
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-LĐTBXHDT        Cao Lộc, ngày       tháng 01 năm 2022 

     V/v báo cáo kết quả thực hiện, Quyết định 

số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT 

 

Kính gửi:  

   - Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 612/QĐ-

UBDT, ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt 

danh sách các thôn ĐBKK vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2025 (Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT); 

Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Kế hoạch tổ chức triển khai 

thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT trên địa bàn 

huyện, để có căn cứ tổng hợp, xây dựng báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn và UBND các xã thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tỉnh, 

của Huyện ủy, UBND huyện và Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg và 

Quyết định số 612/QĐ-UBDT của huyện. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện, những đề xuất kiến nghị với các cơ quan, các cấp có thẩm quyền (nếu 

có) để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực 

hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT trên địa bàn. 

2. Các cơ quan, đơn vị báo cáo (theo nội dung đề cương gửi kèm theo) gửi về 

cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

huyện), cụ thể: Báo cáo hằng tháng gửi ngày 15 hằng tháng; Báo cáo quý gửi ngày 

15 tháng cuối quý; Báo cáo năm gửi trước ngày 18/12 để tổng hợp báo cáo cấp trên 

theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả đúng thời gian quy định./. 

 
Nơi nhận:    
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- C,PCVP; 

- Lưu: VT+LĐTBXHDT. 

 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021của Thủ 

tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trên địa bàn......................... 

 

Thực hiện Kế hoạch số            /KH-BCĐ, ngày         8/2021 của Ban chỉ đạo 

của huyện về triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết 

định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 

433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trên địa 

bàn huyện. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ................................................báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện như sau:  

I. TÌNH HÌNH CHUNG 
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- Tình hình vùng đồng báo dân tộc thiểu số; tình hình ổn định đời sống, an 

sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự án toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số..................... 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai trên địa bàn 

.......................... 

 2. Công tác tuyên truyền 

 Hình thức tuyên truyền,.......................; địa bàn tuyên truyền.....................; 

tổng số người tham dự...............................; thành phần tham dự..................; nội dung 

tuyên truyền..............; 

3. Kết quả tham mưu, rà soát các chế độ chính sách 

4. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện 

- Kết quả đạt được......... 

- Những tồn tại, hạn chế............... 

5. Nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới 

 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
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