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  UBND TỈNH LẠNG SƠN 

 BAN DÂN TỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /KH-BDT Lạng Sơn, ngày        tháng 9  năm 2019 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật  

tại một số huyện trên địa bàn tỉnh năm 2019 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-BDT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ban Dân 

Kế hoạch Công tác Ban Dân tộc năm 2019. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

UBND tỉnh giao, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến 

giáo dục pháp luật tại một số huyện trên địa bàn tỉnh 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 tác động trực tiếp đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi từng 

bước nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo 

của Đảng, Nhà nước.  

Tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với các chương trình, dự án đang 

triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các chương trình, dự án đầu tư 

cho vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, xã khu vực II có thôn 

ĐBKK được thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.  

2. Yêu cầu 

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phải bám sát chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các nội dung 

tập huấn cần cụ thể, sát thực, phù hợp với nhu cầu, đặc điểm và phong tục tập 

quán, truyền thống văn hóa của từng dân tộc, từng khu vực, đặc biệt là các xã đặc 

biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa; giúp các đối tượng tham gia dễ hiểu, dễ thực 

hiện; từng bước nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong 

việc tham gia thực hiện các chính sách dân tộc tại cơ sở.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung   

- Chuyên đề 1: Pháp luật về Hình sự (Báo cáo viên Sở Tư pháp) 

- Chuyên đề 2: Pháp luật về Hôn nhân và gia đình; trợ giúp pháp lý (Báo 

cáo viên Sở Tư pháp) 
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- Chuyên đề 3: Phổ biến, hướng dẫn hoạt động Giám sát đầu tư của Cộng 

đồng tại cơ sở; quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật Đầu tư công; Nghị 

định số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư; các văn bản của nhà 

nước liên quan đến công tác Giám sát đầu tư của cộng đồng (Báo cáo viên Ban 

Dân tộc tỉnh). 

2. Hình thức: Tiến hành mở Hội nghị phổ biến tại 05 huyện trên địa bàn 

tỉnh. 

III. SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN  

 1. Số lượng: Tổng số 750 người, được chia thành 05 lớp, mỗi lớp 150 

người; tổ chức tại 05 huyện. 

 2. Thành phần: Trưởng, phó các thôn, bản; Trưởng Ban Công tác mặt 

trận khu dân cư; Chi hội trưởng các chi đoàn, chi hội đoàn thể ở các thôn, bản; 

người uy tín tiêu biểu; đại diện một số hộ gia đình tiêu biểu thuộc các xã ĐBKK, 

xã biên giới, các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II được thụ hưởng Chương trình 

135 giai đoạn 2017-2020 (không mời những người đã được tập huấn trong 

năm 2019). 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian: Mỗi lớp được tổ chức 02 ngày. Từ tháng tháng 10/2019 đến 

tháng 11/2019 (sau khi thống nhất với Sở Tư pháp và Phòng Lao động, thương 

binh, xã hội - Dân tộc các huyện, Ban Dân tộc sẽ thông báo lịch tập huấn cụ thể). 

2. Địa điểm: Tổ chức tại các huyện Đình Lập; Lộc Bình; Văn Quan; Tràng 

Định; Bình Gia. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng nguồn kinh phí đặc thù của Ban Dân tộc được 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. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

31. Ban Dân tộc tỉnh 

- Giao phòng Kế hoạch – Tổng hợp chủ trì, phối hợp với Văn phòng, Sở 

Tư pháp chuẩn bị biên soạn, in ấn tài liệu; Phối hợp với Phòng Lao động, thương 

binh, xã hội - Dân tộc các huyện thống nhất các điều kiện để tổ chức Hội nghị tập 

huấn, tuyên truyền; Chịu trách nhiệm quản lý sử dụng kinh phí đúng mục đích, 

hiệu quả, thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành. 

2. Đề nghị Sở Tư pháp: quan tâm, phối hợp biên soạn tài liệu lên lớp gửi 

Ban Dân tộc (qua Phòng KH – TH; đ/c Hoàng Thị Hà, email: 

habdtls@gmail.com; sđt: 0815 804 189), phân công Báo cáo viên thực hiện 

Chuyên đề 01, 02. 

mailto:habdtls@gmail.com
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3. Đề nghị UBND các huyện Chỉ đạo và giao cho Phòng Lao động, 

thương binh, xã hội - Dân tộc huyện thực hiện một số nội dung sau: 

 - Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị các 

điều kiện triển khai, tổ chức Hội nghị đạt hiệu quả.  

 - Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã lựa chọn đúng thành phần, số lượng và 

lập danh sách học viên gửi về Ban Dân tộc tỉnh (qua Phòng KH – TH; đ/c Hoàng 

Thị Hà, email: habdtls@gmail.com; sđt: 0815 804 189) trước ngày 09/10/2019. 

- Phối hợp chuẩn bị hội trường, makét, tăng âm, loa đài, nước phục vụ hội 

nghị; nơi ăn, nghỉ cho học viên.  

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 tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp (p/h); 

- Lãnh đạo ban;   

- UBND các huyện (p/h);  

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện (p/h);  

- VP; Thanh tra; Các phòng CM;  

- Lưu: VT; KH-TH.                                                          

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triệu Văn Lạng 
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