
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-BDT  Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ,  

công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

 

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; Quyết 

định số 2568/QĐ-UBND  ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban 

hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022; Quyết định số 720/QĐ-UBND, ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh về 

việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị và 

các huyện, thành phố, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2022. 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 Lạng Sơn năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Trang bị kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm 

đối tượng 3 và đối tượng 4; nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận 

động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại 

đoàn kết dân tộc. 

Triển khai có hiệu quả Quyết định số  2568/QĐ-UBND  ngày 31 /12/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

2. Yêu cầu  

Tổ chức các lớp bồi dưỡng phải đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu 

quả; cung cấp các nội dung kiến thức thiết thực, chất lượng, hiệu quả phù hợp 

với đối tượng ở địa phương. 

Việc cử cán bộ, công chức đi bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng và đủ chỉ 

tiêu theo kế hoạch được phân bổ.  

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Đối tượng 

1.1. Nhóm đối tượng 3: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương 
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đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp huyện; Trưởng, Phó ban, ngành trực 

thuộc Huyện ủy, Thành ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn (sau 

đây gọi tắt là cấp xã); Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã; Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THPT, THCS, tiểu học nội trú, bán trú ở địa 

bàn đông đồng bào DTTS.  

1.2. Nhóm đối tượng 4: 

- Đối tượng hưởng lương từ NSNN: Công chức, viên chức trực tiếp tham 

mưu, theo dõi về công tác dân tộc ở cơ quan cấp huyện; cán bộ, công chức cấp 

xã. 

- Đối tượng không hưởng lương: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn ở địa bàn 

đông đồng bào DTTS. 

2. Số lượng, thời gian  

2.1. Nhóm đối tượng 3:  

 - Số lượng 02 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 200 học viên (Mỗi lớp 

100 học viên). 

 - Thời gian dự kiến tổ chức trong quý II, quý III, năm 2022.  

2.2. Nhóm đối tượng 4: 

- Đối tượng hưởng lương từ NSNN:  

+ Số lượng 01 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 200 học viên. 

+ Thời gian dự kiến thực hiện trong quý II, quý III, năm 2022. 

- Đối tượng không hưởng lương: 

+ Số lượng 08 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 1400 học viên (175 

học viên/lớp). 

+ Thời gian dự kiến thực hiện trong quý III, quý IV năm 2022. 

 (Có biểu chi tiết phân bổ chỉ tiêu học viên cho từng lớp đính kèm). 

3. Địa điểm  

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

Lạng Sơn (số 52, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn). 

- Địa điểm nghiên cứu thực tế: trong tỉnh hoặc các tỉnh lân cận. 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, BÁO CÁO VIÊN 

1. Chuyên đề lý thuyết gồm: 

- Chuyên đề 1: Tổng quan về các DTTS số ở Việt Nam. 

- Chuyên đề 2: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân 

tộc và công tác dân tộc. 
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- Chuyên đề 3: Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế 

- xã hội vùng DTTS.  

- Chuyên đề 4: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng DTTS vững 

mạnh. 

- Chuyên đề 5: Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các DTTS. 

- Chuyên đề 6: Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng DTTS và miền núi.  

2. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: nghe báo cáo thực tế về dân tộc, 

công tác dân tộc, kết quả thực hiện chính sách dân tộc; tham quan mô hình phát 

triển kinh tế - xã hội; tọa đàm, trao đổi, thảo luận về những vấn đề dân tộc, công 

tác dân tộc của địa phương. 

3. Báo cáo viên 

Ban Dân tộc phối hợp với Học viện Dân tộc lựa chọn báo cáo viên đảm 

bảo điều kiện tham gia giảng dạy kiến thức dân tộc theo hướng dẫn tại điểm 7.1 

Công văn số 490/UBDT-HVDT ngày 17/5/2019 của Uỷ ban Dân tộc về việc 

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

Chính phủ. 

IV. KINH PHÍ 

Sử dụng nguồn kinh phí ngân sách tỉnh được giao tại Quyết định số 

720/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao 

bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị và các huyện, 

thành phố, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2022. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng 

Chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Ban phối hợp với Học Viện Dân tộc thực 

hiện các nội dung về tài liệu, chương trình giảng dạy, báo cáo viên, cấp chứng 

chỉ (hoặc giấy chứng nhận) cho học viên tham gia các lớp bồi dưỡng; phối hợp 

với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức các 

lớp bồi dưỡng, bố trí nơi ăn, nghỉ cho các học viên ở xa; liên hệ với đơn vị mời 

cử báo cáo viên tham gia giảng dạy nội dung chương trình bồi dưỡng. 

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 khác 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; quản lý lớp học; quản lý sử dụng kinh phí đúng mục đích, 

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

2. Giao Phòng Nghiệp vụ  

Tổng hợp danh sách học viên tham dự các lớp bồi dưỡng chuyển Văn 

phòng thực hiện các thủ tục mở lớp; phối hợp với Văn phòng tổ chức thực hiện 

kế hoạch này. 
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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 này. 

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 2022 ./. 

 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (thay B/c); 

- Học Viện Dân tộc (P/h); 

- Sở Nội vụ, Tài chính (P/h); 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Lãnh đạo Ban; 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện; 

- Các phòng thuộc Ban;  

- Lưu: VT.                                                 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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