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KẾ HOẠCH
Thực hiện các nội dung hoạt động sự nghiệp kinh tế năm 2022
Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh
Quảng Nam về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về
việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà
nướcvà kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;
Ban Dân tộc xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung hoạt động sự nghiệp
kinh tế năm 2022 như sau;
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung quy định tại Quyết định số
33/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng
Nam.
2. Tổ chức kiểm tra, nắm tình hình việc thực hiện các nguồn vốn đầu tư, hỗ
trợ thuộc các chương trình, dự án, đề án trên địa bàn các huyện miền núi, vùng dân
tộc thiểu số và tình hình triển khai thực hiện chương trình MTQG phát triển KT XH vùng DTTS và miền núi; qua đó tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền kịp
thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có).
3. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các Sở, ngành, địa phương trong triển khai
thực hiện các nhiệm vụ liên quan vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện đảm
bảo nguyên tắc, chế độ, thủ tục, tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí được cấp.
II. NỘI DUNG;
1. Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập huấn do Trung ương, tỉnh, huyện tổ
chức.
2. Tổ chức Đoàn làm việc với các Bộ, ngành Trung ương liên quan đến
chính sách dân tộc, các chương trình, dự án.
3. Tổ chức Đoàn làm việc, khảo sát, kiểm tra, thanh tra, nắm tình hình thực
hiện chính sách dân tộc, các chương trình, dự án trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số
và miền núi của tỉnh.
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4. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, sơ kết, tổng kết, xây dựng báo cáo đánh
giá các chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước tại các huyện miền
núi, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.
5. Xây dựng đề án, dự án, Nghị quyết HĐND tỉnh liên quan đến chính sách
dân tộc, các chương trình, dự án.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng);
được giao tại Quyết định 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về
việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước
và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022.
(Kèm theo dự toán chi tiết)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Giao phòng Chính sách và Tuyên truyền, Văn phòng Ban và Phòng Thanh
tra thuộc Ban xây dựng chi tiết từng nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ
được giao để triển khai thực hiện.
2. Căn cứ kế hoạch và nguồng kinh phí được phân bổ cho Ban Dân tộc tại
Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh, các phòng phối
hợp Văn phòng về thủ tục hồ sơ thanh quyết toán nguồn kinh phí đúng định mức và
chế độ quy theo hiện hành của Nhà nước.
Trên đây là kế hoạch thực hiện các nội dung hoạt động sự nghiệp kinh tế
năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- Lãnh đạo Ban;
- Kế toán Ban;
- Lưu VT, CS&TT, TT, VP.
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