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THÔNG BÁO 

V/v triển khai một số nội dung trọng tâm trong tháng 9 năm 2021 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong điều 

kiện không thể giao ban theo quy chế làm việc của cơ quan. Để đảm bảo tốt công 

tác phòng chống dịch covid-19 theo quy định và tiếp tục triển khai tốt công việc 

được giao, Trưởng ban đề nghị cán bộ, công chức và người lao động thuộc Ban 

triển khai một số nội dung trọng tâm trong tháng 9 như sau: 

1. Nghiêm chỉnh chấp hành công tác phòng chống dịch Covid-19 của các 

cấp có thẩm quyền, không được lơ là chủ quan. 

2. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai làm việc tại nhà đảm 

bảo công việc được giải quyết thông suốt, không được chậm trễ; cán bộ, công chức 

và người lao động được bố trí làm việc tại cơ quan tuân thủ công tác phòng chống 

dịch Covid-19, sử dụng giấy đi đường đúng mục đích. 

3. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo Ban theo nhiệm vụ, địa bàn được phân 

công tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ đối với các chương trình, 

chính sách đã bố trí kinh phí triển khai năm 2021. Cụ thể, như sau: 

- Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình 

đầu tư cơ sở hạ tầng theo Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để 

tiến hành nghiệm thu đối với các công trình đã hoàn thành đảm bảo theo quy định; 

chỉ đạo Văn phòng - Thanh tra, phòng Nghiệp vụ đôn đốc đơn vị chế tạo, lắp đặt, 

sửa chữa các pano của các chính sách theo Quyết định 498/QĐ-TTg, Quyết định 

1163/QĐ-TTg, Quyết định 1898/QĐ-TTg hoàn chỉnh để triển khai lắp đặt, sửa 

chữa khi hết thời gian giãn cách xã hội của các cấp có thẩm quyền; triển khai các 

nội dung được giao đảm bảo theo quy định. 

- Chỉ đạo phòng Nghiệp vụ xây dựng phương án, kế hoạch tập huấn cụ thể; 

bố trí giảng viên; chuẩn bị các tài liệu, bài giảng và các điều kiện khác cho các lớp 

tập huấn đã ban hành kế hoạch để triển khai ngay khi thời gian cho phép. 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ đột 

xuất theo chỉ đạo của UBDT, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

4. Đối với Văn phòng - Thanh tra: 
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- Tiếp tục triển khai các công việc chuyển tiếp như: tham mưu hoàn thành 

việc thanh lí tài sản theo quy định; tham mưu lựa chọn đơn vị hợp đồng triển khai 

Kế hoạch Bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống làm công tác 

dân tộc theo Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo hình thức trực tuyến; 

- Hoàn chỉnh kết luận Thanh tra nguồn vốn sự nghiệp theo Quyết định 

2085/QĐ-TTg tại huyện Minh Hóa, tham mưu thời gian thông báo kết luận thanh 

tra thời điểm phù hợp; 

- Đôn đốc, hoàn thiện thống kê, tổng hợp số liệu liên quan đến công tác dân 

tộc trên địa bàn tỉnh; 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Nghiệp vụ đôn đốc đơn vị triển khai lắp đặt, 

sửa chữa pano của các chương trình, chính sách để triển khai trong thời gian phù 

hợp. 

- Đôn đốc CBCC cơ quan tham gia tìm hiểu các nội dung về chương trình 

CCHC theo Kế hoạch của UBND tỉnh (hoàn thành trước ngày 20/9/2021). 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của phòng và các nhiệm vụ đột 

xuất khi được lãnh đạo Ban giao. 

5. Đối với phòng Nghiệp vụ: 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển tiếp. Căn cứ Kế hoạch của UBND 

tỉnh, của Ban và chỉ đạo của Lãnh đạo Ban để triển khai các nội dung cho các lớp 

tập huấn của các chương trình, chính sách như: chính sách đối với người có uy tín, 

Quyết định 498/QĐ-TTg, Quyết định 1163/QĐ-TTg, Quyết định 1898/QĐ-TTg,… 

để triển khai thực hiện ngay khi hết thời gian giãn cách; Phối hợp với Văn phòng - 

Thanh tra đôn đốc đơn vị thi công các pano của các chương trình, chính sách để 

triển khai lắp đặt, sửa chữa theo Kế hoạch, đảm bảo mỹ thuật, đúng nội dung. 

- Tổng hợp nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, 

2022 theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương CTMTQG phát triển KTXH vùng 

đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 đảm bảo theo thời gian quy định 

(hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 14/9). 

- Tham mưu Lãnh đạo Ban văn bản đề nghị các huyện và các xã có đông 

đồng bào DTTS chủ động, chuẩn bị các phương án phòng, chống Bão, lũ trong 

mùa mưa bão, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do Bão, lũ gây ra. 
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- Đôn đốc, nắm thông tin tiến độ thi công các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng 

theo Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu kế hoạch 

kiểm tra, nghiệm thu khi thời gian cho phép. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai kế hoạch, kiểm tra tình hình thực 

hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bố 

Trạch giai đoạn 2019-2020 sau khi hết giãn cách. 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của phòng và các nhiệm vụ đột xuất 

khi được lãnh đạo Ban giao. 

Đề nghị cán bộ, công chức và người lao động cơ quan nghiêm túc thực 

hiện./.  

 
 
Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Trang TTĐT Ban; 

- Lưu: VT, VP-TTr. 

                   TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

                      Võ Ngọc Thanh 
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