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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp giao ban cơ quan tháng 02/2021  

 

 Ngày 01/3/2021, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác 

tháng 02; triển khai nhiệm vụ tháng 3/2021. Sau khi thảo luận, Trưởng Ban dân 

tộc tỉnh kết luận như sau: 

1. Tổng hợp kết quả thực hiện Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 

31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách các dân tộc gặp khó khăn, 

có khó khăn trên địa bàn tỉnh, hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh gửi Ủy ban 

Dân tộc theo quy định. 

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu xây dựng nghị quyết của 

Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 

của Quốc hội và Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về 

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

miền núi giai đoạn 2021 – 2030.  

3. Trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín năm 2021 theo 

quy định. Tham mưu dự thảo báo cáo của UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện 

chính sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 594/VP-KT ngày 

18/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh V/v thực hiện chính sách người có uy 

tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021. 

4. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, 

chính sách dân tộc theo quyết định đã phân bổ. Tham mưu tổ chức tổng kết 

đánh giá kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đã triển khai thực hiện trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. 

5. Báo cáo công tác dân tộc quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021. 

6. Báo cáo thống kê công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 

02/2018/TT-UBDT ngày 05/11/2018 của Ủy ban Dân tộc. 

7. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện tiếp công dân, giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định. 

8. Triển khai 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 2021. 

9. Triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trong đồng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II) 

trên địa bàn tỉnh. 
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Lãnh đạo Ban tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo phân công 

phụ trách các lĩnh vực, các phòng chuyên môn tại Quyết định số 06/QĐ-BDT, 

ngày 15/01/2021 về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Lạng 

Sơn. Trưởng các phòng thuộc Ban có trách nhiệm tham mưu hoàn thành nhiệm 

vụ của phòng. Công chức, người lao động trong cơ quan chủ động tham mưu, 

phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Ban; 
- VP, TTr, NV; 

- CBCC cơ quan; 

- Lưu VT.   

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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