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THÔNG BÁO
Kết luận cuộc họp giao ban cơ quan tháng 3/2022
Ngày 5/4/2022, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác
tháng 3 năm 2022. Sau khi thảo luận, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh kết luận như
sau:
1. Lãnh đạo 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
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
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 Ủy ban
Dân tộc về việc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững… 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. Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện 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 DTTS và miền núi giai
đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025.
4. Tham mưu chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số
02/2022/NQ-HĐND ngày 11/3/2022 của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu
chí, định mức phân bổvốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm để thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu sốvà miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
5. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình,
chính sách dân tộc theo quyết định phân bổ. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực
hiện kế hoạch thực hiện mô hình điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2022; kế
hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng, an ninh cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022,
tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà (điện thoại) của Ủy ban Dân tộc cho người
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có uy tín; kế hoạch bồi dưỡng kiến thức dân tộc; xây dựng Hệ thống cơ sở dữ
liệu công tác dân tộc...
6. Chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư
khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định.
7. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo công tác dân
tộc trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 01/2019/TT-UBDT ngày 31/5/2019 của
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
8. Tham mưu xây dựng quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng,
nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc.
9. Phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh xây dựng Chương trình
phối hợp giai đoạn 2022 – 2025.
10. Tổ chức đoàn đi thăm, trao đổi, học tập công tác triển khai thực hiện
Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai
đoạn 2021 – 2030 tại tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc.
11. Tổ chức Giải bóng chuyền hơi chào mừng 76 năm ngày thành lập cơ
quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2022) tại Bắc
Sơn.
12. Tiếp tục 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; thi
đua, khen thưởng; 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 Covid19 ....
Căn cứ các nhiệm vụ nêu trên, 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./.
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