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BÁO CÁO 

Tổng hợp kết quả phối hợp triển khai thực hiện Thông báo số 83/TB-

BCĐ ngày 19/01/2023 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động về kết luận Hội nghị 

giao ban Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của 

đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát 

nghèo bền vững” huyện định kỳ quý IV/2022 

 

 

Thực hiện Thông báo số 83/TB-BCĐ ngày 19/01/2023 của Ban Chỉ đạo 

Cuộc vận động về kết luận Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Làm 

thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào 

dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” huyện định kỳ quý IV/2022. 

 Phòng Dân tộc huyện báo cáo kết quả phối hợp triển khai thực hiện 

Thông báo Kết luận số 83/TB-BCĐ ngày 19/01/2023 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận 

động, cụ thể như sau: 

1. Công tác tham mưu văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện: Phòng 

Dân tộc đã tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo: (1) Công văn 

số 152/UBND-TH ngày 22/02/2023 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 

83/TB-BCĐ ngày 19/01/2023 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động. (2) Công văn số 

208/UBND-TH ngày 02/03/2023 về việc đôn đốc gửi báo cáo triển khai thực 

hiện Thông báo số 83/TB-BCĐ ngày 19/01/2023 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận 

động. 

2. Nội dung đề nghị báo cáo: (1) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị số 12-

CT/TU ngày 18/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh 

đạo của các cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”. (2) Phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam huyện rà soát, đánh giá và đề xuất điểu chỉnh các chỉ tiêu 

theo Kế hoạch số 26-KH/HU ngày 22/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy và 

Đề án của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện đảm bảo chính xác, thống nhất và 

theo đúng các quy định, tiêu chuẩn áp dụng hiện hành (nếu có). (3) Chủ động 

thực hiện việc lồng ghép các chương trình, dự án, đề án,... của cơ quan, đơn vị 

mình liên quan đến hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. (4) Tổ 

chức rà soát, tổng hợp số hộ dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo tham gia các tổ 

hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn và đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình vận động hộ dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo tham 

gia tổ hợp tác, hợp tác xã. (5) Tham mưu UBND huyện cụ thể hóa các chỉ tiêu 

thực hiện Cuộc vận động tại Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 22/4/2021 của Ban 



Thường vụ Huyện ủy và Đề án Cuộc vận động năm 2023 để phân bổ theo từng 

xã, thị trấn. 

3. Kết quả tổng hợp các đơn vị, địa phương gửi báo cáo: Qua công tác 

theo dõi, đến thời điểm hiện nay (ngày 05/03/2023) có 04 đơn vị gửi báo cáo 

gồm (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm 

GDNN-GDTX, Trung tâm DVNN), các đơn vị, địa phương còn lại chưa gửi báo 

cáo nên đơn vị không đủ số liệu để tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo 

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động theo quy định. 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp kết quả phối hợp triển khai thực hiện Thông 

báo số 83/TB-BCĐ ngày 19/01/2023 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động về kết 

luận Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, 

cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số 

vươn lên thoát nghèo bền vững” huyện định kỳ quý IV/2022./. 

Nơi nhận: 
-  UBND huyện (b/c); 

- Ban Chỉ đạo CVĐ (b/c); 

- Các Phòng, ban, đơn vị liên quan (đ/b); 

- UBND các xã, thị trấn (đ/b); 

- Lưu: PDT. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nay Y Khánh 
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