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BÁO CÁO TUẦN 
Từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2021 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 537/UBND-TH 

ngày 08/4/2021 về thực hiện chế độ báo cáo tuần, Ban Dân tộc tổng hợp báo cáo 

kết quả công tác tuần (từ ngày 01/10 đến 07/10/2021) như sau:  

I. Kết quả công tác tuần 

1. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 

Kiểm tra, nắm tình hình đời sống, sản xuất của đồng bào DTTS, vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số của tỉnh ổn định; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được 

các cấp, các ngành và người dân quan tâm, triển khai thực hiện đảm bảo theo quy 

định; triển khai Hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào 

DTTS tại huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh. 

2. Một số nhiệm vụ khác: 

- Lãnh đạo Ban tham gia Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách tháng 9 và 9 tháng năm 2021; Báo cáo Đề án xây dựng 

bản kiểu mẫu, bản có tiền năng với BCS Đảng UBND tỉnh; Thông báo Kết luận  

thanh tra triển khai thực hiện nguồn vốn theo Quyết định 2085/QĐ-TTg tại huyện 

Minh Hóa; Tham gia Đoàn của Đ/c PBTTTTU, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với 

huyện Minh Hóa. 

- Đôn đốc tiến độ giải quyết các công việc được giao và triển khai nhiệm vụ 

thường xuyên của cơ quan theo kế hoạch và yêu cầu của UBDT, UBND tỉnh, và 

các sở ngành; các văn bản nội vụ cơ quan. 

- Phối hợp với VP UBND tỉnh tổ chức điểm cầu cho Hội nghị trực tuyến 

đánh giá công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng còn lại năm 

2021 do Ủy ban Dân tộc tổ chức.  

3. Tình hình đầu tư công do Ban Dân tộc làm chủ đầu tư: 

Trong tuần Ban Dân tộc đang đôn đốc các đơn vị thi công (08 công trình) 

trên địa bàn thụ hưởng đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo tiến độ giải ngân theo 

quy định. Hiện nay, các công trình đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Tính đến ngày 

30/9/2021 đã có 03 công trình hoàn thành, 05 công trình đang thi công dỡ dang, 

tổng kinh phí giải ngân là: 9,630 tỷ đồng, đạt 61,27% kế hoạch, ước tính đến 

31/12/2021 giải ngân đạt 100% kế hoạch được giao. 

II. Kế hoạch công tác tuần (Từ ngày 08/10 đến 14/10/2021)  

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm 



2 

 

- Tiếp tục năm tình hình vùng đồng bào DTTS; quán triệt, thực hiện nghiêm 

túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, 

phòng, chống cháy, nổ và phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai một số nhiệm 

vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; các nhiệm vụ chuyển 

tiếp của tuần trước.  

2. Một số nhiệm vụ khác: 

- Dự các cuộc họp, hội nghị (nếu có); phối hợp tham mưu UBND tỉnh tổ 

chức tốt điểm cầu tại Quảng Bình về Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác dân tộc 

9 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2021 do Ủy ban Dân tộc tổ 

chức. 

- Tiếp tục triển khai Hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín trong 

đồng bào DTTS năm 2021. 

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. 

- Lãnh đạo Ban chỉ đạo, điều hành các mặt công tác thuộc lĩnh vực được 

phân công, phụ trách; triển khai các đề án đã được UBND tỉnh giao kinh phí. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tuần (từ ngày 01/10 đến ngày 

07/10/2021) và kế hoạch tuần (từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2021) của Ban Dân 

tộc./. 

 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c);                                                                 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Trang TTĐT Ban; 

- Lưu: VT, VP-TTr.  

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phan Công Khánh        
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