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CHƯƠNG TRÌNH 

Tổ chức thực hiện “ Ngày pháp luật” tháng 6 năm 2021 

 

 Thực  hiện Kế hoạch số 36/KH-HĐPH ngày 12/5/2011 của Hội đồng phối 

hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật về triển khai thực hiện “ Ngày pháp 

luật” trong cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế 

hoạch số 14/KH-BDT ngày 02/02/2021 của Ban Dân tộc triển khai công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2021; 

Kế hoạch số 22/KH-BDT ngày 25/02/2021 triển khai thực hiện “Ngày 

pháp luật” năm 2021; Công văn số 87/PC-BDT ngày 05/3/2021 về phân công 

nhiệm vụ cho báo cáo viên pháp luật chuẩn bị các nội dung triển khai thực hiện 

“ Ngày pháp luật” định kỳ hằng tháng trong năm 2021. 

 I. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

“Ngày pháp luật” hằng tháng sẽ được tổ chức ngay sau buổi sinh hoạt chi 

bộ, nếu không còn thời gian sẽ bố trí thực hiện vào ngày tiếp theo cho phù hợp 

với tình hình thực tế tại cơ quan đảm bảo kịp thời. 

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

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

1. Chủ trì: Đồng chí Vi Minh Tú- Trưởng ban Dân tộc tỉnh. 

2. Thư ký: Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang- Chuyên viên Thanh tra ban 

III. ĐỊA ĐIỂM 

Phòng họp tầng 3, Trụ sở cơ quan Bạn Dân tộc tỉnh. 

IV. NỘI DUNG SINH HOAT 

Thực hiện“ Ngày pháp luật” tháng 6/2021 do 03 công chức là các báo cáo 

viên pháp luật cơ quan phổ biến với 06 nội dung cơ bản như sau: 

1. Đồng chí Lý Văn Khi - Phó Trưởng ban Dân tộc 

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 

14/6/2019. 

 - Tuyên truyền Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính 

phủ quy định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của 

rượu, bia. 
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2.  Đồng chí Đàm Danh Huỳnh - Chánh Văn phòng 

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 

26/11/2013. 

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 

quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

3. Đồng chí Lăng Văn Hiền -  Trưởng phòng Nghiệp vụ 

 - Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 

của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên 

dân tộc thiểu số. 

 - Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 861/QĐ-TTg  ngày 04/6/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu 

vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. 

4. Kết luận: Đồng chí Vi Minh Tú- Trưởng ban Dân tộc.  

5. Kết thúc buổi sinh hoạt. 

Đề nghị các đồng chí được phân công tuyên truyền, chuẩn bị và nghiên 

cứu văn bản kỹ lưỡng, chắt lọc những nội dung chính tuyên truyền ngắn gọn, 

hiệu quả.                           

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Ban; 
- CB,CC, NLĐ Ban Dân tộc; 
- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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