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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai  

thực hiện các chính sách dân tộc năm 2021  

 

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-BDT ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh 

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 119/QĐ-BDT ngày14/12/2020 của 

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra các 

chính sách dân tộc năm 2021; Kế hoạch số 52/QĐ-BDT ngày 17/12/2020 của 

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh về kế hoạch công tác năm 2021. 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Dân tộc tỉnh lập Kế hoạch 

kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chính sách 

dân tộc năm 2021 theo chỉ tiêu kế hoạch giao tại các quyết định của UBND tỉnh, 

cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích  

Nhằm đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện một số chính sách dân 

tộc của các huyện trong năm 2020 và công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển 

khai thực hiện các chính sách dân tộc năm 2021, nghe các thông tin phản hồi từ 

UBND cấp xã, cấp huyện để làm căn cứ tham mưu giúp UBND tỉnh có các giải 

pháp tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

công tác dân tộc năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

 2. Yêu cầu 

Công tác kiểm tra phải đảm bảo khách quan, đánh giá đúng tình hình, 

nguyên nhân và hiệu quả tổ chức triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc 

năm 2020 và Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

 II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

 1. Kiểm tra kết quả thực hiện một số chính sách dân tộc năm 2020 và 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản (các quyết định giao vốn, 

chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, ...) của các cấp về tổ chức 

triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trong năm 2021 được giao. Nội dung 

kiểm tra theo đề cương báo cáo gửi kèm.  

Báo cáo làm việc với Đoàn kiểm tra là báo cáo của UBND xã, báo cáo 

của UBND huyện (do phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện 

tham mưu). Báo cáo cần viết thẳng vào nội dung, ngắn gọn, đầy đủ, đánh giá 

chính xác, khách quan từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, kết quả 
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thực hiện một số chính sách dân tộc năm 2020 và công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ 

chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc năm 2021. Số liệu báo cáo về 

thanh toán, quyết toán, đề nghị có sự thống nhất giữa các cơ quan tài chính, kho 

bạc nhà nước huyện, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện. 

 2. Những lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ công tác dân tộc chưa được đề 

cập trong đề cương báo cáo, nhưng có phát sinh trên địa bàn, đề nghị các huyện 

báo cáo thêm.  

 III. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, THÀNH PHẦN VÀ THỜI GIAN 

LÀM VIỆC 

 1. Đối tượng kiểm tra 

Kiểm tra trực tiếp tại 04 huyện: Đình Lập, Chi Lăng, Văn Lãng, Văn 

Quan và mỗi huyện chọn 01 xã để kiểm tra (gửi báo cáo theo đề cương về Ban 

Dân tộc tỉnh trước 01 ngày trước khi đoàn đến kiểm tra).  

2. Thành phần làm việc 

 a) Ban Dân tộc tỉnh  

          Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 37/QĐ-BDT ngày 12/4/2021 của 

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Trường hợp đồng chí Lãnh đạo Ban, Trưởng đoàn do 

trùng công việc không tham gia được thì giao nhiệm vụ cho đồng chí Phó 

Trưởng đoàn phụ trách đoàn công tác làm việc với các huyện, các phòng chuyên 

môn cử công chức tham gia đoàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 b) Cấp huyện 

 Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện căn 

cứ tình hình cụ thể, báo cáo UBND huyện để xin ý kiến và bố trí thêm các thành 

phần tham dự cuộc kiểm tra nếu thấy cần thiết (thành phần do huyện mời); tuỳ 

tình hình cụ thể, UBND huyện có thể bố trí đại diện lãnh đạo hoặc uỷ quyền đại 

diện dự buổi làm việc. 

Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp tại xã, đề nghị Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc các huyện tham mưu lựa chọn giúp và bố trí thành phần, 

địa điểm làm việc với đoàn trên tinh thần gọn nhẹ, không gây phiền hà, cản trở 

nhiệm vụ công tác của huyện, xã.  

 c) Lịch kiểm tra cụ thể như sau: 

- Ngày 20/4/2021: Kiểm tra tại huyện Đình Lập.  

 - Ngày 22/4/2021: Kiểm tra tại huyện Chi Lăng.  

 - Ngày 04/5/2021: Kiểm tra tại huyện Văn Lãng.  

- Ngày 05/5/2021: Kiểm tra tại huyện Văn Quan.  

Thời gian làm việc: Đoàn kiểm tra làm việc trong ngày bắt đầu từ 8 giờ  

đến khi kết thúc.  

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện tham mưu xây 

dựng báo cáo bằng văn bản theo đề cương để làm việc với đoàn (số lượng 05 

bản cho đoàn kiểm tra); hướng dẫn UBND các xã xây dựng báo cáo của xã và 
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chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện chính 

sách dân tộc năm 2020 và công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 

các chính sách dân tộc năm 2021 địa bàn xã để làm việc với đoàn kiểm tra.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi cần thiết, đoàn kiểm tra sẽ 

có thông báo trước (bằng điện thoại).  

Mọi vấn đề liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra đề nghị trao 

đổi thông tin liên lạc với Ban Dân tộc tỉnh qua ông Bế Văn Sơn, Chánh Thanh 

tra Ban Dân tộc tỉnh, điện thoại: 02053810948; Di động 0983.846.188.  

Đề nghị UBND các huyện Đình Lập, Chi Lăng, Văn Lãng, Văn Quan chỉ 

đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan, UBND các xã làm tốt công tác 

chuẩn bị để thực hiện nội dung kiểm tra theo Kế hoạch./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND các huyện Đình Lập,  

Chi Lăng, Văn Lãng, Văn Quan; 

- Phòng LĐ,TB,XH-DT các huyện 

 Đình Lập, Chi Lăng, Văn Lãng, Văn Quan; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng CM Ban Dân tộc tỉnh; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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