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UBND TỈNH LẠNG SƠN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         BAN DÂN TỘC                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

     Số: 05/KH - BDT                             Lạng Sơn, ngày 17 tháng 01 năm 2018 

 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Chương trình làm việc năm 2018  

của UBND tỉnh  
---------- 

 

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 08/01/2018 của UBND 

tỉnh về Chương trình làm việc năm 2018; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 

11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ 
năm 2018 của HĐND tỉnh Khóa XVI, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 Nhằm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình làm việc của 

UBND tỉnh năm 2018 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm đạt hiệu quả. 

 Kế hoạch cần bao quát toàn diện các nhiệm vụ của Ban Dân tộc đã được 

UBND tỉnh giao trong Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2018, thể hiện 

rõ các mốc thời gian hoàn thành nhiệm vụ, phân công trách nhiệm đối với lãnh đạo 

phụ trách chỉ đạo và trách nhiệm chủ trì đối với phòng chuyên môn. 

 II. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

 - Chương trình làm việc số 01/CTr-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh 

về Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2018; 

 - Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh Khóa XVI. 

 III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

Số 
TT 

Nội dung nhiệm vụ được giao 
theo Chương trình làm việc số 

01/CTr-UBND ngày 
08/01/2018 của UBND tỉnh  

Lãnh đạo 
phụ trách 

chỉ đạo 

Phòng 
chuyên 

môn chủ trì 
thực hiện 

Thời gian 
hoàn thành 

 

1 

Dự thảo Báo cáo của UBND 

tỉnh về công tác dân tộc và tình 

hình thực hiện các chính sách 

dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 tháng 

đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2018. 

Phó trưởng 

ban: Triệu 

Thắng Khì 

Phòng Kế 
hoạch – 

Tổng hợp 

 

10/6/2018 
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2 

Dự thảo Báo cáo của UBND 

tỉnh về công tác dân tộc và tình 

hình thực hiện các chính sách 

dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 

2018, nhiệm vụ năm 2019. 

Phó trưởng 

ban: Triệu 

Thắng Khì 

Phòng Kế 
hoạch – 

Tổng hợp 

 

10/11/2018 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Phòng Kế hoạch – Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn 

chủ động dự thảo các văn bản trong nội dung kế hoạch này đáp ứng chất lượng và 

thời gian quy định. 

 - Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn có trách nhiệm phối hợp 

báo cáo các nội dung thuộc lĩnh vực phòng phụ trách về Phòng Kế hoạch – Tổng 

hợp theo yêu cầu. 

 - Các Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố phối hợp 

báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách 

dân tộc thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị được giao quản lý, phụ trách. 

 - Quá trình thực hiện, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo hoàn thành 

các nhiệm vụ theo nội dung kế hoạch đã ban hành./. 

Nơi nhận:                                                   KT. TRƯỞNG BAN  
- UBND tỉnh: B/c;                                                                               PHÓ TRƯỞNG BAN  
- VP UBND tỉnh: B/c; 

- LĐ Ban; 

- VP, TTra, các phòng CM: T/h; 

- Lưu VT. 

 

 

      

                                                                                      Triệu Thắng Khì 
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