ỦY BAN DÂN TỘC
Số: 471 /TB-UBDT
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Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022
THÔNG BÁO
Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban
về công tác chuẩn bị chương trình làm việc của đồng chí Chủ tịch Quốc hội
với Uỷ ban Dân tộc và góp ý đối với dự thảo
Báo cáo tại Chương trình làm việc

Ngày 31 tháng 3 năm 2022, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc
họp rà soát công tác chuẩn bị cuộc làm việc của đồng chí Chủ tịch Quốc hội với
Uỷ ban Dân tộc và góp ý đối với dự thảo Báo cáo của Uỷ ban Dân tộc tại cuộc
làm việc. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc
Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông và Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Tổng
hợp, Chính sách dân tộc, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021 - 2030 (CTMTQG), Văn phòng Uỷ ban, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài
chính, Tuyên truyền, Hợp tác quốc tế. Sau khi Lãnh đạo Vụ Tổng hợp trình bày
dự thảo Báo cáo, Chánh Văn phòng Uỷ ban báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị
phục vụ buổi làm việc của Chủ tịch Quốc hội với Uỷ ban Dân tộc và các ý kiến
phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kết luận như sau:
1. Giao Vụ Tổng hợp
- Tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, chủ trì phối hợp với
các vụ, đơn vị khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tại
buổi làm việc của đồng chí Chủ tịch Quốc hội với Uỷ ban Dân tộc. Chú ý một số
nội dung: Báo cáo cần ngắn gọn hơn; có tính khái quát và nhận định, đánh giá
sâu hơn; cần thể hiện được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ đối với công tác
Dân tộc và Ủy ban Dân tộc; sự phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc với Hội đồng Dân
tộc và cơ quan của Quốc hội công tác phối hợp các bộ ngành, cơ quan trung
ương; cập nhật đầy đủ thông tin, số liệu đến hết năm 2021 hoặc đến thời điểm
hiện tại (nếu có); lập các bảng, biểu số liệu liên quan thành các phụ lục của báo
cáo... Phối hợp với các vụ, đơn vị nghiên cứu, chắt lọc kỹ các đề xuất, kiến nghị
để bổ sung, hoàn thiện lại mục kiến nghị trong báo cáo đảm bảo kiến nghị đúng
thẩm quyền, sát thực tế và có tính khả thi.
- Khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Bài phát biểu khai mạc và
Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch Quốc hội tại buổi làm việc. Chú ý dự
thảo Kết luận phải bám sát, thống nhất với dự thảo Báo cáo, nhất là về những đề
xuất, kiến nghị; rà soát kỹ các văn bản của Quốc hội, của các cơ quan có thẩm
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quyền và Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh
Mẫn tại cuộc thăm và làm việc với Uỷ ban Dân tộc ngày 07/02/2022 (Thông báo số
292/TB-VPQH) để tránh đưa vào dự thảo kết luận những vấn đề đã có ý kiến chỉ
đạo và hướng giải quyết.
- Vụ Tổng hợp hoàn thiện toàn bộ dự thảo Báo cáo, Bài phát biểu khai
mạc và Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch Quốc hội tại cuộc làm việc,
trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký Báo cáo trước 12h00 ngày 04/4/2022 (chú ý chủ
động hoàn thiện sớm các nội dung trên để trong trường hợp các cơ quan liên
quan của Quốc hội có yêu cầu gửi sớm hơn thời hạn theo yêu cầu của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm thì vẫn đảm bảo có tài liệu trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký
và gửi theo yêu cầu).
2. Phân công Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn trực tiếp chỉ
đạo các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị phục vụ cuộc làm việc của
đồng chí Chủ tịch Quốc hội làm việc với Uỷ ban Dân tộc đảm bảo chu đáo, an
toàn; chỉ đạo Văn phòng Ủy ban:
- Tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan của Quốc hội chuẩn bị chu đáo
kế hoạch đón tiếp, chương trình làm việc, kịch bản đièu hành; thống nhất về
thành phần, về các điều kiện đảm bảo an ninh, y tế... cho buổi làm việc theo các
nội dung trong Thông báo số 408/TB-UBDT.
- Xây dựng Thông báo phân công chi tiết nhiệm vụ cho các đơn vị, cá
nhân tham gia đón tiếp, phục vụ...buổi làm việc, trình Thứ trưởng, Phó Chủ
nhiệm Nông Quốc Tuấn ký ban hành.
3. Các vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban
- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã được phân công tại Thông báo số
408/TB-UBDT.
- Vụ trưởng, Thủ trưởng các vụ, đơn vị phân công một đồng chí Lãnh đạo
vụ, đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu tới Vụ Tổng hợp để phục
vụ xây dựng dự thảo Báo cáo, Bài phát biểu khai mạc và Thông báo kết luận của
đồng chí Chủ tịch Quốc hội.
Trên đây là kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Văn phòng thông báo 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;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, TH.
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