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     Số:       /KH-BDT                             Lạng Sơn, ngày      tháng  4  năm 2021 

 

     KẾ HOẠCH 

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế - xã hội,  đảm bảo quốc 

phòng, an ninh cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 2599/QĐ-UBND, ngày 15/12/2020 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 2021. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được UBND 

tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về 

phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh cho người có uy tín 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 như sau. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm hiệu quả công tác vận động và phát 

huy vai trò, vị trí của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với 

công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, góp phần đảm bảo an ninh, 

chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân 

tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 

nước tại địa phương. 

2. Yêu cầu 

Kế hoạch phải được tổ chức triển khai kịp thời, đúng mục đích, đúng đối 

tượng, có hiệu quả, nội dung tập huấn, tuyên truyền phù hợp, thiết thực, có sự 

phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành chức năng. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THỰC HIỆN.  

1. Đối tượng 

100% người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 được 

UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 566/QĐ-UBND, ngày 

03/3/2021 về phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số trên địa bàn tỉnh năm 2021; Thông báo số 166/TB-UBND ngày 31/3/2021 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đính chính tên và số lượng người có uy tín tại 

Quyết định số 566/QĐ-UBND, ngày 03/3/2021 về phê duyệt danh sách người có 

uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

   2. Nội dung 

- Chuyên đề 1: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; tuyên truyền một số 

chính sách phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi tỉnh Lạng Sơn. 
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- Chuyên đề 2: Công tác đấu tranh, vận động quần chúng tham gia phong 

trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 

ở cơ sở; chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy và tê ̣naṇ xa ̃hôị. 

3. Báo cáo viên 

- Là cán bộ thuộc các cơ quan: Ban Dân tộc; Công an tỉnh. 

- Chế độ bồi dưỡng báo cáo viên theo quy định hiện hành.   

4. Thời gian, địa điểm, số lượng hội nghị tập huấn  

-  Thời gian: thực hiện 01 ngày/01 hội nghị. 

- Địa điểm: các lớp tập huấn được tổ chức tại các huyện và thành phố.  

(Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị tập huấn Ban Dân tộc thông báo cụ thể 

sau). 

- Số lượng hội nghị tập huấn: 01/hội nghị/01 huyện, thành phố 

5. Kinh phí   

Thực hiện theo Quyết định số 2599/QĐ-UBND, ngày 15/12/2020 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 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Dân tộc   

- Biên soạn tài liệu, bố trí báo cáo viên tuyên truyền phổ biến nội dung 

chuyên đề 1 “Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; Tuyên truyền một số chính 

sách phát triển kinh tế xã hội, xóa đói nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi tỉnh Lạng Sơn”. 

- In ấn tài liệu, chuẩn bị giấy, bút, đảm bảo đủ theo số lượng học viên được 

triệu tập. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ lớp tập huấn theo quy 

định.  

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, chuẩn bị kinh phí đảm bảo cho lớp tập huấn 

theo Kế hoạch và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành. 

2. Các cơ quan phối hợp thực hiện 

- Công an tỉnh: Biên soạn tài liệu nội dung thuộc chuyên đề 2: “Công tác 

đấu tranh, vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; 

đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; chương trình quốc 

gia phòng chống tội phạm, ma túy và tê ̣naṇ xã hôị”.  Bố trí báo cáo viên tuyên 

truyền phổ biến nội dung theo chuyên đề được phân công. 

Tài liệu chuyên đề và danh sách báo cáo viên gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước 

ngày 20/5/2021 để tổng hợp, in ấn phục vụ lớp tập huấn theo quy định. 

3. Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố 

Lập danh sách học viên tham gia lớp tập huấn đảm bảo đủ số lượng, đúng 

đối tượng. Thời gian gửi danh sách về Ban Dân tộc trước ngày tổ chức tập huấn 

05 ngày, bản mềm về địa chỉ Email: chinhsachls@gmail.com để tổng hợp phục 

vụ lớp tập huấn theo quy định.  
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Trên đây là kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế - 

xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2021. Ban Dân tộc rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp 

thực hiện của Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố. Trong quá trình triển 

khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Ban Dân tộc để được giải 

đáp./. 

Nơi nhận:                        TRƯỞNG BAN 
- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố;                                                                       
- Phòng LĐTB,XH-DT các huyện;                                                                  

- VPHĐND và UBNDTP Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Ban Dân tộc; 

- Chánh văn phòng; Thanh tra;  

- Các phòng chuyên môn;                                                                          Vi Minh Tú 

- Lưu: VT. 
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