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Số:       /TB-UBDT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng 9 năm 2021 

THÔNG BÁO 
Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm  

tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Ủy ban tuần 39 
 

 

Ngày 20/09/2021, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 39; tham dự 

có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, 

Hoàng Thị Hạnh, Y Thông và thủ trưởng các  vụ, đơn vị. Sau khi nghe đồng chí 

Chánh Văn phòng và đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổng hợp báo cáo; ý kiến phát 

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

I. VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19    

- Quán triệt công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, UBND TP Hà Nội và các quy định, hướng dẫn của 

Uỷ ban Dân tộc về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sau ngày 21/9/2021; chỉ 

đạo các vụ, đơn vị rà soát kỹ số lượng công chức, viên chức, người lao động làm 

việc tại cơ quan, số lượng bắt buộc làm việc online tại nhà theo quy định, đảm 

bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban Dân tộc tham 

mưu xây dựng báo cáo hằng tuần của Uỷ ban Dân tộc gửi báo cáo Ban Dân vận 

Trung ương, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (gửi trong ngày thứ 4 hàng tuần).  

- Tổ chức xét nghiệm nhanh phòng, chống Covid 19 cho các công chức, 

viên chức, người lao động đến làm việc tại trụ sở cơ quan trong tuần 40. 

II. VỀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 1. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chỉ đạo: 

 (1) Trung tâm Thông tin tham mưu phương án kỹ thuật, sử dụng đường 

truyền của Chính phủ để tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tại trụ sở Uỷ ban. 

  (2) Văn phòng Ủy ban: 

- Hoàn thiện kế hoạch thăm, chúc Tết các tập thể, cá nhân hộ đồng bào 

DTTS nghèo, hộ gia đình chính sách, người có uy tín,…nhân dịp Tết cổ truyền. 

Đề xuất phương án kinh phí, quà tặng, lịch Tết, xin ý kiến Thứ trưởng, Phó Chủ 
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nhiệm Nông Quốc Tuấn trước khi báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm; hoàn thành 

trước ngày 30/9/2021. 

- Phối hợp với Vụ Tổng hợp, Trung tâm Thông tin chuẩn bị tốt các nội 

dung, điều kiện để tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết 9 

tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2021 của Uỷ ban Dân tộc. 

- Chủ trì việc liên hệ với các cơ quan trung ương để tham mưu địa điểm tổ 

chức hội nghị trực tuyến toàn quốc trong trường hợp phương án tổ chức hội nghị 

tại trụ sở Uỷ ban chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

2. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chỉ đạo: 

- Vụ Tổng hợp chủ trì hoàn thiện kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến với 

các địa phương sơ kết 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2021 

(dự kiến tổ chức vào tuần 1 tháng 10 năm 2021) trong đó xác định rõ nội dung, 

các chuyên đề trình bày tại hội nghị, hình thức tổ chức, phân công nhiệm vụ của 

các vụ, đơn vị. 

- Vụ Chính sách Dân tộc hoàn thiện Tờ trình dự thảo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư 

ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - Xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. 

3. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chỉ đạo Vụ Dân tộc thiểu 

số tham mưu chuẩn bị đầy đủ tài liệu Đề án “Xác định thành phần, tên gọi của 

một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam” báo cáo Ban Cán 

sự Đảng Chính phủ, đồng thời hoàn thiện hồ sơ theo kết luận của Ban Cán sự 

Đảng Chính phủ trình Ban Bí thư Trung ương Đảng đúng thời gian quy định. 

 4. Văn phòng điều phối CT MTQG phối hợp cơ quan chuyên môn thuộc 

Văn phòng Chính phủ hoàn thiện các nội dung theo kết luận của Phó Thủ tướng 

Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp cho ý kiến đối với  các 

nội dung còn có ý kiến khác nhau về Chương trình MTQG phát triển KTXH 

vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 – 2030. 

5. Vụ Kế hoạch- Tài chính đẩy nhanh thực hiện các nội dung công việc 

theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

6. Vụ Tổ chức cán bộ: 

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp hoàn thiện dự thảo Hồ sơ 

trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc (thay thế Nghị định số 

13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ). 



 3 

 

- Xây dựng kế hoạch thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên Lãnh đạo Uỷ 

ban và các cán bộ hưu trí của Uỷ ban Dân tộc nhân dịp Tết cổ truyền Xuân 

Nhâm Dần năm 2022; hoàn thành trước ngày 07/10/2021. 

7. Về một số nội dung khác: 

 (1) Về tham mưu xử lý các văn bản: Văn phòng thường xuyên cập nhật, 

đôn đốc các vụ, đơn vị đẩy nhanh tiến độ và chất lượng tham mưu xử lý các văn 

bản; các vụ, đơn vị thực hiện đúng quy trình tham mưu và trình văn bản. 

  (2) Thủ trưởng các vụ, đơn vị chỉ đạo công chức, viên chức, người lao 

động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình phối hợp trong thực hiện 

nhiệm vụ. Tăng cường giao việc, kiểm soát các quy trình xử lý công việc từ 

khâu tham mưu văn bản đến xin ý kiến các vụ, đơn vị liên quan trước khi báo 

cáo Lãnh đạo Uỷ ban phụ trách hoặc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm (đối với các 

nội dung phải trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm), đảm bảo rõ người, rõ việc, đúng quy 

trình, chất lượng, tiến độ.  

 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 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; 

- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng; 

- 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 trực tuyến Lãnh đạo 

Uỷ ban tuần 39 năm 2021 

(Kèm theo Thông báo kết luận số          /TB- UBDT, ngày      tháng 9 năm 2021  

của Ủy ban Dân tộc) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Hầu A Lềnh Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

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 Nguyễn Sỹ Tá Vụ trưởng Vụ Tổng hợp 

7 Lò Quang Tú Chánh Văn phòng Ủy ban 

8 Cầm Văn Thanh Vụ trưởng vụ TCCB 

9 
Nguyễn Mạnh 

Huấn 
Vụ trưởng vụ KHTC 

10 Hà Việt Quân Chánh Văn phòng ĐPCTMTQG 

11 Hoàng Văn Tuyên Vụ trưởng vụ CSDT 

12 Nguyễn Ngọc Hà  Giám đốc TT thông tin 

13 Vũ Trung Kiên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban 

14 Bùi Quốc Thắng Phó Chánh Văn phòng Ủy ban 

15 Phạm Bình Sơn Phó Chánh Văn phòng Ủy ban 

 

Các đồng chí Vụ 

trưởng, Thủ trưởng 

các Vụ, đơn vị họp 

dự thính 
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