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KẾ HOẠCH 

Triển khai, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ban Dân tộc   

năm 2022   

 

 

Thực hiện Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Ban Dân tộc xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả 02 nhiệm vụ trọng tâm năm 

2022 của Ban đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 197/QĐ - 

UBND ngày 25/01/2022; kịp  thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành có chất 

lượng đáp ứng tiến độ thời gian theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

 2. Yêu cầu 

Kế hoạch cần bao quát toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Dân 

tộc năm 2022; các nhiệm vụ được cụ thể hóa, xác định rõ nội dung, công việc 

phải thực hiện, thể hiện rõ mốc thời gian hoàn thành; phòng chuyên môn và 

công chức chủ trì, phối hợp chịu trách nhiệm thực hiện, phân công trách 

nhiệm đối với lãnh đạo phụ trách chỉ đạo và trách nhiệm chủ trì. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ 1: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác 

dân tộc và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 

18/11/2019 của Quốc hội 

Chủ trì, tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển 

khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân 

tộc và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 

18/11/2019 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1719/QĐ-

TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021- 2025. 

Trưởng Ban. Phó Trưởng ban Lý Văn Khi chỉ đạo. 

Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiệp vụ. 
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Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn thuộc Ban; các cơ quan 

liên quan và UBND các huyện, thành phố. 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 03 năm 2022. 

2. Nhiệm vụ 2: Chủ trì xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu về công tác 

dân tộc 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành 

phố, tham mưu, xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc trên địa 

bàn tỉnh. 

Trưởng Ban. Phó Trưởng ban Lâm Văn Viên chỉ đạo.  

Đơn vị thực hiện: Văn Phòng. 

Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn thuộc Ban; các cơ quan 

liên quan và UBND các huyện, thành phố. 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2022.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Căn  cứ  nhiệm  vụ  theo  kế  hoạch, trưởng các phòng theo nhiệm vụ 

được giao phải bám sát kế hoạch, chỉ đạo cụ thể, phân công công chức tổ chức 

thực hiện. Kịp thời báo cáo những vướng mắc, phát sinh để có hướng chỉ đạo 

thực hiện. 

2. Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ chủ trì tham  mưu, phối hợp với các cơ 

quan có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện 

có hiệu quả kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 

theo quy định. 

3. Định kỳ hằng tháng, Văn  phòng Ban tổng  hợp  kết  quả  thực  hiện  

các nhiệm vụ, phục vụ họp giao ban cơ quan. Đề xuất, báo cáo lãnh đạo Ban 

những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Văn phòng 

xây dựng kế hoạch kinh phí, hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí 

triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

4. Các đồng chí lãnh đạo Ban theo nội dung lĩnh vực được phân công 

phụ trách tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đảm bảo 

hoàn thành với chất lượng cao nhất, kịp tiến độ, thời gian quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực 

công tác dân tộc năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh./. 

 

Nơi nhận:                                                        
- UBND tỉnh (B/c);                                                                               

- Lãnh đạo Ban; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VP, TTra, N.vụ ; 

- Lưu VT. 

                    TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

  Vi Minh Tú 
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