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BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện nhiệm vụ 

do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 6 năm 2021 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 
 

 

Thực hiện Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 30/4/2020 của UBND 
tỉnh Ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa 

bàn tỉnh Sơn La, Ban Dân tộc báo cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Kết quả thực hiện 

Trong tháng 6 năm 2021, Ban Dân tộc đã tiếp nhận 20 văn bản chỉ đạo, 
kết luận, giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, với 20 nhiệm vụ. 

Trong đó: Có thời hạn: 19 nhiệm vụ; không có thời hạn: 01 nhiệm vụ. 

(Chi tiết theo Biểu số 01 kèm theo) 

- Kết quả đến hết ngày 15/6/2021, Ban đã triển khai thực hiện như sau:  

1.1. Nhiệm vụ có thời hạn: Tổng số 19 nhiệm vụ, trong đó: 

- Hoàn thành đúng thời hạn: 12/19 nhiệm vụ. 

- Đang thực hiện trong thời hạn: 07/19 nhiệm vụ. 

- Nhiệm vụ chậm so với thời hạn: 0 

(Chi tiết theo Biểu số 02 kèm theo) 

1.2. Nhiệm vụ không thời hạn: Tổng số 01 nhiệm vụ, trong đó: 

- Đã hoàn thành: 0 nhiệm vụ. 

- Đang triển khai thực hiện: 01 nhiệm vụ. 

- Nhiệm vụ chưa triển khai: 0 

(Chi tiết theo Biểu số 03 kèm theo) 

2. Kiến nghị, đề xuất: Không. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THÁNG 7 NĂM 2021 

1. Nhiệm vụ trọng tâm 

- Tiếp tục triển khai các văn bản về phòng chống dịch Covid-19. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Nghị 

định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. 



2 

 

- Tổng hợp và xây dựng kế hoạch nguồn vốn thực hiện Chương trình 
MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa 
bàn tỉnh Sơn La năm 2022. 

- Xây dựng Dự thảo Đề án, Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về 
công tác dân tộc theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tập huấn nghiệp vụ CTDT cho cán bộ 

bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, III trên địa bàn tỉnh và Hội nghị 
tuyên truyền đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2021.  

- Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Đề án theo Quyết định 414/QĐ-

TTg sau khi có văn bản trả lời của Uỷ ban Dân tộc 

- Thực hiện quy trình mua sắm tài sản năm 2021 và công khai tình hình 
thực hiện dự toán Quý II/2021. 

- Tiếp tục thực hiện cuộc thanh tra việc triển khai thực hiện một số chính 
sách dân tộc trên địa bàn huyện Vân Hồ (Thanh tra trực tiếp tại cơ sở và hoàn 
thiện cuộc thanh tra theo kế hoạch).  

- Phối hợp với UBND các huyện rà soát, tổng hợp đối tượng tham gia các 
hội nghị tuyên tuyền thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg; Quyết định 1898/QĐ-
TTg và Quyết định 1163/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

- Xây dựng báo cáo tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 
của Bộ Chính trị khoá IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo 
đảm quốc phòng, an ninh, vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020; 

Tổng hợp báo cáo thống kê công tác dân tộc theo Thông tư số 02/2018/TT-
UBDT và các báo cáo thực hiện nhiệm vụ được giao theo yêu cầu. 

- Tham gia ý kiến vào các văn bản liên quan đến chính sách dân tộc của 

một số sở, ban, ngành liên quan. 

2. Giải pháp thực hiện 

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo phấn đấu không có  nhiệm 

vụ chậm tiến độ. Đẩy mạnh công tác chuyên môn hóa cho mỗi công chức để kịp 
thời xử lý các nhiệm vụ đòi hỏi tiến độ, chuyên môn sâu và tổng hợp nhanh. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tham mưu, thực hiện tháng 6 năm 
2021, Ban Dân tộc báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nắm và chỉ đạo./. 

  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Văn phòng UBND tỉnh; (B/c) 
- Tổ công tác 1169; 
- Lãnh đạo Ban;                                                                
- Các phòng; 
- BBT website Ban Dân tộc; 
- Lưu: VT, Thúy. 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

Đinh Trung Dũng 

 


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-06-17T15:31:27+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Đinh Trung Dũng<dungdt.bdt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-06-17T16:03:03+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ban Dân tộc<bdt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-06-17T16:03:14+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ban Dân tộc<bdt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




