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Số:        /KH-BDT Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công 

chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”; Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 

14/6/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với 

cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2025” tại tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch 

số 160/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn bồi dưỡng kiến 

thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021; tiếp 

thu ý kiến tham gia của Sở Nội vụ tại Công văn số 1006/SNV-CCVC, ngày 

18/8/2021 về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2021. 

 Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo 

Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về việc bồi dưỡng 

kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

2. Yêu cầu  

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm đúng quy định, chất lượng, 

tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả.  

Kịp thời tổng hợp số liệu và dự thảo báo cáo kết quả thực hiện, trình 

UBND tỉnh trước ngày 05/12 để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Đối tượng: (Theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 19/7/2021 của 

UBND tỉnh). 

2. Số lượng, thời gian  

2.1. Nhóm đối tượng 3:  

- Số lượng 01 lớp: 50 học viên.  

- Thời gian dự kiến thực hiện: trong quý III năm 2021. 

2.2. Nhóm đối tượng 4: 

- Đối tượng hưởng lương từ NSNN:  
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+ Số lượng: 01 lớp,  120 học viên 

+ Thời gian thực hiện: trong quý III năm 2021. 

- Đối tượng không hưởng lương từ NSNN: 

+ Số lượng: 05 lớp, 600 học viên (120 học viên/lớp). 

+ Thời gian thực hiện: quý III và quý IV năm 2021. 

 (Dự kiến chỉ tiêu phân bổ học viên từng lớp theo biểu chi tiết đính kèm). 

3. Địa điểm  

- Tổ chức giảng dạy lý thuyết tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Địa điểm nghiên cứu thực tế: Trong tỉnh hoặc các tỉnh lân cận (sẽ thông 

báo cụ thể cho từng lớp). 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, BÁO CÁO VIÊN 

1. Chuyên đề lý thuyết gồm: Thực hiện theo Kế hoạch số 160/KH-UBND 

ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh. 

2. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: Thực hiện theo Kế hoạch số 

160/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh; Địa điểm thực tế sẽ liên hệ, 

thông báo cụ thể cho từng lớp. 

3. Báo cáo viên: Ban Dân tộc phối hợp, ký hợp đồng với Học viện Dân tộc 

thực hiện, đảm bảo Báo cáo viên đủ điều kiện tham gia giảng dạy theo đúng quy 

định, kế hoạch được giao. 

IV. KINH PHÍ 

Sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh (theo kế hoạch được giao). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng tham mưu thực hiện: 

- Phối hợp, ký hợp đồng với Học Viện Dân tộc thực hiện các nội dung về 

tài liệu, chương trình giảng dạy, báo cáo viên, cấp chứng chỉ cho học viên tham 

gia các lớp bồi dưỡng.  

- Phối hợp, ký hợp đồng với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc thuê 

địa điểm tổ chức các lớp bồi dưỡng, bố trí nơi ăn, nghỉ cho các học viên ở xa.  

- Chuẩn bị nội dung ma két, cấp phát tài liệu, văn phòng phẩm cho học 

viên; chuẩn bị kinh phí và các điều kiện hậu cần phục vụ các lớp bồi dưỡng; thực 

hiện đầy đủ hồ sơ, chứng từ thanh toán kinh phí tổ chức thực hiện các lớp bồi 

dưỡng; cử công chức tham gia quản lý lớp học; quản lý sử dụng kinh phí đúng 

mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, thanh quyết toán theo đúng quy định. 

2. Giao Phòng Nghiệp vụ tham mưu thực hiện: 

- Phối hợp với Sở Nội vụ xác định đối tượng tham gia bồi dưỡng.  
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- Phối hợp với các cơ quan liên quan dự kiến phân bổ chỉ tiêu học viên, 

tổng hợp danh sách học viên tham dự các lớp bồi dưỡng để thống nhất với Văn 

phòng thực hiện các thủ tục mở lớp, quản lý lớp học.  

- Tổng hợp số liệu và dự thảo báo cáo kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh 

để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định. 

3. Thanh tra 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ tổ 

chức thực hiện các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021./. 

 
Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Ban; 

- Học Viện Dân tộc (P/h); 

- Sở Nội vụ, Tài chính (P/h); 

- UBND các huyện, thành phố;   

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện,VP HĐND - 

UBND thành phố; 

- Các phòng thuộc Ban;  

- Lưu: VT.                                                 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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