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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp giao ban cơ quan tháng 7/2022  

 

Ngày 09/8/2022, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác 

tháng 7 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, kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh có liên quan 

công tác dân tộc trong năm 2022. 

2. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia 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 - 2025 và năm 2022; hướng dẫn thực 

hiện các dự án thuộc chương trình; dự thảo kế hoạch năm 2023. 

3. Tiếp tục 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… 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. 

4. Chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc theo 

Quyết định số 1719/QĐ-TTg; Quyết định số 498/QĐ-TTg; Quyết định số 

12/QĐ-TTg; Quyết định số 771/QĐ-TTg...; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức 

dân tộc; tập huấn về tảo hôn và hôn nhân cận huyến thống; tổ chức đưa đoàn 

người có uy tín đi thăm quan, học tập kinh nghiệm ngoại tỉnh.  

5. Tiếp tục phối hợp thực hiện các bước xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu 

công tác dân tộc theo kế hoạch. 

6. Kết luận thanh tra tại huyện Đình Lập; thực hiện lịch tiếp công dân 

định kỳ của người đứng đầu cơ quan và công chức được giao nhiệm vụ tiếp 

công dân thường xuyên.  
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7. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng 

tháng Tám và Quốc khánh mùng 02/9. Chỉ đạo công chức tích cực viết tin, bài 

để đăng trên trang TTĐT của Ban và tham gia các cuộc thi đảm bảo đầy đủ, có 

chất lượng. 

 8. 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; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; công tác pháp chế, 

kiểm soát thủ tục hành chính; công tác bình đẳng giới; công tác đối ngoại; công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.... 

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./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Ban; 
- VP, TTr, NV; 

- CBCC cơ quan; 

- Lưu VT.   

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 Vi Minh Tú 
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