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BÁO CÁO
Kết quả rà soát văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc trong 6
tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Thực hiện Công văn số 4848/UBND-NCKSTT, ngày 09/10/2019 của UBND
tỉnh Đắk Nông về việc các biện pháp nâng cao công tác xây dựng, ban hành văn
bản QPPL tại địa phương.
Ban Dân tộc báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL của Trung ương và địa
phương thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong 6 tháng đầu
năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau:
1. Công tác chỉ đạo thực hiện
Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông chỉ đạo bộ phận chuyên môn (Phòng Thanh tra)
xây dựng Kế hoạch số: 31/KH-BDT, ngày 14/01/2020 về Kiểm tra, rà soát và theo
dõi văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trong lĩnh vực công tác dân tộc.
2. Kết quả rà soát văn bản QPPL trong 6 tháng đầu năm 2020
a. Văn bản QPPL của địa phương
- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông không đăng ký
xây dựng VBQPPL nào liên quan đến chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.
b. Văn bản QPPL của Trung ương
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban Dân tộc đã ban hành 02 văn bản QPPL
liên quan đến công tác dân tộc đó là:
+ Thông tư số: 02/2019/TT-UBDT ngày 04/12/2019 của Ủy ban Dân tộc về
Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc liên tịch ban
hành; Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/01/2020.
+ Thông tư số: 03/2019/TT-UBDT ngày 25/12/2019 của Ủy ban Dân tộc về
Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc; Thông tư có hiệu lực từ
ngày 01/3/2020 và thay thế cho Thông tư số 06/2014/TT-UBDT ngày 10/12/2014
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê
công tác dân tộc.
3. Phương hướng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
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Ban Dân tộc tiếp tục cập nhật, theo dõi, rà soát văn bản QPPL của Trung
ương và địa phương thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo Kế
hoạch số: 31/KH-BDT, ngày 14/01/2020 về Kiểm tra, rà soát và theo dõi văn bản
quy phạm pháp luật năm 2020 trong lĩnh vực công tác dân tộc.
Trên đây là báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL trong 6 tháng đầu năm và
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Dân tộc, đề nghị Sở Tư
pháp tỉnh tổng hợp theo quy định./.
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