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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp giao ban cơ quan tháng 01/2022  

 

 Ngày 11/02/2022, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức cuộc họp giao ban công 

tác tháng 01 năm 2022. Sau khi thảo luận, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh kết luận như 

sau: 

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 và kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh có liên quan 

công tác dân tộc trong năm 2022. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg 

và Quyết định số 612/QĐ-UBDT về các chính sách dân tộc, Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… đến Nhân dân, đảng viên, cán bộ, công 

chức, viên chức. Chủ động nắm chắc tình hình trong Nhân dân, xử lý kịp thời 

những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. 

3. Triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 

14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 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. 

4. Trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ 

vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 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 đến năm 2025. 

5. Hoàn thiện Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-

NQ/TU, ngày ngày 29/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác 

dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể 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. 

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

chính sách dân tộc theo quyết định phân bổ trong năm 2022. 

7. Tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt, công nhận danh sách người có 

uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. 
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8. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo mô hình điểm thực hiện Quyết định số 

498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 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 bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 

2022 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên 

chức giai đoạn 2018 - 2025”; kế hoạch thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg 

ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 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” năm 

2022, trọng tâm là phối hợp xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu công tác dân tộc. 

9. Tham mưu điều chỉnh dự án Di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia 

khu vực I, kết thúc dự án. 

10. Chỉ đạo thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

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

11. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng cơ quan đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; cải cách hành 

chính; công tác thi đua; 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; công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19... và tham gia góp ý kiến một số văn bản của các sở, ngành.  

12. Lãnh đạo Ban tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân 

công phụ trách. 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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