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BÁO CÁO
Tình hình triển khai, thực hiện Quy định số 12-QĐi/TU
ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2020
Thực hiện Quy định số 12-QĐi/TU ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ
tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp;
người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân; Công văn số
1239/UBND-NC ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện
công tác dân vận chính quyền; công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu
cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với
nhân dân, Ban Dân tộc báo cáo tình hình thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020
như sau:
1. Thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt văn bản
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị
quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền
địa phương đến với cán bộ công chức trong hệ thống và đồng bào dân tộc thiểu
số trong tỉnh, góp phần củng cố, tăng cường dân chủ để thống nhất về tư tưởng
chính trị, tạo sự đồng thuận và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền quán triệt Quy định số 12-QĐi/TU ngày
27/02/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa người đứng
đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh
với nhân dân đến toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong cơ quan;
đăng tải Quy định trên trang thông tin điện tử của cơ quan.
Xây dựng Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Trưởng Ban Dân
tộc với cán bộ, công chức, người lao động của Ban Dân tộc và nhân dân trong
tỉnh (Kế hoạch số 07/KH-BDT, ngày 08/01/2020 về Tổ chức Hội nghị đối thoại
giữa Trưởng Ban Dân tộc với cán bộ, công chức, người lao động của Ban và
các tổ chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh).
2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ
2.1. Tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong 6 tháng đầu
năm 2020, Ban Dân tộc tổ chức tiếp công dân một lượt (gồm 02 công dân); tiếp
nhận 04 đơn (03 đơn kiến nghị; 01 đơn khiếu nại).
Sau khi nhận đơn, cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ đã tiến hành nghiên
cứu, phân loại đơn. Xác định các đơn nhận được tại thời điểm đều không thuộc thẩm
quyền giải quyết, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành văn bản trả lời công dân, chuyển đơn
của công dân đến các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
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Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm
2020 không có hồ sơ phát sinh.
Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan luôn xác định rõ trách nhiệm của
người đứng đầu trong việc tổ chức tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo của công
dân; thường xuyên chỉ đạo bộ phận tiếp công dân, tham mưu xử lý đơn và thực
hiện nghiêm túc Kế hoạch số 136-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố
cáo của công dân. Năm 2019 và những năm trước, Ban Dân tộc tỉnh không có
đơn thư tồn đọng phức tạp kéo dài, không có trường hợp cán bộ công chức vi
phạm và phải bị xử lý theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.
2.2. Thực hiện Quy định 12-QĐ/TU: Trong 6 tháng đầu năm 2020, thực hiện
Quy định số 12-QĐi/TU ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đối
thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng
đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân, Ban Dân tộc đã ban hành kế hoạch
về tổ chức hội nghị đối thoại với thời gian ½ ngày, dự kiến tổ chức trong quý III
năm 2020 (Kế hoạch số 07/KH-BDT, ngày 08/01/2020 về Tổ chức Hội nghị đối
thoại giữa Trưởng Ban Dân tộc với cán bộ, công chức, người lao động của Ban
và các tổ chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh).
Ngoài ra, Ban Dân tộc đã thực hiện Quy định số 12-QĐ/TU của Ban
Thường vụ tỉnh ủy thông qua các hình thức:
- Đăng tải nội dung thông tin về chủ trương, chính sách, chương trình, dự
án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khu vực và trong nước trên Trang Thông
tin điện tử của Ban Dân tộc để các dân tộc thiểu số trong tỉnh biết, phát huy
quyền làm chủ của nhân dân, tập hợp và tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi
các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp
phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
- Tổ chức nhiều cuộc đi cơ sở nắm tình hình sản xuất, đời sống và an ninh
trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, biên giới của
tỉnh để báo cáo, tham mưu và phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc trong
đồng bào dân tộc thiểu số.
- Tổ chức tuyên truyền Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống ma
túy, phòng chống mua bán người... tại các hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác
dân tộc cho cán bộ bản; hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín tại tỉnh
và các hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền nhằm
giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc
thiểu số.
Qua các hội nghị truyên truyền và tập huấn trên, lãnh đạo Ban Dân tộc đã
đối thoại trực tiếp với các đại biểu, các học viên, lắng nghe phản ánh, kiến nghị,
chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thông qua các học viên
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trong hội nghị, lớp học; kịp thời giải quyết và tham mưu cho các cấp có thẩm
quyền giải quyết các kiến nghị của nhân dân.
- Quan tâm kịp thời nắm bắt các thông tin trên các kênh thông tin đại
chúng có liên quan đến lĩnh vực tham mưu quản lý nhà nước của Ban và tổ chức
thực hiện kiểm tra, xác minh, phản hồi với các thông tin thuộc lĩnh vực của Ban
được phản ánh. Trả lời các kiến nghị, phản ánh của nhân dân trên trang thông tin
điện tử của Ban Dân tộc.
- Chỉ đạo làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo
quy định.
Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Quy định số 12-QĐ/TU
ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2020. Ban
Dân tộc tỉnh kính gửi Ban Dân vận tỉnh ủy, Văn phòng tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo
theo quy định./.
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