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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
tại cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu  

các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019 
 

 

Ngày 30/5/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ 
III, năm 2019 (gọi chung là Đại hội) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để đánh 
giá công tác chuẩn bị cho Đại hội cấp tỉnh, huyện. Tham dự có các đồng chí 
thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ), Ban Tổ chức, các Tiểu Ban giúp việc Ban Tổ 
chức Đại hội. Sau khi nghe Trưởng Ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban Thường trực 
BCĐ Đại hội báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ chuẩn bị 
cho Đại hội, ý kiến phát biểu các thành viên BCĐ tham dự cuộc họp, đồng chí 
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội kết 
luận như sau: 

1. UBND tỉnh ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm các đồng chí 
thành viên Ban BCĐ, Ban Tổ chức, các Tiểu Ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội 
và cơ quan thường trực (Ban Dân tộc) thời gian qua đã có nhiều nỗ lực cố gắng, 
kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Trưởng BCĐ triển khai kịp thời các nội dung 
công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội. Đến nay, UBND tỉnh đã thành lập BCĐ, 
Trưởng BCĐ đã thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu Ban giúp việc Ban Tổ chức 
Đại hội, thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên; kịp thời xây dựng, 
ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố 
triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho tổ chức Đại hội; 11/11 huyện, thành phố đã 
thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời 
đã hướng dẫn các xã, phường, thị trấn triển khai tuyên truyền, thống kê lựa chọn 
đại biểu tham dự Đại hội các cấp. Qua báo cáo của các huyện, thành phố đến 
thời điểm hiện nay cơ bản các huyện đã hoàn tất các bước chuẩn bị cho Đại hội; 
11 huyện, thành phố đã dự kiến, đăng ký ngày tổ chức đại hội trong tháng 
6/2019 đúng theo tinh thần chỉ đạo của BCĐ Trung ương, tỉnh. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuẩn bị cho Đại hội còn một 
số hạn chế đó là: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức đại hội tỉnh, cơ quan thường trực 
tham mưu Ban Chỉ đạo còn lúng túng, chậm triển khai cụ thể hóa các văn bản 
chỉ đạo tổ chức Đại hội của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; hoạt động của 
các Tiểu Ban giúp việc còn hạn chế, có Tiểu Ban chưa xây dựng kế hoạch, họp 
triển khai các nhiệm vụ được giao. Công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội ở 
tỉnh, huyện còn hạn chế, có quá ít tin bài tuyên truyền về Đại hội; một số nơi cấp 
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ủy chính quyền còn chưa quan tâm đúng mức đến việc tổ chức Đại hội dân tộc 
thiểu số tại địa phương… 

2. Để tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, 
cấp tỉnh năm 2019. Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban 
ngành, thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương 
thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

a) Các thành viên BCĐ, Ban Tổ chức, Tiểu Ban giúp việc Ban Tổ chức 
Đại hội tỉnh: 

- Tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai 
các nhiệm vụ chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức đại hội cấp tỉnh; dự kiến 
Đại hội tỉnh tổ chức vào tháng 11/2019 theo đúng kế hoạch đề ra.  

- Các Tiểu Ban giúp việc Ban tổ chức Đại hội theo chức năng, nhiệm vụ 
được phân công tại Thông báo số 53/TB-BCĐ ngày 24/4/2019 của BCĐ Đại hội 
khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết trình Ban Chỉ đạo duyệt trong tháng 
6/2019 để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra và Dự 
Đại hội các huyện, thành phố tại Thông báo số 73/TB-BCĐ ngày 31/5/2019 của 
Ban Chỉ đạo Đại hội, khẩn trương xây dựng kế hoạch và kiểm tra công tác 
chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố 
xong trước 10/6/2019. 

- Ban Dân tộc đôn đốc các Tiểu Ban giúp việc khẩn trương triển khai 
nhiệm vụ: Rà soát, tổng hợp lại thành phần dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, 
trình Ban Chỉ đạo tỉnh quyết định phân bổ đại biểu các sở, ngành, các huyện 
thành phố dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III và 
dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 trước 
ngày 07/6/2019; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch, kịch bản và các văn kiện 
trình tại Đại hội tỉnh; đôn đốc Tiểu Ban Tuyên truyền - Văn hóa, Văn nghệ đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền. 

b) UBND các huyện, thành phố: 

- Đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội dân tộc thiểu 
trên địa bàn, bảo đảm 11/11 huyện, thành phố tổ chức đại hội xong trước ngày 
30/6/2019. Tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và 
sau Đại hội để Nhân dân thấy rõ được mục đích, ý nghĩa của Đại hội đại biểu 
các dân tộc thiểu số các cấp. 

- Thực hiện nghiêm túc việc lựa chọn, cử các đại biểu dự Đại hội đại biểu 
các dân tộc thiểu số cấp tỉnh và Trung ương theo đúng qui định (khi lựa chọn đại 
biểu đi dự Đại hội cấp tỉnh, lưu ý lựa chọn những đại biểu tiêu biểu được đề 
nghị cấp trên khen thưởng). 

- Sau khi kết thúc Đại hội các huyện, thành phố khẩn trương báo cáo kết 
quả về Ban Chỉ đạo tỉnh (thông qua Ban Dân tộc) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ 
đạo Trung ương theo qui định. 
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3. Về định mức chi quà cho các Đại biểu, khách mời dự Đại hội thống nhất 
cấp tỉnh không quá 500 nghìn đồng/suất, cấp huyện không quá 300 nghìn 
đồng/suất. Các cơ quan tham mưu chủ động lựa chọn quà biếu cho hợp lý, bảo 
đảm trang trọng, ý nghĩa.  

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số 
tỉnh Lạng Sơn lần III, năm 2019 yêu cầu các cơ quan, ban ngành, thành viên 
Ban chỉ đạo tỉnh, UBND các huyện, thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm, 
chủ động triển khai các nhiệm vụ bảo đảm đạt tiến độ, kế hoạch theo yêu cầu./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các TV BCĐ tỉnh tại Quyết định 538/QĐ-
UBND ngày 20/3/2019; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- CPCV UBND tỉnh,  
các phòng: TH, NC, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
  

Phạm Hùng Trường 
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