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I. TÌNH HÌNH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

Về sản xuất: Trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành gieo trồng vụ Mùa, 

diện tích đạt 45.704 ha. Trong đó: diện tích cây lúa đạt 32.754 ha, đạt 99,2% kế 

hoạch. Nhìn chung các loại cây trồng phát triển tốt; hiện nay người dân tiếp tục 

chăm sóc và thu hoạch các cây trồng hàng khác. Công tác bảo vệ thực vật 

thường xuyên phối hợp với các địa phương dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại 

trên cây trồng, khuyến cáo cho người dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả không để 

phát sinh thành dịch, ít ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng. 

Chăn nuôi: Đàn trâu, bò ước khoảng 117.275 con. Đàn lợn ước 109.526 

con, chăn nuôi lợn nhỏ lẻ do tình hình dịch tả lợn Châu Phi, giá lợn con giống 

rất cao vì vậy người dân hạn chế tái đàn. Giá lợn hơi dao động 73.000 - 78.000 

đồng/kg. Đàn gia cầm ước khoảng 5.081,28 triệu con. Đàn chó nuôi ước khoảng 

trên 129.728 con. Chỉ đạo các huyện, xã tăng cường triển khai các biện pháp 

phòng chống dịch theo quy định. 

Thủy sản: Đến nay đã sản xuất được 5.437.000 con cá bột, hương các loại đạt 

135,9%  kế hoạch năm; cung ứng được 3.272.000 con cá giống các loại đảm bảo 

chất lượng cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đạt 163,6 % kế hoạch năm. Tiếp tục vệ 

sinh tẩy dọn ao nuôi đã khai thác hết cá giống để ương nuôi vòng tiếp theo. Đối với 

đàn cá thịt, hiện tại tiếp tục thực hiện chăm sóc, phòng bệnh theo quy trình kỹ thuật 

và không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. 

  Phát triển lâm nghiệp: Trong tháng trồng rừng được 282,4 ha, lũy kế 

9.424,2 ha đạt 104,7% KH. Chăm sóc rừng được 11.762,1 ha, đạt 99,7% KH. Bảo 

vệ rừng trồng lũy kế là 37.018,0 ha, đạt 92,5% KH giao; khoanh nuôi tái sinh được 

977,9 ha, đạt 83,4% KH (KNTS tự nhiên 70,7ha, khoanh nuối tái sinh có trồng bổ 

sung 907,2 ha). 

Công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCR: Tổ chức tuyên truyền thông qua 

hội nghị, cuộc họp được 64 cuộc, với tổng số: 4.204 lượt người tham gia; phối 

hợp với báo, đài tổ chức tuyên truyền 12 lần, tuyên truyền lưu động 28 lần. Trong 

tháng không xảy ra cháy rừng. 

Quản lý, khai thác các công trình thuỷ lợi: mực nước các hồ chứa cuối 

tháng 8 trung bình khoảng 3,62m, đạt trung bình 48,9% dung tích hồ chứa. Tổng 

dung tích của 15 hồ lớn trên địa bàn, đạt khoảng 55,6% (tương đương 18,05 

triệu m3) tổng dung tích thiết kế. Nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước vẫn có thể 

xảy ra. 
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Phòng, chống thiên tai và TKCN: dự thảo trình UBND tỉnh Kế hoạch tổ 

chức thực hiện phong trào thi đua: “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng 

cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025; Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất 

sửa đổi chỉ tiêu 3.2 của tiêu chí  số 3 (Tiêu chí thủy lợi)  “Đảm bảo đủ điều kiện 

đáp ứng yêu cầu dân sinh theo quy định về PCTT tại chỗ”; tổ chức theo dõi, cập 

nhật về tình thiên tai, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh thường xuyên 

theo rõi tình hình thời tiết để có phương án cảnh báo kịp thời. 

II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC DÂN TỘC 

1. Chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc của địa phương  

Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ tại Quyết định số 109/QĐ - 

UBND ngày 17/01/2020 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 2020; ban hành 

Kế hoạch số 07/KH-BDT ngày 04/02/2020 về  thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 

2020 của Ban Dân tộc; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đề 

xuất nhiệm vụ năm 2021. 

Tham mưu triển khai Công văn số 878/UBDT-KHTC ngày 20/7/2020 của 

Ủy ban Dân tộc; Công văn số 2960/VP-KGVX ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và công bố kết quả 

điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019. 

Triển khai thực hiện Công văn số 1307/UBDT-VP135, ngày 06/10/2020 

của Ủy ban Dân tộc về kiểm tra, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng 

lực thực hiện Chương trình 135. 

Đề xuất với UBND tỉnh những nội dung cần trình, xin ý kiến và đề nghị 

đăng ký vào Chương trình công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021. Tên nội dung cần trình: Dự 

thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030. 

Tham mưu trình UBND tỉnh Báo cáo kết quả rà soát số liệu, đề xuất các 

nội dung phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025. 

Đề xuất triển khai dự án hạng mục “Đầu tư vùng trồng dược liệu quý” 

thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai 

đoạn 2021-2030. 

Chỉ đạo thực hiện tổ chức 01 lớp gồm 33 đại biểu là người uy tín trên địa 

bàn tỉnh đi thăm quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh bạn theo Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Báo 

Dân tộc và phát triển kiểm tra công tác phát hành báo cho Người có uy tín tại 

huyện Văn Quan. 

Ban hành kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền 

số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 
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2021-2025; Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện các chính sách dân tộc 09 tháng 

đầu năm 2020;... 

Chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 

2020. Tổ chức thực hiện mở các lớp tập huấn, bỗi dưỡng cho các đối tượng được 

thụ hưởng theo Chương trình 135, Quyết định 498/QĐ-TTg... 

2. Tình hình thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách do 

Ủy ban Dân tộc quản lý 

2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương 

trình 135): Tổng kế hoạch vốn bố trí năm 2020 là 222.782 triệu đồng (NSTW là 

215.782 triệu đồng, NSĐP là 7.000 triệu đồng), trong đó: 

- Tiểu dự án 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Bố trí kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển 152.502 triệu đồng, giải ngân được 45.989,0 triệu đồng, đạt  

30% kế hoạch vốn; đầu tư xây dựng 351 công trình1 (công trình khởi công mới 

112 công trình đang thi công); bố trí vốn sự nghiệp là 11.689 triệu đồng thực 

hiện duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng sau đầu tư, duy tu thực hiện được 

trên 35 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 là 43.756 triệu đồng. Đã thực hiện hỗ 

trợ  hơn 22 dự án trồng trọt, 20 dự án chăn nuôi; thực hiện 32 mô hình, dự án 

nhân rộng mô hình giảm nghèo; tiến độ thực hiện dự án đạt trên 70% kế hoạch, 

lũy kế giải ngân được hơn 12.203,0 triệu đồng, đạt 33% kế hoạch vốn. 

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

vốn sự nghiệp là 8.040 triệu đồng. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

1216/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 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 năm 2020,  tổ chức 228 lớp, 16.140 học viên tại tỉnh, huyện, xã; dự án 

đang thực hiện ước đạt trên 50% kế hoạch.  

2.2. Chương trình 30a: Tổng kế hoạch vốn bố trí cho Chương trình 30a 

năm 2020 là  216.373 triệu đồng (NSTW là 165.297 triệu đồng (bao gồm 36.000 

triệu đồng trả nợ ứng trước năm 2014); NSĐP là 58.076 triệu đồng). Trong đó:  

- Tiểu dự án 1. Dự án phát triển cơ sở hạ tầng: Bố trí vốn đầu tư phát triển 

là 125.701 triệu đồng (ngân sách trung ương là 104.625 triệu đồng (không bao 

gồm 36.000 triệu đồng trả nợ ứng trước năm 2014), ngân sách địa phương là 

21.076 triệu đồng) đầu tư xây dựng 24 công trình hạ tầng, tiến độ các công trình 

mới đang thi công ước giá trị thực hiện đạt trên 50% khối lượng; bố trí vốn sự 

nghiệp là 4.734 triệu đồng thực hiện duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư 

đang thực hiện. 

- Tiểu dự án 3. Dự án phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân 

rộng mô hình giảm nghèo: Bố trí vốn sự nghiệp là 18.494 triệu đồng. Trong đó: 

hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế là 14.795 triệu đồng thực hiện 49 

dự án; dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện 10 mô hình, kinh phí thực 

                   
1 Trong đó: 239 dự án thanh toán vốn; 112 dự án khởi công xây dựng mới. 
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hiện là 3.699 triệu đồng, tiến độ thực hiện dự án đạt trên 70% kế hoạch. 

- Tiểu dự án 4. Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: bố trí vốn sự 

nghiệp là 1.444 triệu đồng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng 

kế hoạch triển khai công tác xuất khẩu lao động; hướng dẫn các đơn vị thực hiện 

tuyên truyền, hướng dẫn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí đi xuất khẩu lao động, phối hợp với các trường 

dạy nghề, trường dân tộc nội trú... trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, định hướng 

cho học sinh ở các huyện nghèo, các xã vùng III, thôn đặc biệt khó khăn tham 

gia học nghề, ngoại ngữ phục vụ cho công tác xuất khẩu lao động.  

2.3. 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 

Ngay từ đầu năm 2020, UBND tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn tới các 

huyện để thực hiện chính sách. Tổng kế hoạch vốn giao đầu năm là 43.965 triệu 

đồng, giao bổ sung theo Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của 

UBND tỉnh là 540 triệu đồng; tổng vốn giao năm 2020 là 44.505 triệu đồng  

Trong đó: 

- Thực hiện hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, hỗ trợ 

mua sắm máy nông cụ cho khoảng 9.314 hộ với kinh phí: 24.138 triệu đồng; vốn 

giải ngân được 5.000 triệu đồng đạt 20% kế hoạch, đã thực hiện hỗ trợ đất sản 

xuất được 18 hộ; nước sinh hoạt phân tán được 5.000 hộ; mua sắm nông cụ hỗ 

trợ được 1.000 hộ. 

- Thực hiện 01 dự án (Đường giao thông vào điểm Suối Nọi - Dự Định 

huyện Bắc Sơn): 20.367 triệu đồng. Hiện nay, dự án đang thực hiện. 

2.4. Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ 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 

Tổng số người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh là 1.810 

người; kế hoạch vốn để thực hiện chính sách là 3.465 triệu đồng (trong đó ngân 

sách địa phương 500 triệu đồng); cấp phát báo Lạng Sơn, báo Dân tộc và phát 

triển cho 1.404 người uy tín; thăm ốm 57 người, kinh phí thực hiện 45,600 triệu 

đồng, thăm viếng 16 người, kinh phí 8 triệu đồng; tổ chức 03 lớp tập huấn cho 

305 người uy tín. 

Phối hợp với Báo Dân tộc và phát triển kiểm tra công tác phát hành báo 

cho Người có uy tín tại huyện Văn Quan. Tổ chức đoàn đại biểu người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu của tỉnh thăm quan, học tập, trao đổi 

kinh nghiệm tại tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. 

2.5. Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh về 

ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít 

người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020 

Tổng kế hoạch vốn thực hiện Quyết định này là 6.496 triệu đồng, vốn đã 

giải ngân 5.670,5 triệu đồng, đạt 87% kế hoạch;  thực hiện hỗ trợ cho 3.118 hộ, 
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với 13.183 nhân khẩu; nội dung hỗ trợ vật tư nông nghiệp; chăn nuôi; giống cây 

trồng... 

2.6. 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 2020 là 280 triệu đồng; phối hợp với đài phát thanh truyền 

hình tỉnh tuyên tuyền các nội dung theo Đề án; tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, 

vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào DTTS về 

Luật hôn nhân và gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; tác hại của tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống.  

2.7. 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”  

Kế hoạch vốn là 300 triệu đồng, Ban Dân tộc đã ban hành kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020, kết quả đã tổ chức được 18/20 

hội nghị, gần 1.260 người được tuyên truyền, phổ biến.  

Nội dung tuyên truyền gồm: Chủ trương của Đảng và Nhà nước về công 

tác dân tộc; một số chính sách dân tộc đang thực hiện tại vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi; công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các 

tổ chức chính trị - xã hội; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát 

đầu tư của cộng đồng; những nội dung cơ bản của Luật bình đẳng giới, Luật 

Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; tác 

hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân 

tộc thiểu số; quản lý, bảo vệ chủ quyền chủ quyền biên giới quốc gia;.... 

2.8. Chính sách “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 – 2021 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ: Việc cấp phát báo, tạp chí được triển khai thực hiện 

nghiêm túc, đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước, đưa thông tin kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 

và khoa học kỹ thuật đến với đồng bào các dân tộc; đến nay đã cấp trên 483.076 

tờ báo, cuốn tạp chí cho đồng bào trên địa bàn tỉnh. 

2.9. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tiếp 

dân và pháp chế 

Công tác thanh tra, kiểm tra: ban hành Quyết định số 90/QĐ-BDT ngày 

28/9/2020 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh thanh tra việc tổ chức, triển khai thực 

hiện chính sách dân tộc tại huyện Lộc Bình. 

Ban hành Kết luận thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách 

dân tộc tại huyện Văn Lãng theo Quyết định số 43/QĐ-BDT ngày 25/6/2020 của 
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Trưởng Ban Dân tộc tỉnh thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách 

dân tộc tại huyện Văn Lãng. 

Tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch số 38/KH-BDT ngày 23/7/2020 của Ban 

Dân tộc tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cộng đồng và cán bộ cơ sở 

thuộc Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:  

Trong tháng không có vụ việc tiếp công dân và không có đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nào liên quan đến công tác dân tộc trên địa bàn  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh.  

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác 

Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 

năm 2021. Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh năm 

2020 và kế hoạch năm 2021. 

Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh. 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách 

thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính quý III năm 2020; tổng kết thực hiện kế hoạch hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Phối 

hợp kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực, quản lý nhà 

nước của Ủy ban Dân tộc. 

Báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 – 2025. 

Thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của 

tỉnh, cụm ban hành và của ngành. Thực hiện Công văn số 1251/UBDT-TCCB, 

ngày 25/9/2020 của Ủy ban Dân tộc về việc lựa chọn đại biểu 53 dân tộc tham 

dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thức X năm 2020; Ban Dân tộc tỉnh 

Lạng Sơn đã phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh lựa chọn 01 đại biểu 

tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thức X năm 2020. 

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 11 NĂM 2020 

1. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân tộc và thực hiện các 

chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh theo các nghị quyết, quyết định, chương 

trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh; chương trình, kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh có liên quan công 

tác dân tộc trong năm 2020. 

2. Tập trung chỉ đạo và quán triệt thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ tại 

Quyết định số 109/QĐ - UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt nhiệm 

vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Ban Dân tộc năm 2020. 

3. Trình UBND tỉnh dự thảo Báo cáo về công tác dân tộc năm 2020, 

nhiệm vụ năm 2021 phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh năm 2020. 

4. Phối hợp đôn đốc thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 

31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 
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5. Tổ chức thực hiện kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ 

xã và cộng đồng thuộc dự án đào tạo chương trình 135 năm 2020. Đặc biệt lồng 

ghép việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 

của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 12/NQ-CP  

ngày 15/2/2020 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 

88/2019/QH14. Sau khi kết thúc các lớp, sẽ tổ chức các đoàn đi thăm, học tập 

kinh nghiệm các mô hình trong và ngoài tỉnh theo kế hoạch. 

6. Phối hợp với các ngành chức năng, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc 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. 

7. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các cuộc thanh tra theo quyết định phê 

duyệt năm 2020; thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, 

phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định. 

8. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo công tác dân tộc trên 

địa bàn theo Thông tư số 01/2019/TT-UBDT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc./.  

Nơi nhận:  

- Ủy ban Dân tộc; 

- UBND tỉnh; 

- Vụ Tổng hợp-UBDT; 

- Vụ ĐPI – UBDT (Thư ĐT) 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, Ttra, N.vụ; 

- Lưu VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

                                Lâm Văn Viên 
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