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Số: 72 /TB- UBDT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2019 

 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp  

giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác 

trọng tâm tháng 9 năm 2019 của Ủy ban Dân tộc 

 

 

Ngày 06 tháng 9 năm 2019, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban 

Dân tộc đã chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển 

khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2019 của Ủy ban Dân tộc. Tham 

dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải 

và thủ trưởng các vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc (có danh sách kèm theo). Sau 

khi nghiên cứu dự thảo báo cáo tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 

và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kết 

luận như sau: 

1. Tháng 8 năm 2019, các vụ, đơn vị đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, đảm 

bảo theo kế hoạch đề ra. Trên cơ sở kết quả công tác tháng 8, Bộ trưởng,               

Chủ nhiệm Ủy ban biểu dương các tập thể, cá nhân đã có nhiều cố gắng, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao: 

a) Các tập thể: 

- Tổ Thường trực xây dựng “Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã 

hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi” (Tổ Thường trực xây dựng Đề án               

tổng thể); Vụ Tổng hợp; Vụ Địa phương I. 

b) Các cá nhân: 

- Đồng chí Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Tổ trưởng Tổ 

Thường trực xây dựng Đề án tổng thể; 

- Đồng chí Phạm Bình Sơn, Phó Chánh Văn phòng 135, Tổ Phó Tổ 

Thường trực xây dựng Đề án tổng thể; 

- Đồng chí Hà Việt Quân, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Hợp tác Quốc tế, 

Tổ phó Tổ Thường trực xây dựng Đề án tổng thể; 

- Đồng chí Vi Anh Tùng, Phó Trưởng phòng Chính sách Kinh tế - Tổng 

hợp, Vụ Chính sách Dân tộc, Thành viên Tổ Thường trực xây dựng Đề án            

tổng thể; 

- Đồng chí Nguyễn Văn Viên, Phó Giám đốc BQLDAĐTCNXD, Giám 

đốc Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở UBDT số 349 Đội Cấn; 

- Đồng chí Nguyễn Sỹ Tá, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; 

- Đồng chí Phạm Chí Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; 
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- Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Vụ trưởng Vụ Địa phương I; 

- Đồng chí Phạm Thị Thúy Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I. 

2. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019: 

Các vụ, đơn vị rà soát kế hoạch công tác năm 2019, tập trung triển khai 

thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết tâm cao nhất để hoàn thành toàn diện các 

nhiệm vụ kế hoạch đề ra, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

a) Giao Tổ Thường trực xây dựng Đề án và các vụ, đơn vị liên quan tập 

trung hoàn thiện “Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi” và chuẩn bị tốt các điều kiện để trình Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội và Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.  

b) Giao Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo Ban 

Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban xem xét, thông qua danh sách bổ sung quy 

hoạch lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng giai đoạn 2016 – 2021; tham mưu quy trình 

kiện toàn chức danh Lãnh đạo cấp Vụ thuộc Ủy ban; hoàn thành trong tháng 9               

năm 2019. 

c) Giao Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị chuẩn bị tốt nội 

dung, để tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương báo cáo tổng kết Nghị quyết số  

24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về Công tác dân tộc.  

d) Giao Vụ Dân tộc thiểu số: 

- Chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan chủ động tham mưu triển 

khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số 

Việt Nam lần thứ II năm 2020; tham mưu họp Ban Tổ chức Đại hội trong tháng 

9 năm 2019;  

- Thường xuyên cập nhật lịch tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ủy ban; 

- Tham mưu trình Lãnh đạo Ủy ban văn bản mời: Đồng chí Phó Chủ tịch 

Thường trực Quốc hội, Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương, Đồng chí 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đồng chí Chủ tịch 

Hội đồng Dân tộc Quốc hội dự, động viên một số Đại hội đại biểu các dân tộc 

thiểu số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trình văn bản trước ngày 

15/9/2019. 

e) Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính: 

- Tham mưu, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn bản gửi Văn phòng Chính 

phủ xin rút các Đề án dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 

2019 đã được tích hợp vào “Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi”; trình văn bản trước ngày 20/9/2019;  

- Tham mưu, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban có thư gửi các đồng chí 

Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp thực hiện có 

hiệu quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc 

thiểu số năm 2019; trình văn bản trước ngày 15/9/2019; 

- Đôn đốc các vụ, đơn vị, Ban Dân tộc các địa phương phối hợp với Tổng 

cục Thống kê, Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn 
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trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Điều tra, thu thập thông tin về 

thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. 

g) Giao Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan 

tham mưu tốt việc đón Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng 

đất nước và tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về công tác dân tộc, giao lưu 

nhân dân giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc tuyến 

biên giới Việt - Lào cuối tháng 11 năm 2019. Đồng ý với đề xuất của Vụ Hợp 

tác quốc tế về việc tổ chức đón và hội đàm giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban 

Dân tộc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào trong dịp này. 

h) Giao Học viện Dân tộc tiếp tục đôn đốc và tổng hợp danh sách các bộ, 

ngành, địa phương đã triển khai Quyết định số 771/QĐ-TTg, ngày 26/6/2018 

của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Lãnh đạo Ủy ban trước ngày 30/9/2019. 

i) Giao Báo Dân tộc và Phát triển phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan 

tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, 

sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2019 đúng kế hoạch, đảm 

bảo chu đáo, ý nghĩa. 

 k) Giao Văn phòng Ủy ban phối hợp với Ban quản lý DAĐTCNXD khẩn 

trương chuẩn bị đủ các điều kiện chuyển trụ sở UBDT về số 349 Đội Cấn. 

 l) Về Hội ý Lãnh đạo Ủy ban hàng tuần và Giao ban Lãnh đạo Ủy ban với 

Thủ trưởng đơn vị thuộc Ủy ban hằng tháng:  

- Lãnh đạo Ủy ban thống nhất tổ chức Hội ý Lãnh đạo Ủy ban hàng tuần 

vào 8h00 ngày thứ hai hằng tuần. Lịch làm việc tuần của Lãnh đạo Ủy ban đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban trước 9h30 ngày thứ 2 hằng tuần; 

 - Giao Vụ Tổng hợp, cùng với việc tham mưu xây dựng báo cáo công tác 

tháng của Ủy ban theo quy định, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các vụ, đơn vị 

để Lãnh đạo Ủy ban xem xét, giải quyết trong giao ban Lãnh đạo Ủy ban với 

Thủ trưởng đơn vị thuộc Ủy ban hằng tháng. 

m) Về một số kiến nghị của các vụ, đơn vị: Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã trực 

tiếp chỉ đạo, giải đáp tại Hội nghị; các vụ, đơn vị chủ động phối hợp để triển 

khai thực hiện; nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ủy ban 

xem xét, quyết định. 

Trên đây là kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc họp giao 

ban đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 

tháng 9 năm 2019 của Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Ủy ban thông báo để các vụ, 

đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c); 

- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm (để b/c); 

- Các vụ, đơn vị thuộc UBDT ; 

- Thường trực Đảng ủy cơ quan; 

- Văn phòng BCS Đảng & Đảng ủy; 

- Cổng TTĐT của UBDT; 

- Lưu: VT, HCTK. 

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Lò Quang Tú 
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DANH SÁCH 

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban và Thủ trưởng các vụ, đơn vị dự họp  

(Ban hành kèm theo Thông báo số 72  /TB- UBDT ngày 11  tháng 9  năm 2019 

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) 
 

 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

1 Đỗ Văn Chiến Bộ trưởng, Chủ nhiệm  

2 Phan Văn Hùng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm  

3 Lê Sơn Hải Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm  

4 Lò Quang Tú Chánh Văn phòng Ủy ban  

5 Cầm Văn Thanh Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ  

6 Nguyễn Văn Nhuận Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính  

7 Hoàng Đức Thành Chánh Thanh tra Ủy ban  

8 Vũ Hữu Hoạt Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền  

9 Bùi Văn Lịch Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc  

10 Lý Anh Tuấn Vụ trưởng Vụ Pháp chế  

11 Hà Việt Quân 
Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hợp 

tác Quốc tế 

 

12 Nguyễn Sỹ Tá Vụ trưởng Vụ Tổng hợp  

13 Nguyễn Quang Đức Vụ trưởng Vụ Địa phương I  

14 Huỳnh Thị SômaLy Vụ trưởng Vụ Địa phương III  

15 Võ Văn Bảy Chánh Văn phòng ĐPCT 135  

16 Lê Công Bình 
Phó TBT phụ trách Báo Dân tộc và 

Phát triển 

 

17 Nguyễn Quang Hải Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc  

18 Nguyễn Ngọc Hà Giám đốc Trung tâm Thông tin  

19 Trần Trung Q. Giám đốc Học viện Dân tộc  

20 Bùi Thiện Lạc Giám đốc Nhà Khách Dân tộc  

21 Đặng Hà Lự 
Giám đốc Ban Quản lý 

DAĐTCNXD 

 

22 Nguyễn Thu Minh Chánh Văn phòng BCSĐ và ĐU  

23 Lưu Xuân Thủy Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số 

Đồng chí Vụ trưởng 

đi công tác tỉnh           

Đắk Nông 

24 Y Dẫn Êban Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II Đồng chí Vụ trưởng  
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

nghỉ phép 

 

* Ghi chú các Đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm vắng họp, lý do: 

- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn dự Đại hội đại biểu các DTTS 

tỉnh Phú Yên lần thứ III năm 2019; 

- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đi bồi dưỡng ngắn hạn về “Nâng 

cao năng lực lãnh đạo quản lý về hoạch định chính sách” theo Đề án 165, Cộng 

hòa Phần Lan; 

- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng NTM vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên tổ chức tại tỉnh Quảng Nam. 
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