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KẾ HOẠCH 

Hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập cơ quan  

quản lý Nhà nước về công tác dân tộc năm 2021 

 

 

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Cơ quan 

quản lý Nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2021), ghi nhận những 

đóng góp to lớn của công tác dận tộc đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây 

dựng và bảo vệ tổ quốc, tạo không khí phấn khởi, tự hào, cổ vũ, động viên cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành thi đua hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao. Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch hoạt động chào mừng 

kỷ niệm 75 năm ngày thành lập cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc 

trên địa bàn tỉnh như sau: 

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống 75 năm xây dựng và phát 

triển của hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc và kỷ niệm 17 

năm thành lập cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn. 

- Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc; ghi nhận những đóng góp 

của công tác dân tộc đối với sự phát triển chung của tỉnh; tạo không khí phấn 

khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, người lao động trong ngành hăng hái 

thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ 

trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các 

phong trào thi đua yêu nước, vì sự phát triển của các dân tộc thiểu số, góp phần 

vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước. 

- Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại", tạo khí thế sôi nổi trong CBCC, NLĐ ra sức thi đua phấn đấu hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thiết thực lập thành tích chào mừng 

thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại 

biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026; chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND 

tỉnh; thực hành tiết kiệm, thiết thực, kịp thời, hiệu quả và phải đảm bảo an toàn, 

công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh 

COVID-19.  
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II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức giao lưu môn Cầu lông cho CBCCNLĐ cơ quan làm công 

tác Dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Thành phần, đối tượng tham gia: khoảng 98 người, gồm: Cán bộ, công 

chức, người lao động Ban Dân tộc; cán bộ, công chức, người lao động của cơ 

quan công tác dân tộc các huyện, thành phố. 

- Nội dung: Tổ chức thi đấu 01 nội dung: Đôi nam (mỗi đơn vị huyện, 

thành phố 01 đôi) 

- Thời gian tổ chức: 01 buổi, bắt đầu từ 13h30’ ngày 25/4/2021 (Chủ 

nhật).  

- Địa điểm: Tại sân Cầu lông cơ quan Ban Dân tộc tỉnh, đường Quang 

Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

2. Tổ chức tọa đàm ôn lại lịch sử, truyền thống tốt đẹp của ngành 

2.1. Thành phần: khoảng 100 đại biểu, gồm: 

- Thường trực Tỉnh ủy. 

- Lãnh đạo UBND tỉnh và chuyên viên phụ trách công tác dân tộc. 

- Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh có liên quan.                                                                

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. 

- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác dân tộc của cơ quan công 

tác dân tộc các huyện, thành phố. 

- Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã nghỉ hưu. 

- Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Dân tộc. 

2.2. Chương trình buổi tọa đàm:  

- Văn nghệ chào mừng. 

- Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu. 

- Diễn văn khai mạc và ôn lại truyền thống 75 năm ngày truyền thống 

ngành công tác Dân tộc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh. 

- Thảo luận, tham luận: 

+ Tham luận của một số UBND các huyện, thành phố. 

+ Tham luận của các phòng thuộc Ban Dân tộc. 

+ Đại diện nguyên lãnh đạo Ban Dân tộc phát biểu. 

- Lãnh đạo tỉnh phát biểu. 

- Bế mạc. 

2.3. Thời gian tổ chức: 01 buổi, bắt đầu từ 8h00’ ngày 26/4/2021 (thứ 

Hai).  
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2.4. Địa điểm: Tại Nhà khách Tỉnh ủy. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng chủ trì phối hợp với các phòng thuộc ban và tổ chức 

công đoàn cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai cụ thể các nội dung hoạt 

động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân 

tộc trong Kế hoạch này. 

- Xây dựng chương trình chi tiết, dự thảo giấy mời đại biểu dự chương 

trình buổi Tọa đàm và Công văn triệu tập thành phần tham gia giao lưu thể thao 

theo kế hoạch. 

- Lập dự toán kinh phí tổ chức buổi tọa đàm và buổi giao lưu Cầu lông gửi 

Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung. 

- Chuẩn bị các yếu tố cần thiết như: Hội trường, trang trí khánh tiết, hậu 

cần, nước uống, sân thi đấu, các phương tiện, dụng cụ thi đấu và các điều kiện 

khác. 

2. Giao phòng Nghiệp vụ chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh; bài 

phát biểu khai mạc, bế mạc và diễn văn ôn lại 75 năm ngày truyền thống, quá 

trình thành lập, trưởng thành và phát triển của cơ quan quản lý Nhà nước về 

công tác Dân tộc. Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố chuẩn bị bài tham 

luận. 

3. Giao Thanh tra Ban tham mưu tổ chức giải thể thao. Tiếp nhận và lập 

danh sách vân động viên đăng ký tham gia giao lưu cầu lông, chia bảng, xếp lịch 

thi đâu, phương án trọng tài, tổng kết trao giải.  

4. Căn cứ kế hoạch này, đề nghị UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn 

chỉ đạo cơ quan làm công tác dân tộc các huyện, thành phố chuẩn bị bài tham 

luận tại buổi tọa đàm; lập danh sách vận động viên tham gia giao lưu thể thao, 

gửi về Ban Dân tộc trước ngày 16/4/2021 để tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, TPLS; 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện; 

- VP HĐND&UBND TPLS; 

- Lãnh đạo Ban;                                                                      

- VP, Ttra, NV;                                                                          

- Lưu VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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