
 1 

  UBND TỈNH LẠNG SƠN 

 BAN DÂN TỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 16/KH-BDT Lạng Sơn, ngày 27  tháng 02  năm 2019 
 
 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đồng bào vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn  về thực hiện Đề án “ Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao 

Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, 

vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2019 như sau. 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích. 

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân nông thôn và đồng bào dân tộc 

thiểu số cư trú ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới về các quy 

định pháp luật có liên quan đến cuộc sống, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của 

người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác dân tộc và các 

chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước được đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. Tạo niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số vào sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

yên tâm lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm 

nghèo, bảo đảm quốc phòng an ninh, ổn định chính trị... 

2. Yêu cầu. 

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân nông thôn và đồng 

bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc 

phải đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả.  

Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phải bám sát đúng nội 

dung, phù hợp với đối tượng. Tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật, hệ 

thống các chính sách dân tộc để đồng bào từng bước nâng cáo nhận thức, chấp 

hành nghiêm pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm lao động sản 

xuất, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; tuyên truyền các chủ trương, đường 

lối của Đảng có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã 

hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng - an ninh. 
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Nội dung tuyên truyền:   

- Chuyên đề 1: Chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; Một 

số chính sách dân tộc đang thực hiện tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Ban 

Dân tộc thực hiện); 

- Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống (Hội LHPN tỉnh thực hiện); 

- Chuyên đề 3: Luật Biên giới quốc gia và quản lý, bảo vệ chủ quyền biên 

giới quốc gia; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới 

(Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện); 

2. Hình thức:  

Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với  Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện mở 15 Hội nghị tuyên truyền tại 15 xã trong 

tỉnh, là các xã ĐBKK, xã biên giới, xã khu vực II có thôn ĐBKK được thụ hưởng 

Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020, mỗi Hội nghị được tổ chức trong 01 ngày 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức:  

- Thời gian: Thực hiện trong năm 2019 (thời gian cụ thể thông báo sau) 

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã hoặc tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:  

Nguồn kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật theo 

Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 06/4/3018 của UBND tỉnh được UBND tỉnh giao 

tại Quyết định số 2526/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2019.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 
3 
1. Ban Dân tộc tỉnh. 

- Giao phòng Chính sách - Tuyên truyền chủ trì, phối hợp với Văn phòng và 

các phòng chuyên môn thuộc Ban tổ chức thực hiện, 

- Chịu trách nhiệm quản lý sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, thanh 

quyết toán theo đúng quy định hiện hành. 

2. Cơ quan phối hợp:  

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh mở 08 Hội nghị  
tại 08 xã (tại huyện Bắc Sơn 01; huyện Bình Gia 01; Văn Quan 02; huyện Chi Lăng 

01; huyện Hữu Lũng 01; huyện Đình Lập 01; huyện Cao Lộc 01). 
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- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc mở 07 Hội 

nghị tại 07 xã biên giới (huyện Lộc Bình 02 xã; huyện Cao Lộc 02 xã; huyện Tràng 

Định 01 xã; huyện Văn Lãng 01 xã; huyện Đình Lập 01 xã) 

3. UBND các huyện. 

 - Chỉ đạo và giao cho Phòng Lao động, thương binh, xã hội - Dân tộc huyện 

chủ trì là đầu mối phối hợp với Phòng Chính sách - Tuyên truyền, Ban Dân tộc tỉnh 

chuẩn bị các điều kiện triển khai, tổ chức Hội nghị đạt hiệu quả;  

 - Chỉ đạo UBND xã lựa chọn và lập danh sách học viên đúng đối tượng, đủ 

số lượng tham gia do ban tổ chức hội nghị yêu cầu. 

- Chỉ đạo UBND xã chuẩn bị hội trường, makét, tăng âm, loa, đài phục vụ hội 

nghị.  

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông 

thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND  các huyện;  

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện;  

- Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Bộ CH BĐBP tỉnh;  

- Lãnh đạo ban;   

- Chánh Văn phòng; Thanh tra;  

- Các phòng chuyên môn;  

- Lưu: VT.                                                         

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triệu Văn Lạng 
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