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

___________ _____________________________________
 

Số: 45 /KH-BDT Lạng Sơn, ngày  27  tháng  12   năm 2018 

 

 

KẾ HOẠCH  
Công tác Ban Dân tộc năm 2019 

_____________________  
 

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND, ngày 07/3/2016 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND, ngày 

05/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 2 Quyết 

định số 13/2016/QĐ-UBND, ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc 

tỉnh Lạng Sơn;  

 Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch công tác năm 2019; với các nội dung 

như sau: 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. 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 việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao. 

2. Tổ chức triển khai, thực hiện nội dung Đề án “Giảm thiểu tình trạng 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) 

giai đoạn 2016 – 2020” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg tại xã Nhượng Bạn, 

huyện Lộc Bình và trên địa bàn tỉnh. 

3. 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. 

Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh 

vực công tác dân tộc được giao hoặc thanh tra do thủ trưởng cơ quan quản lý 

nhà nước cấp trên giao. 

4. Kịp thời xử lý vi phạm, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng 

theo quy định của pháp luật. 

5. Tổ chức thực hiện đề án số 39/ĐA-BDT, ngày 31/01/2018 của Ban Dân 

tộc về điều chỉnh tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 theo Nghị định 

108/2014-NĐ-CP. 
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6. Tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức năm 2019. 

7. 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. 

8. Tham mưu chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tổng kết Chỉ thị số 29-

CT/TU ngày 25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện 

Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

S 
TT 

Nhiệm vụ 
Lãnh đạo phụ 

trách 
Đơn vị thực hiện 

 Tháng 01   

1 Tham mưu dự thảo và trình ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện Chương trình làm việc của 

UBND tỉnh năm 2019. 

 

Triệu Thắng Khì  

 

 

Phòng KHTH 

2 Tổng kết công tác dân tộc năm 2018 Triệu Văn Lạng 

Triệu Thắng Khì  
VP, Phòng KHTH 

 

3 

Tham mưu dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các 

cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ 3 năm 2019. 

 

Tiệu Văn Lạng  
 

VP, Phòng KHTH 

 

4 

 

Rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách phát triển 

sản xuất đối với DTTS ít người ở xã đặc biệt khó 

khăn năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 

06/2017/QĐ-UBND, ngày 24/02/2017 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

Vi Hữu Bình  

 

Phòng Chính 

sách- Tuyên 

truyền 

 

 

5 

Tham mưu dự thảo Hướng dẫn theo Thông tư số 

02/TT-UBDT ngày 5/11/2018 của Ủy ban Dân tộc 

quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc 

thay thế Hướng dẫn số 145/HDLN-BDT-CTK ngày 

10/5/2017 của Ban Dân tộc và Cục Thống kê tỉnh 

Hướng dẫn liên ngành thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. (Thời gian triển khai từ tháng 01 năm 2019) 

 

 

Triệu Thắng Khì  

 

 

Phòng KHTH 

6 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 

2018; kế hoạch triển khai, thực hiện năm 2019. 

 

Vi Hữu Bình  
Chính sách - 

Tuyên truyền 

 

7 

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN giai 

đoạn 2017-2021” theo Quyết định số 1163/QĐ-

TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

 

Vi Hữu Bình  

 

Chính sách - 

Tuyên truyền 

 

 

8 

Tổng hợp sửa đổi, bổ sung các Nội quy, Quy chế 
của cơ quan sau Hội nghị cán bộ, công chức năm 

2018 

 

Triệu Văn Lạng  

 

Văn phòng, Thanh 

tra ban 

9 Tr×nh ban hµnh KÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn 
Ch−¬ng tr×nh lµm viÖc cña UBND tØnh n¨m 2019. 

Triệu Thắng Khì  Phòng KH TH 
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10 B¸o c¸o nhiÖm vô c«ng t¸c D©n téc hàng tháng Triệu Thắng Khì  Phòng KH TH 

11 Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ Đại hội 

Đảng 2015-2020 

 

Triệu Văn Lạng  
Văn phòng  

12 Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân 

tộc tỉnh Lạng Sơn. 

 

Vi Hữu Bình  
Chính sách – 

Tuyên truyền 
 

 Tháng 02    

1 Tổng hợp danh sách người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số năm 2019, trình UBND tỉnh phê 

duyệt, công nhận. 

 

Vi Hữu Bình  
Phòng Chính sách 

– Tuyên truyền 

2 Triển khai thực hiện các nội dung phát sinh dự án 

TB1 

Vi Hữu Bình  Phòng Chính sách 

– Tuyên truyền, 

Văn phòng 

 

3 

Tổng hợp danh sách đối tượng thụ hưởng chính 

sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với DTTS ít 

người ở xã đặc biệt khó khăn năm 2019. Tổng hợp 

báo cáo Sở Tài chính trình UBND tỉnh cấp kinh phí 

thực hiện. 

 

 

Vi Hữu Bình  

 

Phòng Chính sách 

– Tuyên truyền 

4 Tiếp tục thực hiện Dự án: “Xây dựng hệ thống thông 

tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Lạng Sơn” 

 

Vi Hữu Bình  
Phòng Chính sách 

– Tuyên truyền 

 Tháng 3   

 

1 

 Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện các hoạt 

động mô hình điểm "giảm thiểu tình trạng tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thông trong đồng bào DTTS 

tại xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình và trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn năm 2019". 

 

 

Vi Hữu Bình  

 

Phòng Chính sách 

– Tuyên truyền 

2 Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật cho người dân nông thôn, vùng đồng bào 

DTTS trên địa bàn tỉnh năm 2019; 

 Chỉ đạo thực hiện các chính sách đối với người có 

uy tín trong đồng bào DTTS theo quy định. 

 

 

Vi Hữu Bình  

 

Phòng Chính sách 

– Tuyên truyền 

3 Tổng hợp báo cáo, trình bổ sung tổng mức, thanh 

toán, quyết toán dự án TB1 

 

Vi Hữu Bình 
Phòng Chính sách 

– Tuyên truyền; 

Văn phòng 

4 Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện dự 

án Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ xã ... 

Vi Hữu Bình Phòng Chính sách 

–Tuyên truyền 

5 Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện công tác Dân 

tộc Quý I/2019 trình lãnh đạo Ban xem xét ban 

hành 

 

 

Triệu Thắng Khì 

 

Phòng KHTH 

6 Rà soát quy hoạch lãnh đạo thuộc diện Ban Thường 

vụ tỉnh ủy quản lý  

 

Triệu Văn Lạng  
 

Văn phòng  

 Tháng 4   

 

1 

- Thanh tra việc tổ chức triển khai, thực hiện các 

chính sách dân tộc tại huyện Bình Gia: 

+ Chương trình 135 về dự án hỗ trợ đầu tư xây 

 

Triệu Văn Lạng 
 

Thanh Tra ban  
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dựng cơ sở hạ tầng; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

cho xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, thuộc Chương 

trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. 

+ Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân 

tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn theo 

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh.  

 

2 

 Triển khai thực các hoạt động mô hình điểm "giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong đồng bào dân tộc thiểu số" tại xã 

Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

 

Vi Hữu Bình 
 

Phòng Chính sách 

–Tuyên truyền 

3 Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, 

tập huấn thuộc nguồn vốn Chương trình 135 năm 

2019. 

 

Vi Hữu Bình 
Phòng Chính sách 

–Tuyên truyền 

 

4 

Triển khai thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật cho người dân nông thôn, vùng đồng bào 

DTTS trên địa bàn tỉnh năm 2019. 

 

Vi Hữu Bình 
Phòng Chính sách 

–Tuyên truyền 

 Tháng 5   

 

1 

Dự thảo b¸o c¸o cña UBND tØnh vÒ kÕt qu¶ thùc 
hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c d©n téc 6 th¸ng ®Çu n¨m 
2019 tr×nh phiªn häp th¸ng 6/2019 cña UBND tØnh, 
tr×nh Ban D©n téc Héi ®ång nh©n d©n tØnh thÈm 
®Þnh ®Ó tr×nh kú häp H§ND tØnh gi÷a n¨m 2019 vµ 
b¸« c¸o UBDT.      

 

Triệu Thắng Khì  

 

Phòng KH TH 

 

2 

Triển khai thực hiện các hoạt động mô hình điểm 

"giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số" tại xã 

Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.  

 

Vi Hữu Bình 
Phòng Chính sách 

–Tuyên truyền 

3 Thực hiện các thủ tục nghỉ hưu cho công chức Triệu Văn Lạng  Văn phòng 

 Tháng 6   

 

1 

Tæng hîp b¸o c¸o cña UBND tØnh vÒ kÕt qu¶ thùc 
hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c d©n téc 6 th¸ng ®Çu n¨m 
2019 tr×nh phiªn häp th¸ng 6/2019 cña UBND tØnh, 
tr×nh Ban D©n téc Héi ®ång nh©n d©n tØnh thÈm 
®Þnh ®Ó tr×nh kú häp H§ND tØnh gi÷a n¨m 2019 vµ 
b¸« c¸o UBDT.     

 

Triệu Thắng Khì  

 

Phòng KH TH 

2 Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình tổ 

chức triển khai thực hiện các chính dân tộc 6 tháng 

đầu năm 2019 trên địa bàn một số xã, huyện.  

 

Triệu Văn Lạng 
Phòng Chính sách 

–Tuyên truyền 

 

3 

Triển khai thực các hoạt động mô hình điểm "giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong đồng bào dân tộc thiểu số" tại xã 

Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.  

 

Vi Hữu Bình 
Phòng Chính sách 

–Tuyên truyền 

4 Kiểm tra việc tổ chức triển khai, thực hiện các 

chính sách dân tộc năm 2019 tại các huyện trên địa 

bàn tỉnh 

 

Triệu Văn Lạng 
 

Thanh Tra ban  

5 Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019 Triệu Văn Lạng 

Triệu Thắng Khì 
VP, Phòng KHTH 
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 Tháng 7   

 

1 

B¸o c¸o kú 6 th¸ng ®Çu n¨m 2019 vÒ thùc hiÖn §Ò 
¸n t¨ng c−êng hîp t¸c quèc tÕ hç trî ph¸t triÓn kinh 
tÕ - xH héi vïng ®ång b¸o DTTS trªn ®Þa bµn tØnh; 

 

Triệu Thắng Khì  

 

Phòng KH TH 

 

2 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình 

triển khai, thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản 

xuất thuộc nguồn vốn chương trình 135 năm 2019; 

chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với DTTS 

ít người ở xã ĐBKK, tình hình triển khai thực hiện 

một số chính sách dân tộc năm 2019; Tổng hợp, báo 

cáo kết quả kiểm tra thực hiện các chính sách dân 

tộc năm 2019. 

 

 

Vi Hữu Bình 

 

Phòng Chính sách 

–Tuyên truyền 

3 Xây dựng KÕ ho¹ch nhiÖm vô c«ng t¸c d©n téc n¨m  
2020 (LÇn 1);    

Triệu Thắng Khì  Phòng KH TH 

 

4 

Báo cáo kỳ 6 tháng đầu năm 2019 về thực hiện Đề 
án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng báo DTTS trên địa bàn tỉnh. 

 

Triệu Thắng Khì  

 

Phòng KH TH 

 Tháng 8   

 

1 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình tổ 

chức triển khai thực hiện các chính dân tộc 6 tháng 

cuối năm 2019 trên địa bàn một số xã, huyện.  

 

Vi Hữu Bình  
Phòng Chính sách 

– Tuyên truyền 

2 Xây dựng KÕ ho¹ch nhiÖm vô c«ng t¸c d©n téc n¨m  
2020 (LÇn 2);    

Triệu Thắng Khì  Phòng KH TH 

 

3 

Triển khai thực các hoạt động  mô hình điểm " giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong đồng bào dân tộc thiểu số" tại xã 

Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

 

Vi Hữu Bình  
Phòng Chính sách 

– Tuyên truyền 

 

 

4 

- Thanh tra việc tổ chức triển khai, thực hiện các 

chính sách dân tộc tại huyện Văn Quan: 

+ Chương trình 135 về dự án hỗ trợ đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

cho xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, thuộc Chương 

trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. 

+ Chính sách đối với người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 

18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 12/2018/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 

 

Triệu Văn Lạng 

 

Thanh tra ban  

 Tháng 9   

 

1 

Thực hiện các hoạt động  mô hình điểm " giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong đồng bào dân tộc thiểu số" tại xã 

Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

Vi Hữu Bình  

 

Phòng Chính sách 

– Tuyên truyền 

2 Rà soát nội dung xây dựng kế hoạch thực hiện 

chính sách dân tộc năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 

 

Vi Hữu Bình  
Phòng Chính sách 

– Tuyên truyền 

  Phối hợp với Văn phòng ban tổ chức thực hiện  Phòng Chính sách 
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3 Chương trình đào tập huấn thuộc nguồn vốn 

Chương trình 135 năm 2019. 

Triệu Văn Lạng – Tuyên truyền 

 Tháng 10   

 

1 

Tổ chức thực hiện các hoạt động mô hình điểm 

"giảm thiểu tình trong tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số" tại xã 

Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình. 

 

Vi Hữu Bình 
Phòng Chính sách 

– Tuyên truyền 

2 Xây dựng KÕ ho¹ch nhiÖm vô c«ng t¸c d©n téc n¨m  
2020 (LÇn 3);    

Triệu Thắng Khì  Phòng KH TH 

 

3 

Phối hợp với Văn phòng ban tổ chức thực hiện 

Chương trình đào tập huấn thuộc nguồn vốn 

Chương trình 135 năm 2019. 

 

Triệu Văn Lạng 
 

Thanh tra ban  

 

4 

 

Rà soát đối tượng tinh giản biên chế, xây dựng dự 

toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng 

cuối năm 2019 theo đề án đã được duyệt  

 

Triệu Văn Lạng 
 

Văn phòng  

5 Thực hiện các thủ tục nghỉ hưu cho công chức Triệu Văn Lạng  Văn phòng 

 Tháng 11   

 

1 

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mô hình điểm 

"giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số"  tại xã 

Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình., 

 

Vi Hữu Bình  
Phòng Chính sách 

– Tuyên truyền  

3 Tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện một số mô 

hình. 

 

Vi Hữu Bình  
Phòng Chính sách 

– Tuyên truyền 

 

4 

B¸o c¸o cña UBND tØnh vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm 
vô c«ng t¸c d©n téc n¨m 2019 tr×nh phiªn häp th¸ng 
11/2018 cña UBND tØnh, tr×nh Ban D©n téc Héi 
®ång nh©n d©n tØnh thÈm tra ®Ó tr×nh kú häp H§ND 
tØnh cuèi n¨m 2019 vµ b¸« c¸o UBDT.     

 

Triệu Thắng Khì  

 

Phòng KH TH 

5  Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2020, xây dựng kế 
hoạch, đăng ký CCAT, CQVH năm 2020 

 

Triệu Văn Lạng  
Văn phòng 

 Tháng 12   

 

1 

B¸o c¸o kú c¶ n¨m 2019 vÒ thùc hiÖn §Ò ¸n t¨ng 
c−êng hîp t¸c quèc tÕ hç trî ph¸t triÓn kinh tÕ - xH 
héi vïng ®ång b¸o DTTS trªn ®Þa bµn tØnh. 

 

Triệu Thắng Khì  

 

Phòng KH TH 

2 B¸o c¸o thèng kª c«ng t¸c d©n téc theo Th«ng t− sè 
03/2015/TT-UBDT ngµy 15/12/2015 cña ñy ban 
D©n téc. 

 

Triệu Thắng Khì  

 

Phòng KH TH 

 

3 

Tổng kết đánh giá CBCC vè xét kết quả công tác 

TĐKT năm 2019 của phòng trình Hội đồng TTĐKT 

Ban, trình lãnh đạo Ban xem xét theo quy định; 

tham gia đánh giá tổ chức cơ sở đảng viên năm 

2019; 

 

 

Triệu Văn Lạng  

 

Văn phòng 

4 

 

Thực thực hiện đánh giá cán bộ công chức năm 

2019, tổng hợp báo cáo kết quả gửi Sở Nội vụ 

 

Triệu Văn Lạng  
 

Văn phòng 



7 

 

5 

 

Xét nâng lương trước thời hạn năm 2019 cho công 

chức, người lao động. 

 

Triệu Văn Lạng  
 

Văn phòng 

III. NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN: Các phòng, chủ động xây dựng kế 
hoạch thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 
1. Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 của Ban Dân tộc và chức năng 

nhiệm vụ của phòng chuyên môn, yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn, lập 

kế hoạch công tác của phòng, đơn vị phụ trách, phân công nhiệm vụ cụ thể đối 

với từng công chức; chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn, các cơ quan, 

đơn vị liên quan để giải quyết các công việc được giao đảm bảo chất lượng, 

đúng thời hạn quy định. 

2. Các Phó Trưởng Ban chủ động giúp Trưởng ban chỉ đạo các phòng 

thuộc lĩnh vực theo dõi phụ trách, tổ chức triển khai nhiệm vụ đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả, đúng thời gian đề ra. 

3. Văn phòng chủ trì phối hợp với các phòng có trách nhiệm theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Cuối năm trước 10/12 các phòng có trách 

nhiệm tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến độ thực hiện gửi về 
văn phòng tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban. 

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, công việc phát 

sinh và sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sẽ có sự điều chỉnh, phân công cho phù 

hợp./. 

 Nơi nhận: 
TRƯỞNG BAN  

- Lãnh đạo Ban;  
- Chánh VP, CTTra;  
- Các Phòng;  
- Lưu: VT.  
 Triệu Văn Lạng 
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