức. 

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: 

- Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức: Tuân thủ các quy định 

về công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng lương 

thường xuyên và nâng lương trước thời hạn, chế độ nghỉ phép, khen thưởng... 

đảm bảo các quyền lợi cho công chức, người lao động: rà soát quy hoạch cán bộ 
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lãnh đạo quản lý Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025, gửi Ban tổ chức Tỉnh ủy 

theo quy định; nâng lương thường xuyên cho 06 công chức, người lao động, 

nâng lương trước thời hạn cho 02 công chức, hưởng chế độ phụ cấp thâm niên 

vượt khung cho 02 công chức, tiếp nhận và bổ nhiệm lãnh cấp phòng đối với 01 

công chức, thực hiện chế độ nghỉ hưu cho 04 công chức, giải quyết nghỉ phép 

cho 11 công chức, người lao động, trình Trưởng ban tặng giấy khen cho 03 tập 

thể, 17 cá nhân là công chức, người lao động trong cơ quan. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: xây dựng, đăng ký đào 

tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Ban Dân tộc năm 2019 phù hợp với nhu cầu 

của cơ quan và chỉ tiêu của cấp trên giao; trong  năm 2019 cử 1 lượt CBCC 

tham gia các khoá đào tạo cao cấp Lý luận chính trị; 04 lượt công chức tham gia 

bồi dưỡng an ninh quốc phòng; 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, 

quản lý cấp Sở. 

6. Cải cách tài chính công 

Thực hiện nghiệm túc Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của 

Chính phủ, quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, thường xuyên bổ 

xung quy chế chi tiêu nội bộ cho hợp lý với các chế độ quy định hiện hành. Về 

mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc đơn vị thực hiện nghiêm túc Quyết định 

số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính Phủ; thực hiện tốt 

việc công khai minh bạch về tài chính theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 

17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 

08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi 

hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập...;  

7. Hiện đại hóa hành chính: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan hành chính nhà nước:  Đã lập trang thông tin điện tử cơ quan 

và ra quyết định ban hành các quy chế để thực hiện; xây dựng Quy chế đảm bảo 

an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ 

quan; tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước; 100% các phòng trong cơ quan đã triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử 

trong nhiệm vụ được giao; áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành 

chính thực hiện chuyển đổi HTQLCL từ phiên bản của tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2008 sang phiên bản mới của Tiêu chuẩn quốc gia tương ứng với TCVN 

ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan  

IV. VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ 
NƯỚC 

1. Thực hiện quy định của Luật cán bộ, công chức 

Thường xuyên tuyên truyền Luật cán bộ, công chức trong cơ quan nhằm 

duy trì thực hiện tốt việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, người lao 

động; cũng như cán bộ công chức phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo 

quy định, những điều cán bộ, công chức không được làm và quyền lợi của cán 

bộ, công chức được đáp ứng theo quy định của Luật; Xây dựng Quy chế làm 
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việc của Ban Dân tộc tỉnh; quy định về chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên 

môn của Ban Dân tộc; Quy chế Văn hóa công sở; quy chế dân chủ cơ sở; quy 

chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua, khen thưởng, quy chế nâng lương...Đề án vị 
trí việc làm và cơ cấu ngạnh công chức; đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng 

công chức...Triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị Nghị quyết Quyết định của 

Chính Phủ và của cấp Tỉnh đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan 

được duy trì thường xuyên dưới nhiều hình thức: qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, 

họp Công đoàn, “ngày pháp luật”, họp giao ban cơ quan, trên mạng eoffice của 

cơ quan; các buổi học tập nghị quyết... việc tổ chức triển khai đúng thời gian, 

đạt hiệu quả. Kết quả trong năm 2019 không có khiếu kiện, không có 

CBCC&NLĐ vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức kỷ luật. 

2. Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động 
trong cơ quan 

Bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh trong năm 2019 gồm có: Lãnh đạo ban và 

04 phòng chuyên chuyên môn (Văp phòng, Thanh tra Ban, Phòng Chính sách - 

Tuyên Truyền, Phòng Kế hoạch Tổng hợp) với tổng số 22 công chức và người 

lao động. Dự kiến kết quả sau đánh giá như sau: 

- Tập thể: 04 phòng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Cá nhân:  

1) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 20 CBCC, NLĐ, đạt 90,9% (trong đó có 02 

lãnh đạo ban; 18 công chức, người lao động do thủ trưởng cơ quan quyết định 

đánh giá). 

2) Hoàn thành nhiệm vụ: 02 CC, chiếm 9.1% 

3. Đảm bảo thực hiện trật tự an toàn giao thông 

Ban Dân tộc đã phổ biến sâu, rộng nội dung các văn bản của cấp có thẩm 

quyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đến toàn thể cán bộ, công 

chức, người lao động trong cơ quan trong có những văn bản của tỉnh như: Kế 

hoạch năm An toàn giao thông 2019, Kế hoạch đảm bảo ATGT trước, trong và 

sau tết Nguyên đán, mùa lễ hội, phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông năm 2019; Kế hoạch đảm bảo ATGT 30/4, ngày 2/9/2019 

...trong năm không có cán bộ, công chức, người lao động vi phạm về ATGT.  

4. Triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

Thực hiện các quy định dân chủ cơ sở, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Quy 

chế dân chủ ở cơ sở (Quyết định số 07/QĐ-BDT ngày 28/01/2019) nhằm cụ thể 

hóa việc thực hiện dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ của cán bộ công chức, đảm 

bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng tại cơ quan, việc chấp hành nguyên tắc tập 

trung dân chủ và thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật và các nội quy, 

quy chế của cơ quan ban hành đã phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể. 

Trong năm thực hiện tốt các quy định về quy chế dân chủ trong cơ quan, không 

để xẩy ra vi phạm dân chủ trong lãnh đạo và trong nội bộ cơ quan.  
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5. Đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ 

Ban Dân tộc đã xây dựng, thành lập tiểu đội tự vệ gồm có 7 đồng chí, đội 

phòng cháy chữa chữa 10 đồng chí làm nòng cốt bảo vệ cơ quan khi có sự cố 

xẩy ra. Công tác bảo vệ thường xuyên được quán triệt, nhắc nhở trong các cuộc 

họp và giao ban hàng tháng, quý tới toàn thể cán bộ, công chức để nâng cao tinh 

thần trách nhiệm và cảnh giác phòng ngừa, bảo vệ được giao nhiệm vụ trực 

24/24 giờ, do vậy tình hình an ninh trật tự trong cơ quan được đảm bảo. 

V. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA 

- Hoàn thành cuộc thanh tra theo Quyết định số 28/QĐ-BDT ngày 

12/4/2019 về thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách dân tộc tại 

huyện Bình Gia; Quyết định số 71/QĐ-BDT ngày 22/10/2019 của Trưởng Ban 

Dân tộc tỉnh, thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện Chính sách dân tộc tại 

huyện Văn Quan. 

- Ban hành Công văn số 53/BDT-TTr ngày 06/3/2019 về việc kiểm tra thực 

hiện Kết luận Thanh tra của Ủy ban Dân tộc và tiến hành kiểm tra UBND các 

huyện: Văn Quan, Lộc Bình và Tràng Định về tiến độ và kết quả tổ chức triển khai 

thực hiện hỗ trợ khai hoang đất sản xuất đối với chính sách quy định tại Quyết định 

số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ theo Kết luận thanh tra 

của Ủy ban Dân tộc và báo cáo UBND tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: năm 2019 

không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác 

dân tộc được gửi đến Ban Dân tộc tỉnh. 

 VI. TỔNG ĐIỂM,  ĐIỂM THƯỞNG, ĐIỂM TRỪ 

- Kết quả tự chấm: Tổng điểm  86  điểm, các tiêu chí theo phụ lục 01 sau: 

+ Mục 1: Công tác chỉ đạo điều hành, Điểm chuẩn 10 điểm, Tự chấm  10   
điểm;   

+ Mục 2: Kết quả thực hiện nhiệm vụ, Điểm chuẩn 51 điểm, Tự chấm   42   
điểm ; 

+ Mục 3: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, Điểm chuẩn 13 

điểm, Tự chấm   12  điểm;   

+ Mục 4: Thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước, Điểm chuẩn 10 

điểm, Tự chấm   10  điểm;   

+ Mục 5: Công tác thanh tra, kiểm tra, Điểm chuẩn 10 điểm, Tự chấm    

10  điểm;   

+ Mục 6: Điểm thưởng, Điểm chuẩn 6 điểm, Tự chấm 2 điểm. (trong năm 

Ban tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND, ngày 27/02/2017 ban hành chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở các xã đặc biệt khó khăn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020; đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 
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máy cơ quan tinh gọn, đã thực hiện tinh giản biên chế theo chế độ của Nghị định 

108/2014/NĐ-CP(chính sách thôi việc ngay) đối với 01 công chức. 

- Mục 7: Điểm trừ: 0 điểm 

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 Ban Dân tộc tỉnh đã đạt được 

những hiệu quả nhất định, hoàn thành các mục tiêu công tác theo kế hoạch đề ra, 

cụ thể:  

- Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình làm việc của 

UBND tỉnh năm 2019. Ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 

2019. 

- Công tác soạn thảo, ban hành văn bản và tham mưu cho UBND tỉnh ban 

hành một số văn bản đảm bảo chất lượng. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, báo 

cáo được UBND tỉnh giao trong năm; thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm được 

UBND tỉnh giao trong năm 2019 tại Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 

30/01/2019).  

- Công tác cải cách tổ chức bộ máy: Bộ máy tổ chức làm công tác dân tộc 

đã được sắp xếp tương đối phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng 

trong Ban; thực hiện tinh giản biên chế 01 công chức. 

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBNND tỉnh chỉ đạo thực hiện các chủ trương 

của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc trên cơ sở các quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch triển khai 

thực hiện của UBND tỉnh. Chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực 

hiện các Chương trình, đề án trọng tâm theo các Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ về công tác dân tộc. Chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện một số chính 

sách mới về phát triển vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2016-2020; Chỉ đạo các 

cấp, các ngành thực hiện một số chính sách đặc thù của tỉnh như: Quyết định số 

06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh... đến nay cơ bản hoàn 

thành kế hoạch. 

- Tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc 

thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ 3 năm 2019. 

- Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính đã có sự chuyển biến căn 

bản trong trình tự, thủ tục giải quyết các công việc giữa nội bộ cơ quan, cũng 

như giữa cơ quan với các tổ chức liên quan bằng (thư điện tử - eoffice). Cải cách 

tài chính công trong cơ quan đảm bảo đúng quy định và chính sách, chế độ của 

nhà nước đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác công khai, minh bạch về các 

thủ tục hành chính, tài chính. 

2. Những tồn tại, hạn chế  

Công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số 

chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng chính 
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sách vùng đặc biệt khó khăn chưa thật sự được kịp thời; công tác quản lý Nhà 

nước, thanh tra, kiểm tra về công tác dân tộc đôi khi chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ đôi lúc chưa thật quyết liệt; 

công tác phối hợp với các ngành chức năng, các cấp đôi khi chưa được chặt chẽ.  

Cán bộ công chức được phân công theo dõi từng chính sách dân tộc chưa 

thường xuyên bám sát địa bàn, đôi lúc chưa chủ động, độc lập trong công việc, 

chưa nắm chắc tình hình, tiến độ triển khai chính sách, chưa phản ánh kịp thời 

những khó khăn vướng mắc báo cáo lãnh đạo cơ quan để xem xét giải quyết; 

chưa tích cực tham mưu quản lý Nhà nước về công tác dân tộc. 

3. Nguyên nhân 

Một số cán bộ công chức thực hiện chức trách nhiệm vụ giao chưa bao 

quát được công việc, việc đổi mới phương thức, tác phong, lề lối làm việc còn 

hạn chế, thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến thực hiện nhiệm vụ đôi khi kết quả 

còn chậm tiến độ, chất lượng chưa cao. 

Nội dung, nhiệm vụ của một số chính sách liên quan đến nhiều ngành, 

nhiều cấp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện dẫn đến việc phối hợp trong giải quyết 

công việc chưa được thường xuyên, chặt chẽ.  

C.  PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 

1. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị định số 

05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, Kế hoạch 

số 76/KH-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện 

Chỉ thị số 1971/CT-TTg, ngày 27/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chỉ thị 
số 29-CT/TU ngày 25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến 

lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020... 

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cơ quan làm công tác 

dân tộc các cấp và khả năng nắm bắt tình hình, năng lực tham mưu của cán bộ, 

công chức về công tác dân tộc trong giai đoạn mới. 

3. Dự thảo các quyết định văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ban 

Dân tộc hoặc trình UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực liên quan đến công tác dân 

tộc, chính sách dân tộc; Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch công tác năm 

2020 về các chính sách, chương trình, dự án về công tác dân tộc trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, ban hành; 

4. Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, sơ kết và đánh giá việc thực hiện các 

chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở trên địa bàn; tham mưu đề xuất các 

chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo đối với 

đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn tỉnh; 

5. Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình 

thí điểm đầu tư phát triển kinh tế- xã hội đặc thù, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho 

đồng bào dân tộc thiểu số vùng đăc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa và công 

tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 
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6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực được 

phân công đối với phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc cấp huyện; 

7. Kiểm tra, thanh tra và xử lí vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo 

quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiện, chống 

lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân 

công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

8. Tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ liên quan đến chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh theo quy 

định. 

9. Thực hiện chương trình phối hợp công tác với một số Sở, Ban, Ngành 

liên quan theo chương trình phối hợp công tác đã ký kết. 

Trên đây là báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và  

phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận:  TRƯỞNG BAN 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Ban; 

- CVP, Các phòng; 

- Lưu: VT.  

 
 
 
 
 
 

Triệu Văn Lạng 
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