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V/v triển khai thực hiện công
tác kết nghĩa, giúp đỡ các
huyện, xã vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và báo cáo kết quả
thực hiện năm 2021
Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 09/9/2021 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đổi mới công tác kết nghĩa, giúp đỡ các
huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh và
đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động kết nghĩa năm 2021 theo
Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về Ban hành Kế
hoạch thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam giai đoạn
2020-2025, Ban Dân tộc tỉnh trân trọng đề nghị các bên tham gia kết nghĩa theo
các Quyết định phân công của UBND tỉnh (Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày
21/4/2020 và Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh),
quan tâm chú trọng một số hoạt động sau:
1. Rà soát, đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ kết nghĩa đã ký kết
năm 2021 và sơ kết, đánh giá, bổ sung nhiệm vụ giải pháp thực hiện các năm tiếp
theo.
2. Tổng hợp số liệu, lập báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác kết
nghĩa năm 2021. Cụ thể:
- Đối với sở, ngành, địa phương thực hiện báo cáo trên hệ thống báo cáo
Quảng Nam tại địa chỉ: baocao.quangnam.gov.vn
- Đối với các tổ chức, doanh nghiệp khuyến kích thực hiện báo cáo trên hệ
thống baocao.quangnam.gov.vn và liên hệ với Ban Dân tộc tỉnh để cấp tài khoản
để
nhập
báo
cáo
hoặc
tải
biểu
mẫu
báo
cáo
tại
(https://bandantoc.quangnam.gov.vn mục Văn bản Ban Dân tộc)
(có danh sách các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thực hiện báo
cáo kèm theo)
3. Biểu mẫu báo cáo
- Biểu số 1: Dùng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương (huyện, thị xã, thành
phố), doanh nghiệp nhận kết nghĩa trên địa bàn tỉnh báo cáo.
- Biểu số 2: Dùng cho UBND huyện miền núi (09 huyện) được nhận kết
nghĩa tổng hợp báo cáo. (Đề nghị UBND các huyện chỉ đạo UBND các xã báo
cáo)

4. Thời gian mở nhập báo cáo
- Từ ngày 01/11/2021 đến 30/11/2021.
- Quá thời hạn trên được xem đơn vị không triển khai thực hiện công tác kết
nghĩa.
5. Nội dung, số liệu thực hiện kết nghĩa
Tính từ 01/01/2021 ước đến 31/12/2021.
6. Đề xuất nội dung nhiệm vụ năm 2022
- UBND các huyện miền núi chỉ đạo các xã rà soát, khảo sát đề xuất nội
dung thật cụ thể (VD như chăn nuôi: Nuôi con gì, ở đâu, bao nhiêu hộ tham gia,
kinh phí dự kiến bao nhiêu, trách nhiệm người dân, địa phương làm gì, đơn vị kết
nghĩa làm gì ...), huyện tổng hợp, rà soát, xem xét hình thành một báo cáo đề xuất
tổng hợp, gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương nhận kết nghĩa trên
địa bàn. Nội dung này hoàn thành trước 31/01/2022.
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận kết nghĩa, trên cơ sở nhu cầu, đề
xuất của địa phương (huyện, xã) rà soát thống nhất nội dung, xây dựng kế hoạch,
tiến độ, giải pháp, phân công để triển khai thực hiện kế hoạch. Nội dung này hoàn
thành trước 28/02/2022.
(Các cáo cáo đế xuất, kế hoạch thực hiện báo cáo về UBND tỉnh qua Ban
Dân tộc tỉnh).
Ban Dân tộc tỉnh rất mong nhận được sự phối hợp thực hiện hiệu quả của
các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban
thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
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