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Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp
về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số
cấp tỉnh lần thứ III – năm 2019
Ngày 10/9/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc
thiểu số cấp tỉnh lần thứ III – năm 2019 (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo Đại
hội), chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các dân tộc
thiểu số cấp tỉnh lần thứ III – năm 2019. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ban
Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Ủy
ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo và đại diện các sở, ngành, địa phương: Tài
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an
tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Ban Thi
đua – Khen thưởng tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và
UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Tây Trà, Minh Long.
Sau khi nghe Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh báo cáo nội dung chuẩn bị
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III – năm 2019 và ý
kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III – năm 2019
mang ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục khẳng định và ghi nhận những
đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Ngãi trong công
cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện
chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Để đảm
bảo chất lượng của Đại hội, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các thành viên của
Ban Chỉ đạo Đại hội, Ban Tổ chức và các Tiểu ban theo nhiệm vụ được giao,
khẩn trương chuẩn bị, hoàn thiện các nội dung phục vụ cho Đại hội, cụ thể
như sau:
1. Các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội, Ban Tổ chức và các Tiểu ban
trên cơ sở dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội, dự thảo đề xuất chủ đề báo
cáo tham luận tại Đại hội và dự thảo các văn bản liên quan (Ban Dân tộc
tỉnh đã gửi các thành viên dự họp), khẩn trương tham gia ý kiến, gửi về Ban
Dân tộc tỉnh để kịp thời tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các dự
thảo nêu trên.
2. Giao Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp, nghiên cứu tất cả các ý kiến
góp ý nêu trên đối với các văn bản dự thảo để tiếp thu, hoàn thiện, tham mưu
UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để tiếp tục triển khai
thực hiện. Trong đó lưu ý, nội dung Báo cáo chính trị của Đại hội phải đảm
bảo chất lượng, ngắn gọn và súc tích; có so sánh, đánh giá kết quả thực hiện
công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019 với Quyết tâm

thư của Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ II – năm 2015.
Kỷ yếu của Đại hội cần mang tính gần gũi, gắn kết, sinh động, số lượng
trang phù hợp, đảm bảo về mặt nội dung nhưng không quá chi tiết.
Riêng đối với báo cáo tham luận tại Đại hội, Ban Tổ chức chịu trách
nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị báo cáo tham luận, đảm bảo tốt về
nội dung và điều kiện sức khỏe của cá nhân trình bày tham luận tại Đại hội.
3. Đối với kinh phí thực hiện Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số
lần thứ III – năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh tích cực phối hợp với Sở Tài chính
đảm bảo quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định và trong dự toán đã
được UBND tỉnh giao. Đề nghị UBND các huyện tham gia chương trình văn
nghệ nghiên cứu hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình.
4. Tiểu ban Tuyên truyền, Văn hóa, Nghệ thuật thực hiện công tác
tuyên truyền trước, trong đại hội, đảm bảo trực quan, gần gũi và hiệu quả;
nghiên cứu thực hiện triển lãm hình ảnh xung quanh không gian Đại hội
trong trường hợp cân đối được kinh phí.
Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban
ngành, địa phương và cá nhân có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Thông tin và Truyền thông, Y tế;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Ban Dân tộc tỉnh ;
- Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh;
- UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long,
Sơn Hà, Sơn Tây, Tẩy Trà, Trà Bồng;
- VPUB: C,PCVP, P.TH,VX, NC, CBTH;
- Lưu: VT, P.KT bngoc204.
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