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ỦY BAN DÂN TỘC 

 
      

Số:       /TB- UBDT 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

Hà Nội, ngày    tháng 6 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại buổi làm việc 

với Vụ Hợp tác Quốc tế về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 

trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 

                                                                                                
 

Ngày 11 tháng 6 năm 2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng 

chủ trì buổi làm việc với Vụ Hợp tác Quốc tế về kết quả công tác 6 tháng đầu 

năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự cuộc họp có tập 

thể Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế. Sau khi nghe báo cáo kết quả 

công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và các ý kiến 

phát biểu tại cuộc họp; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng kết luận như 

sau: 

1. Biểu dương Vụ Hợp tác Quốc tế, trong 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù 

nhân sự ít, biến động (01 đồng chí Phó Vụ trưởng xin nghỉ việc; 01 đồng chí Phó 

Vụ trưởng phụ trách Vụ tham gia Đề án đầu tư phát triển KT-XH, vùng dân tộc 

thiểu số, miền núi và vùng KT-XH đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025; 01 

đồng chí chuyên viên xin nghỉ việc) nhưng đã triển khai công việc tích cực, nhiều 

việc hoàn thành sớm hơn mọi năm. Tuy nhiên, trong kế hoạch năm 2019, một số 

việc triển khai thực hiện còn chậm, nhất là 02 Đề án được giao, có thể phải điều 

chỉnh thời gian đăng ký trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; có những thách 

thức lớn, nếu không có sự điều chỉnh hoặc chỉ đạo kịp thời thì khó đảm bảo tiến 

độ và chất lượng thấp. Giao Vụ Hợp tác Quốc tế tiếp thu các ý kiến, bổ sung, 

hoàn thiện báo cáo. 

2.  Về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019: 

a. Báo cáo công ước CERD: Đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Đề nghị Vụ 

Hợp tác Quốc tế kiện toàn Ban Soạn thảo xây dựng báo cáo công ước CERD, 

điều chỉnh kế hoạch, tiến độ, sinh hoạt thường xuyên 02 tuần/lần; gần ngày báo 

cáo sinh hoạt 1 tuần/lần. 
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b. Về 02 Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: “Đề án xây dựng 

chính sách về phát triển cây sâm Ngọc Linh phù hợp với vùng đồng bào DTTS và 

MN”; “Đề án xây dựng chính sách kết nối, hỗ trợ đồng bào DTTS và MN khởi sự 

kinh doanh, khởi nghiệp giai đoạn 2021- 2025”. Đề nghị Vụ Hợp tác Quốc tế cần 

tập trung hoàn thành các Đề án đúng thời gian; nếu có khó khăn, vướng mắc kịp 

thời báo cáo Lãnh đạo Ủy ban cho phép điều chỉnh thời gian trình các Đề án. 

c.  Về tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu DTTS, người có 

uy tín trong đồng bào DTTS dọc tuyến biên giới Việt- Lào: Đề nghị Vụ Hợp tác 

Quốc tế phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc thực hiện và hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ được Lãnh đạo Ủy ban giao. 

3. Về các kiến nghị của Vụ Hợp tác Quốc tế: Đồng ý với các kiến nghị của 

Vụ Hợp tác Quốc tế; một số kiến nghị cấp bách cần làm ngay: 

a. Sớm kiện toàn công tác nhân sự của Vụ: Đề nghị Vụ Hợp tác Quốc tế 

phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ đề nghị Lãnh đạo Ủy ban kiện toàn Vụ trưởng; 

bổ sung 02 Phó Vụ trưởng (trong đó có 01 Phó Vụ trưởng phụ trách xây dựng báo 

cáo CERD, am hiểu luật, quan hệ quốc tế, công tác dân tộc); bổ sung 01 chuyên 

viên xây dựng báo cáo CERD; 01 chuyên viên theo dõi quan hệ Việt Nam- Lào, 

xây dựng Đề án. 

b. Đề nghị Vụ Hợp tác Quốc tế cần rà soát các khoản chi tiêu đón đoàn ra, 

đoàn vào không có trong định mức của Bộ Tài chính; xây dựng quy chế định mức 

đặc thù riêng (có tham khảo của Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành khác) trình Lãnh 

đạo Ủy ban xem xét, quyết định. 

c. Vụ Hợp tác Quốc tế cần tăng cường tham mưu Lãnh đạo Ủy ban tổ chức 

thực hiện Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của Ủy ban Dân tộc. Lãnh đạo 

Ủy ban Dân tộc yêu cầu các vụ, đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy chế tránh tình 

trạng vi phạm các quy định về đối ngoại, về an ninh, quốc phòng đáng tiếc xảy ra. 

d. Phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ:  

- Tổ chức tập huấn hoặc biên tập tài liệu bồi dưỡng kiến thức đối ngoại, 

công tác lễ tân, ngoại giao đăng trên cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc. 

- Kịp thời chấn chỉnh những ứng xử chưa phù hợp trong công tác lễ tân, 

ngoại giao của công chức, viên chức Ủy ban Dân tộc. 

e. Một số công việc khác: 
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Đề nghị Vụ Hợp tác Quốc tế chủ động triển khai thực hiện; trong quá trình 

triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ủy ban xem 

xét, giải quyết. 

Trên đây là kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại 

buổi làm việc với Vụ Hợp tác Quốc tế về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Văn phòng Ủy ban thông báo để các 

vụ, đơn vị biết, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c); 

- Các Thứ trưởng, PCN (để b/c);  

- Các vụ, đơn vị thuộc UBDT; 

- Cổng TTĐT của UBDT;  

- Lưu: VT, HCTK. 

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Lò Quang Tú 
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