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4. Tổ chức tiếp ñón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của ñồng bào dân
tộc thiểu số theo chế ñộ chính sách và quy ñịnh của pháp luật; ñịnh kỳ tham mưu tổ
chức ðại hội ñại biểu các dân tộc thiểu số của huyện theo hướng dẫn của UBND tỉnh;
lựa chọn ñề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu ở
vùng dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao ñộng sản xuất, phát triển kinh tế
- xã hội, xóa ñói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ
trương, chính sách của ðảng và pháp luật của Nhà nước.
5. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông
tin, lưu trữ phục vụ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc theo chuyên môn, nghiệp
vụ ñược giao.
6. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án và các quy ñịnh của
pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh
vực công tác dân tộc theo quy ñịnh của pháp luật và phân công của UBND huyện.
7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất về tình hình thực
hiện nhiệm vụ về công tác dân tộc trên ñịa bàn huyện và nhiệm vụ ñược giao theo
quy ñịnh của UBND huyện, Ban Dân tộc tỉnh.
8. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch
công chức, thực hiện chế ñộ tiền lương, chính sách, chế ñộ ñãi ngộ, khen thưởng, kỷ
luật, ñào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ ñối với công chức thuộc phạm
vi quản lý của Phòng Dân tộc theo quy ñịnh của pháp luật và theo phân công của
UBND huyện.
9. Quản lý tài chính, tài sản ñược giao và tổ chức thực hiện ngân sách ñược
phân bổ theo quy ñịnh của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND huyện.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.
ðiều 3. Tổ chức và biên chế
1. Phòng Dân tộc có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các
công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện
và trước pháp luật về toàn bộ hoạt ñộng của phòng;
- Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng
và trước pháp luật về các nhiệm vụ ñược phân công;
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch
UBND huyện quyết ñịnh theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do UBND tỉnh ban
hành và theo quy ñịnh của pháp luật. Việc ñiều ñộng, luân chuyển, cho từ chức, miễn
nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế ñộ, chính sách khác ñối

