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THÔNG BÁO 

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm  

tại cuộc hội ý lãnh đạo Ủy ban tuần 33  

 

Ngày 09 tháng 8 năm 2021, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì họp trực tuyến 

lãnh đạo Ủy ban tuần 33. Tham dự có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: 

Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Lê Sơn Hải, Y Thông và thủ trưởng một số 

vụ, đơn vị (danh sách kèm theo). Sau khi nghe Văn phòng báo cáo và ý kiến phát 

biểu của các đồng chí dự họp; Bộ trưởng, Chủ nhiệm kết luận: 

1. Về kết quả công tác tuần 32, nhiệm vụ tuần 33 

- Nhất trí với báo cáo kết quả tuần 32, lịch công tác tuần 33; Giao Văn phòng 

tiếp thu, bổ sung các ý kiến các đồng chí dự họp, hoàn thiện, ký ban hành.  

- Về việc tham mưu báo cáo các tuần tiếp theo: giao Văn phòng dự thảo nội 

dung báo cáo tuần ngắn gọn, rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các đồng 

chí lãnh đạo Ủy ban; rõ nội dung, tiến độ, sản phẩm công việc cụ thể của các vụ, 

đơn vị (có biểu ngang thống kê công việc kèm theo); rõ đề xuất, kiến nghị và có 

dự thảo thông báo kết luận gửi kèm. Tài liệu, nội dung họp gửi lãnh đạo Ủy ban 

chậm nhất trong chiều thứ 6 hằng tuần. 

- Giao các vụ, đơn vị chủ động xây dựng lịch công tác phù hợp với tình hình 

giãn cách chống dịch Covid -19, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo chương 

trình công tác, xin ý kiến Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách và đăng lên Cổng 

thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc. 

2. Về một số công tác trọng tâm  

2.1. Nhiệm vụ liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-

XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030 (CT MTQG) 

a) Văn phòng điều phối CT MTQG:  
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- Chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo nghiên 

cứu khả thi CT MTQG theo ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định Nhà 

nước, dự thảo Quyết định phê duyệt CT MTQG gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để 

tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Tham mưu Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ 

đạo Trung ương CT MTQG văn bản đôn đốc các bộ, ngành liên quan thực hiện 

các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 65/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 08/7/2021 

của Ban Chỉ đạo Trung ương CT MTQG. 

b) Vụ Chính sách Dân tộc: 

- Phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp trong việc đôn đốc các bộ, 

ngành liên quan sớm có văn bản thẩm định dự thảo “Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách 

Trung ương hỗ trợ thực hiện CT MTQG” gửi Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo đề xuất. 

- Chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Thông 

tư hướng dẫn triển khai thực hiện một số dự án, tiểu dự án thuộc CT MTQG do 

Ủy ban Dân tộc quản lý đảm bảo tiến độ, chất lượng; thường xuyên báo cáo lãnh 

đạo Ủy ban những vướng mắc, khó khăn, đề xuất giải pháp để kịp thời chỉ đạo. 

2.2. Nhiệm vụ do Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban giao: 

- Các vụ, đơn vị nâng cao trách nhiệm, chủ động rà soát các nhiệm vụ theo 

chương trình công tác đã được phê duyệt, các nhiệm vụ được giao bổ sung, chủ 

động điều chỉnh kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể đến cán bộ công chức đảm 

bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, phù hợp trong điều kiện phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn, chậm. 

- Tổ công tác giúp việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm khẩn trương phân công 

nhiệm vụ, cụ thể hóa công việc, trách nhiệm theo dõi theo các lĩnh vực chuyên 

môn cho các thành viên; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo lãnh 

đạo Ủy ban tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các vụ, đơn vị. 

2.3. Nhiệm vụ tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 

a) Đề nghị Đảng uỷ cơ quan chỉ đạo Công đoàn cơ quan nghiên cứu, tham 

mưu việc hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban gặp khó khăn 

trong cuộc sống do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhất là các đơn vị có trụ sở 

làm việc tại các địa phương thực hiện quy định giãn cách xã hội.  
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b) Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19  theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, 

chống dịch Covid-19. 

- Tham mưu văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

phối hợp chỉ đạo các cơ quan làm công tác dân tộc ở địa phương, phát huy vai trò 

người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19; Người có uy tín phối hợp với lực lượng bộ đội 

biên phòng, công an giám sát, quản lý các tuyến biên giới, đồng thời nắm tình 

hình triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đối với khu vực dân tộc thiểu số và miền núi, đề 

xuất, kiến nghị nếu có khó khăn, vướng mắc. 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Y tế tham mưu tổ 

chức tiêm mũi 2 vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 đối với các công chức, viên 

chức, người lao động thuộc Ủy ban; phối hợp với Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương 

tổ chức xét nghiệm định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 

nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở vị trí việc làm đặc 

thù để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch hiệu quả. 

- Chỉ đạo Văn phòng Ủy ban: 

+ Thông báo đến các vụ, đơn vị về việc thực hiện nghiêm các quy định về 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: thực hiện giãn cách ở nơi làm việc, 

noi sinh sống, phun khử khuẩn định kỳ, vệ sinh công cộng, phòng làm việc, … 

đảm bảo vệ sinh môi trường cơ quan.  

+ Nghiên cứu căn cứ quy định hiện hành để tham mưu nguồn, kinh phí hỗ 

trợ đối với các công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Dân tộc và 

đồng bào các dân tộc thiểu số đang bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch Covid-19. 

c) Thủ trưởng các vụ, đơn vị có trách nhiệm: 

 - Quán triệt, chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm 

túc việc làm việc tại nhà, làm việc tại cơ quan theo chủ trương giãn cách xã hội, 

theo phân công công tác của lãnh đạo đơn vị, duy trì thông suốt thông tin liên lạc, 

đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất được giao. 

- Hằng ngày cập nhật, báo cáo tình hình sức khỏe của công chức, viên chức, 

người lao động, gửi Văn phòng tổng hợp, báo cáo theo quy định.  
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- Báo cáo, xin ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Ủy ban phụ trách về danh sách 

công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan trong thời gian giãn 

cách xã hội, gửi Văn phòng (qua phòng Văn thư – Lưu trữ) trước 15 giờ ngày thứ 

6 hàng tuần để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Ủy ban và làm cơ sở cấp giấy đi đường.  

- Giao Chánh Văn phòng Ủy ban chịu trách nhiệm, có phương án cấp giấy 

đi đường phù hợp với từng nhóm công chức, viên chức, người lao động đảm bảo 

thông suốt, kịp thời. 

- Đối với các cá nhân được giao vụ phát sinh, đột xuất cần đến cơ quan làm 

việc, các vụ, đơn vị xin ý kiến lãnh đạo Ủy ban phụ trách phê duyệt và thông báo 

đến Văn phòng để có phương án phù hợp xử lý phù hợp đảm bảo tiến độ thực hiện 

công việc được giao. 

- Vụ Địa phương I, Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III, Văn phòng Ủy 

ban (Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh) chủ động phối hợp với cơ quan 

công tác dân tộc địa phương nắm chắc tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-

19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại địa bàn phụ trách; kịp 

thời tham mưu lãnh đạo Ủy ban nội dung báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ phương án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chịu ảnh hưởng của dịch 

Covid-19. 

2.4. Nhiệm vụ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan: 

a) Trung tâm Thông tin: 

- Đảm bảo thông suốt hệ thống đường truyền, ứng dụng hệ điều hành tác 

nghiệp, hộp thư công vụ đảm bảo phục vụ xử lý công việc của công chức, viên 

chức khi làm việc online; đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật khi có yêu cầu của lãnh đạo Ủy 

ban và các vụ, đơn vị.  

- Phối hợp với Văn phòng tham mưu, đề xuất phương án triển khai hệ thống, 

kỹ thuật để tổ chức họp trực tuyến lãnh đạo Ủy ban với các vụ, đơn vị; báo cáo 

lãnh đạo Ủy ban trong tháng 08/2021. 

- Khẩn trương thực hiện việc chuyển toàn bộ máy chủ của Uỷ ban Dân tộc 

từ trụ sở 80 Phan Đình Phùng về trụ sở 349 Đội Cấn. 

- Tập trung triển khai việc rà soát, đánh giá thực trạng hạ tầng, trang thiết bị, 

phần mềm, nguồn nhân lực của Ủy ban; đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện 

trong những tháng cuối năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025; báo cáo lãnh đạo Ủy 

ban trước ngày 10/9/2021. 
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b) Văn phòng Ủy ban: 

- Có văn bản hướng dẫn, đôn đốc các vụ, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong 

việc chuẩn bị hồ sơ tài liệu trình lãnh đạo Ủy ban, tăng cường thực hiện giao việc 

và phân công công tác chuyên môn qua hệ điều hành tác nghiệp. 

- Chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị tham mưu xây dựng Quy chế, quy trình 

tổ chức các cuộc họp trực tuyến của Ủy ban Dân tộc. 

 - Có báo cáo rà soát cụ thể về trang thiết bị (máy tính xách tay, máy tính 

bảng,..) đã trang bị cho các vụ, đơn vị phục vụ công tác chuyên môn; đề xuất 

phương án hiệu quả để tổ chức triển khai việc họp trực tuyến trong thời gian tới. 

c) Các vụ, đơn vị: 

- Chủ động phối hợp với Trung tâm thông tin trong việc báo cáo, đề xuất các 

nội dung liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện vụ chuyên 

môn; nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn cho công chức, viên chức, người lao động của vụ, đơn vị. 

- Nghiêm túc, thường xuyên thực hiện công việc chuyên môn, sử dụng chữ 

ký số trên hệ điều hành tác nghiệp và nâng cao trách nhiệm trong việc soạn thảo, 

dự thảo, chuẩn bị tài liệu trình lãnh đạo Ủy ban. 

Văn phòng Ủy ban thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm để các vụ, 

đơn vị triển khai thực hiện./.       

 

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

- Các TT, PCN (để b/c); 

- Các vụ, đơn vị trực thuộc; 

- 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 

Lãnh đạo Ủy ban và Lãnh đạo các vụ, đơn vị dự Hội ý tuần 33 

(Kèm theo Thông báo kết luận số          /TB- UBDT, ngày      tháng 8 năm 2021  

của Ủy ban Dân tộc) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú/Điểm cầu 

1 Hầu A Lềnh Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Phòng họp trực tuyến 

tại trụ sở cơ quan 

2 Nông Quốc Tuấn Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm  

3 Lê Sơn Hải Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm  

4 Hoàng Thị Hạnh Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm  

5 Y Thông Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm  

6 Bùi Văn Lịch Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng 
Phòng họp trực tuyến 

tại trụ sở cơ quan 

7 Nguyễn Sỹ Tá Vụ trưởng Vụ Tổng hợp  

8 Vũ Trung Kiên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban 
Phòng họp trực tuyến 

tại trụ sở cơ quan 

9 Bùi Quốc Thắng Phó Chánh Văn phòng Ủy ban 
Phòng họp trực tuyến 

tại trụ sở cơ quan 

10 Phạm Bình Sơn Phó Chánh Văn phòng Ủy ban 
Phòng họp trực tuyến 

tại trụ sở cơ quan 
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