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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh  

về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc  

trên địa bàn tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 

 

 

Ngày 06/11/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề để xem xét dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh 

về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn 

tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Ban Dân 

tộc tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Tư pháp, Giao thông vận tải, Nội vụ, Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Công 

an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

Sau khi nghe Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo công 

tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 

2020, nhiệm vụ năm 2021, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng 

chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu tối đa ý kiến của các thành phần dự họp, bổ 

sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo theo hướng sau: 

1. Về kết cấu Báo cáo gồm 05 phần: Khái quát tình hình; Kết quả thực 

hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc năm 2020; Đánh giá chung; 

Nhiệm vụ năm 2021; Đề xuất, kiến nghị.  

2. Về nội dung Báo cáo: 

2.1. Phần khái quát tình hình: nêu ngắn gọn những nét nổi bật về đặc 

điểm, tình hình thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2.2. Phần kết quả thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc 

năm 2020:  

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần tập trung báo cáo rõ việc ban hành các 

văn bản để triển khai thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc của 

UBND tỉnh trong năm 2020, đặc biệt là việc chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 

88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về 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. 

- Bỏ nội dung về kết quả hoạt động của cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, 
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bổ sung kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2020 tại Mục II - Kết quả thực 

hiện và bổ sung Mục V - Đề xuất, kiến nghị. 

- Rà soát, bổ sung đầy đủ kết quả thực hiện tất cả các chính sách dân tộc 

đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đối với mỗi chính sách cần nêu tóm 

tắt tình hình triển khai thực hiện, tác động của chính sách đối với đời sống của 

đồng bào dân tộc, những kết quả đã đạt được, khó khăn, vướng mắc. Rà soát, 

chỉnh sửa các số liệu cho đầy đủ, chính xác. Nghiên cứu đưa các số liệu về kết 

quả thực hiện, giải ngân các nguồn vốn của các chính sách vào phần phụ lục; 

đồng thời bổ sung nội dung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, 

một số số liệu quan trọng chứng minh kết quả thực hiện, số liệu có so sánh với 

năm 2019 để thấy được mức độ chuyển biến trong thực hiện các chính sách.  

- Mục đánh giá chung: đánh giá đầy đủ, cụ thể, chính xác hơn về kết quả 

đạt được, những hạn chế, khó khăn gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện 

công tác dân tộc (ví dụ như khó khăn sau khi sáp nhập các xã trên địa bàn tỉnh, 

khó khăn trong thực hiện công tác dân tộc sau khi bố trí, sắp xếp lại bộ máy làm 

công tác dân tộc,...), phân tích kỹ hơn để tìm ra nguyên nhân của những khó 

khăn, hạn chế (như nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số cao...) từ đó làm cơ sở để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong 

năm 2021.  

- Mục nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021: đưa ra được những nhiệm vụ, 

giải pháp cụ thể, chi tiết hơn để thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc 

trong năm tới, đặc biệt cần nghiên cứu đưa ra được những giải pháp khắc phục 

những khó khăn, hạn chế đã nêu trong báo cáo; tập trung đưa ra những nhiệm vụ 

cụ thể để triển khai 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 trên địa 

bàn tỉnh. 

Yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo, trình 

UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 09/11/2020 để UBND tỉnh xem xét tại kỳ họp 

UBND tỉnh tháng 11/2020./. 

 

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

- Các thành phần dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT). 

TL. CHỦ TỊCH 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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