
Nội dung chủ yếu của Công văn trên như sau:
 
“Ngày 28/12/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2472/QĐ-TTg về việc cấp một
số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn
2012 - 2015 (đính kèm công văn này).
 
Điểm a Khoản 8 Điều 4 trong Quyết định giao “Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh là bộ phận
thường trực, chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu,
đề xuất, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh
giá và tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách tại địa phương”.
 
Qua kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định trên địa bàn Quảng Ninh, cơ quan công tác dân
tộc cấp tỉnh nhận thấy một số tồn tại cần khắc phục, trong đó có tình trạng số lượng các ấn phẩm
báo, tạp chí không được cấp đầy đủ so với số lượng đối tượng được thụ hưởng theo quy định tại
Quyết định số 2472/QĐ-TTg. Nguyên nhân: Khi triển khai thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg
(thay thế Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ), cơ quan cấp
phát ấn phẩm đã không phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát xác định đối tượng thụ
hưởng để xây dựng kế hoạch mà lại căn cứ vào kế hoạch thực hiện Quyết định số 975/QĐ-TTg
trước đó nên số lượng và chủng loại ấn phẩm, đối tượng thụ hưởng đã thay đổi nhiều.
 
Để khắc phục tồn tại trên và thực hiện đúng Quyết định 2472/QĐ-TTg, thực hiện chỉ đạo của Ủy
ban Dân tộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân
huyện (thị xã, thành phố) chỉ đạo cơ quan công tác dân tộc cấp huyện phối hợp với các Phòng,
ban liên quan trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ Quyết định 2472/QĐ-TTg, tiến hành
rà soát, thống kê lại số lượng đơn vị, đối tượng được thụ hưởng các ấn phẩm báo, tạp chí theo
Quyết định 2472/QĐ-TTg trên địa bàn huyện (thị xã, thành phố) theo biểu mẫu  đính kèm công
văn này và được đăng lên Cổng Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh tại mục VĂN BẢN CHỈ ĐẠO.
 
Văn bản tổng hợp danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách dân tộc theo Quyết định 2472/QĐ-
TTg  của  huyện  (thị  xã,  thành  phố)   gửi  về  Ban  Dân  tộc  tỉnh  và  gửi  qua  địa  chỉ  email:
nguyenhuythanh@quangninh.gov.vn trước ngày 20/9/2013 để cơ quan thường trực tổng hợp báo
cáo UBND tỉnh và các bộ ngành Trung ương theo quy định”.
 
Quyết định 2472/QĐ-TTg và Biểu mẫu Công văn 169/BDT-TTTT tại five đính kèm.


