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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp giao ban cơ quan tháng 9/2021  

 

 Ngày 16/10/2021, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức cuộc họp giao ban công 

tác tháng 9; triển khai nhiệm vụ tháng 10/2021. Sau khi thảo luận, Trưởng Ban 

dân tộc tỉnh kết luận như sau: 

1.Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Nghị định số 

05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ; 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; Kết luận số 1364-KL/TU ngày 

07/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-

CT/TU ngày 25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện Kết 

luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về công tác dân tộc; mục 

tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tiếp tục thực 

hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã được tỉnh phê duyệt. 

2. Tập trung tuyên truyền thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 

04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, 

khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021- 2025; Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.  

3. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm 

theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc như: công tác 

bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 

2018 – 2025 trên địa bàn tỉnh; chính sách đối với người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2025”; tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào DTTS và miền núi; Đề án 

“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển 

kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai 

đoạn 2019 - 2025”...  

4. Phối hợp đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Đường giao thông 

định canh, định cư vào điểm Suối Nọi - Dự Định, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn. 

5. Phối hợp tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban 

Dân tộc và Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chương trình phối hợp công tác giữa Ban 

Dân tộc và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 
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6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công 

tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Hữu Lũng. 

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

UBND tỉnh; chương trình và kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh có liên quan 

công tác dân tộc trong năm 2021. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu 

quả các chương trình, chính sách dân tộc theo quyết định đã phân bổ. 

8. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; xây 

dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, “Cơ quan đạt chuẩn 

văn hóa”; cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính; công tác pháp chế, 

kiểm soát thủ tục hành chính; công nghệ thông tin, củng cố Trang thông tin điện 

tử; công tác bình đẳng giới; công tác đối ngoại; phòng, chống dịch bệnh Covid-

19... 

9. Phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng các sự kiện, các ngày lễ kỷ 

niệm trong tháng…; lao động vệ sinh cơ quan Chủ trì tham mưu tổ chức 01 

cuộc giao lưu bóng chuyền hơi Cụm thi đua các cơ quan quản lý Nhà nước 

chuyên ngành nhân dịp chào mừng 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831 - 

2021). 

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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