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THÔNG BÁO 
Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, 

chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao 

năm 2021 tại Ban Dân tộc tỉnh 

   

Ngày 30/7/2021 Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra 

việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh giao năm 2021 tại Ban Dân tộc tỉnh. Tham dự kiểm tra có các 

thành viên Tổ công tác tại Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh. Về phía Ban Dân tộc tỉnh có lãnh đạo Ban và đại diện lãnh đạo 

các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Ban. 

Sau khi nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2021 và ý kiến của các thành phần tham dự 

làm viêc̣ và ý kiến giải trình của lãnh đạo Ban; đồng chí Phạm Hùng Trường, 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh 

kết luận như sau: 

1. Đánh giá chung 

Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nghiêm túc, tích cực 

của Ban dân tộc trong công tác chuẩn bị nội dung báo cáo, bố trí thành phần làm 

việc đầy đủ. Ban dân tộc đã kịp thời ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2021 theo 

đúng yêu cầu về nội dung, tiến độ. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban đã tích cực, chủ động trong việc triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ được giao theo Chương trình 

số 01/CTr-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về Chương trình làm việc của 

Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021 và đã đạt được những kết quả nhất định. Đã chủ 

động, quyết liệt, đổi mới nội dung, phương thức quản lý, nâng cao chất lượng 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, kiện toàn tổ chức bộ máy, đã chủ động nỗ 

lực, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Trong tổng số 26 

nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, đã hoàn thành 22/26 nhiệm vụ, còn 04 nhiệm vụ 

chưa hoàn thành còn thời hạn. Đã chủ động xây dựng Chương trình công tác, kế 

hoạch thực hiện 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021; đến nay đã hoàn thành 02/03 

nhóm nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt. 

Ban dân tộc đã bám sát các văn bản chỉ đạo, chương trình công tác, kế 

hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện tốt các chương 

trình, chính sách dân tộc như: chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào 
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dân tộc thiểu số; Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 

2021”; chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; 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”. 

2. Hạn chế, vướng mắc 

Trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh còn có lúc 

chưa được kịp thời, chất lượng tham mưu chưa cao, còn phải đính chính văn bản. 

Tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành quá hạn và chưa hoàn thành còn chiếm tỷ lệ cao trên 

15%. 

Công tác tham mưu xây dựng và triển khai một số chính sách còn chậm và 

lúng túng. Công tác phối hợp với các sở, ngành tỉnh còn chưa chặt chẽ, hiệu quả, 

đặc biệt là việc phối hợp tổ chức rà soát, lập danh sách người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số năm 2021, việc bình xét người có uy tín ở các thôn bản. 

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đôi lúc chưa được nghiêm 

túc; công tác cải cách hành chính còn nhiều hạn chế; trang thông tin điện tử hoạt 

động chưa hiệu quả. 

3. Kiến nghị của Tổ Công tác  

Để tiếp tục triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kết luận, chỉ 

đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 2021, 

Tổ Công tác đề nghị Ban Dân tộc quan tâm thực hiện một số nội dung sau:  

a) Tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác 

quản lý nhà nước về dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung nâng cao tính 

chủ động trong công tác, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh triển khai, thực 

hiện hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê 

duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030 đảm bảo thống nhất theo chỉ đạo của Trung ương 

và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. 

Tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg, 

ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT, ngày 

18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trên địa bàn tỉnh trong công 

tác tuyên truyền, thực hiện chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt khó 

khăn. 

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về dân tộc do Ban quản lý. Đôn đốc, 

theo dõi, tổng hợp, sơ kết và đánh giá việc thực hiện các chính sách dân tộc ở trên 

địa bàn; tham mưu đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề đối 

với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn tỉnh. 

b) Khẩn trương xây dựng các giải pháp để khắc phục các hạn chế, vướng 

mắc còn tồn tại; cần chú trọng, trách nhiệm hơn trong đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra 

thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đảm bảo tuân thủ 
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theo đúng Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 11/7/2020 của UBND tỉnh về 

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh giao cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

c) Tăng cường hơn nữa công tác quản trị nội bộ; quyết liệt, đổi mới nội 

dung, phương thức quản lý, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều 

hành, chấp hành nghiêm túc kỷ luật kỷ cương hành chính. Tăng cường công tác 

đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc các cấp; 

nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ người có uy tín ở khu dân cư. 

d) Quan tâm hơn nữa đến công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành 

chính; tập trung khắc phục các hạn chế trong công tác cải cách hành chính; đẩy 

mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng như hoạt động của trang 

thông tin điện tử của Ban. 

e) Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Ban được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 và các nội 

dung tại Chương trình số 01/CTr-UBND. Tập trung tham mưu cho UBND tỉnh 

giải quyết dứt điểm dự án TB1. 

g) Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phối hợp giải 

quyết kiến nghị của cử tri. Phân công nhiệm vụ giải quyết kiến nghị cho từng bộ 

phận, từng cá nhân cụ thể, đồng thời có phương pháp kiểm tra, giám sát, đôn đốc, 

đánh giá thực hiện. 

h) Chú trọng công tác nắm tình hình trong xây dựng các cơ chế, chính sách 

liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp 

với các sở, ban, ngành tỉnh trong giải quyết nhiệm vụ được giao. 

Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để Ban Dân tộc và các cơ 

quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, NV, TP;  

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (PT). 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

Phạm Hùng Trường 
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