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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1300 /VP-KTN     Lạng Sơn, ngày 05 tháng 4  năm 2019 

V/v hoàn chỉnh dự thảo báo cáo 
tổng kết 15 năm thực hiện Nghị 
quyết số 24-NQ/TW, của BCH 
Trung ương về công tác dân tộc 

 

  

Kính gửi: Ban Dân tộc. 

 

Xem xét Công văn số 97/BDT-KHTH ngày 03/4/2019 của Ban Dân tộc 
về việc xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-
NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương khóa IX về công tác dân tộc, đồng chí 
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Ban Dân tộc cần rút kinh nghiệm, nghiêm túc nâng cao chất 
lượng công tác tham mưu. Tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp thông tin số liệu hoàn 
chỉnh lại dự thảo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tổng kết 15 năm 
thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương khóa IX về 
công tác dân tộc. Nội dung báo cáo cần bám sát đề cương yêu cầu tại Công số 
522-CV/BDVTU ngày 12/3/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy, các kết quả đạt 
được cần phải được minh chứng bằng số liệu; bổ sung đầy đủ hệ thống bảng 
biểu số liệu theo cầu của Đề cương. Hoàn chỉnh xong báo cáo, trình UBND tỉnh 
trước ngày 11/4/2019. 

2. Các sở, ngành được Ban Dân tộc đề nghị phối hợp báo cáo tại Công 
văn số 84/BDT-KHTH ngày 22/3/2019 cần nâng cao trách nhiệm trong công tác 
phối hợp xây dựng báo cáo. Tiếp tục hoàn chỉnh bổ sung hoàn thiện báo cáo, 
biểu số liệu gửi Ban Dân tộc trước ngày 09/4/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Dân tộc, các cơ quan liên quan 
thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: GD&ĐT, Y tế, NN&PTNT, TN&MT,  
LĐ TB&XH, KHĐT, VHTT &DL, NV, TC, TT&TT; 
- UBND các huyện, thành phố;  
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 
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