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THÔNG BÁO  

Kết luận thanh tra kết quả thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg  

ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ tại  

Phòng Dân tộc huyện Trần Đề 

 

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra ngày 15/11/2010 quy định về công khai 

kết luận thanh tra; 

Căn cứ Kết luận thanh tra số 03/KL-BDT ngày 03/8/2022 của Trưởng ban 

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng về thanh tra kết quả thực hiện Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ tại Phòng Dân tộc 

huyện Trần Đề; 

Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng thông báo công khai những nội 

dung cơ bản trong Kết luận thanh tra, cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG THANH TRA 

Thanh tra kết quả thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 

06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ tại Phòng Dân tộc huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng. 

II. ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ  

1. Về ưu điểm 

a) Đối với các phòng chuyên môn huyện Trần Đề 

Trong quá trình thanh tra, Văn phòng Ủy ban nhân dân và Phòng Tài chính 

- Kế hoạch huyện Trần Đề phối hợp tốt, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đoàn 

Thanh tra thực hiện nhiệm vụ. 

b) Đối với Phòng Dân tộc huyện Trần Đề 

- Trong quá trình thanh tra, Phòng Dân tộc thực hiện và chấp hành tốt các 

nội dung trong quyết định thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Thanh tra 

làm việc; báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng từ, thông tin đầy đủ, kịp thời 

theo quy định. 

- Phòng Dân tộc tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện cơ 

bản đúng chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-

TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như trong dịp lễ, tết dân 

tộc, huyện thành lập đoàn đến thăm, chúc tết, tặng quà cho người có uy tín; thực 

hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín và người thân khi gặp hoạn nạn; 
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hỗ trợ kinh phí đưa người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm và đề 

nghị cấp trên khen thưởng theo quy định; thường xuyên thông tin về chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội. Từ 

đó trang bị kiến thức cho người có uy tín thực hiện tốt nhiệm vụ, tích cực tham 

gia tuyên truyền, vận động và tổ chức cho đồng bào dân tộc thiểu số tham gia 

thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhất 

là các chính sách dân tộc, tôn giáo; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các 

phong trào thi đua yêu nước, đây thực sự là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan 

trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền với đồng bào các dân tộc thiểu số thực 

hiện tốt khối đại đoàn kết dân tộc, công tác giảm nghèo và giữ gìn an ninh trật tự 

xã hội ở địa phương.  

2. Về hạn chế, thiếu sót 

- Phòng Dân tộc chưa tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt về 

trình tự, thủ tục rà soát bổ sung, thay thế và đưa ra khỏi danh sách người có uy 

tín là chưa đúng với quy định tại Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 

06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Phòng Dân tộc chưa tham mưu Ủy ban nhân dân huyện lập dự toán kinh 

phí để thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín và hàng năm 

chưa lựa chọn người có uy tín thật sự tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng là 

chưa đúng với quy định tại Điều 5 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 

06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

III. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Để chính sách được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, Trưởng ban Ban 

Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đề nghị Chủ tịch UBND huyện Trần Đề chỉ đạo Phòng 

Dân tộc phối hợp với phòng, ban chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị 

trấn thực hiện một số mặt công tác, cụ thể: 

1. Về chấn chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành 

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối 

với người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-

TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phát huy những mặt làm 

được; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh 

giá kết quả để chính sách được thực hiện tốt hơn. 

- Đề nghị họp chấn chỉnh rút kinh nghiệm tập thể lãnh đạo, cá nhân liên 

quan của Phòng Dân tộc và khẩn trương chỉ đạo công chức phụ trách phối hợp 

với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khắc phục những hạn chế, thiếu sót được 

Đoàn Thanh tra chỉ ra.  

2. Về tài chính 
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Đề nghị Phòng Dân tộc phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

lập dự toán kinh phí trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định 

để triển khai thực hiện các chính sách theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 

06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

Trên đây là Thông báo Kết luận thanh tra của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng 

về kết quả thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ tại Phòng Dân tộc huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng./. 

Nơi nhận:                                             
- Lãnh đạo Ban; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trang TTĐT Ban Dân tộc; 

- Lưu: VT, TTr, hồ sơ.  

 

         TRƯỞNG BAN 

 

 

 

       Lâm Sách 
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