
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 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện Nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 5 bồi dưỡng kiến thức dân 

tộc theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-20230, giai đoạn I; 

từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ 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”; 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính 

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 – 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 02/9/2022 của UBND tỉnh thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022;  

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-BDT ngày 17/10/2022 của Ban Dân tộc thực 

hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm 2022 do Ban Dân tộc làm chủ đầu tư. 

Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nội dung số 01, Tiểu Dự án 2, 

Dự án 5 bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh 

tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, chính sách 

dân tộc, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức làm công tác dân tộc, lực lượng công an, quân đội công tác 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Góp phần 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 và Pháp luật của nhà nước, 

tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. 

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 02/9/2022 của 

UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
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vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2022. 

2. Yêu cầu  

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, mục tiêu, nội 

dung, đúng quy định, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả, thiết thực đáp ứng nhu cầu 

thực tế của cán bộ, công chức, viên chức,…trong công tác ở vùng đông bào 

DTTS. Truyền tải các kiến thức mới, phù hợp, sát với tình hình thực tế địa 

phương, vận dụng tốt vào nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc của 

tỉnh. 

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. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng 

- Nhóm đối tượng 3: Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương 

thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trưởng phòng, phó 

trưởng phòng và tương 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; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp xã; chủ tịch, phó 

chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học 

phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học nội trú, bán trú ở địa bàn đông đồng bào 

dân tộc thiểu số. 

- Nhóm đối tượng 4: 

+ Đối tượng hưởng lương từ NSNN: Công chức trực tiếp tham mưu, theo 

dõi về công tác dân tộc ở cơ quan cấp tỉnh, 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. 

- Lưu ý: không lựa chọn đại biểu đã tham gia các lớp bồi dưỡng kiến 

thức dân tộc đã tổ chức trong năm 2022. 

2. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng 

2.1. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng nhóm đối tượng 3 

- Nội dung: 06 chuyên đề đã được phê duyệt tại quyết định số 778/QĐ-

UBDT ngày 23/10/2019 của Ủy ban Dân tộc ban hành Chương trình bồi dưỡng 

kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm 

đối tượng 4 giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 

26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ (chuyên đề giảng dạy). 

- Thời gian: 05 ngày/lớp (04 ngày học tập và 01 ngày đi nghiên cứu thực 

tế). 

- Số lớp: Tổ chức 02 lớp 

- Số lượng học viên: 110 người/lớp (biểu phân bổ số lượng đại biểu kèm 
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theo). 

- Thời gian tổ chức: Tháng 12/2022. 

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Lạng Sơn.  

2.2. Nội dung tập huấn nhóm đối tượng 4 

- Nội dung: 06 chuyên đề đã được phê duyệt tại quyết định số 778/QĐ-

UBDT ngày 23/10/2019 của Ủy ban Dân tộc ban hành Chương trình bồi dưỡng 

kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm 

đối tượng 4 giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 

26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ (chuyên đề giảng dạy). 

- Thời gian: 05 ngày/lớp (04 ngày học tập và 01 ngày đi nghiên cứu thực 

tế). 

- Số lớp: Tổ chức 02 lớp. 

- Số lượng học viên: 110 người/lớp (biểu phân bổ số lượng đại biểu kèm 

theo).  

- Thời gian tổ chức: Tháng 12/2022 

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Lạng Sơn. 

3. Nội dung nghiên cứu thực tế, báo cáo viên 

- Nghiên cứu thực tế: nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác dân 

tộc, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, trao đổi, thảo luận về công tác dân tộc 

trên địa bàn; lựa chọn các mô hình điểm về phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn các Huyện. 

- 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. 

III. KINH PHÍ 

Sử dụng nguồn kinh phí được giao tại Quyết định số 1181/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn 

ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn năm 2022 cho các đơn vị và các huyện, thành phố. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng 

- Chủ trì, phối hợp các phòng; bộ phận chức năng có liên quan của các sở, 

ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho lãnh đạo Ban triển khai có 

hiệu quả các nội dung tại kế hoạch này.  

- Tổ chức, lựa chọn báo cáo viên; địa điểm tổ chức, thời gian tổ chức, các 

điều kiện cần thiết khác để phục vụ các lớp bồi dưỡng, tập huấn đảm bảo theo 
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quy định hiện hành. 

- Tổng hợp kết quả tổ chức và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

2. Phòng Nghiệp vụ, Thanh tra Ban  

- Phòng Nghiệp vụ, Thanh tra căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với 

Văn phòng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo Ban phân công. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn tham mưu cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia 

theo số lượng, thành phần được phân bổ. 

 Lập danh sách đại biểu tham gia bồi dưỡng gửi về Văn phòng Ban Dân 

tộc trước ngày 25/11/2022 hoặc địa chỉ mail mttrung@langson.gov.vn. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nội dung 01, Tiểu dự án 2, Dự án 5 bồi 

dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ năm 2022 của Ban Dân tộc./. 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (thay B/c); 

- Học Viện Dân tộc (P/h); 

- Sở Nội vụ, Tài chính, Sở KHĐT; 

- Huyện ủy các huyện, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Lãnh đạo Ban; 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Các phòng thuộc Ban;  

- Lưu: VT.                                                 

  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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BIỂU PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN 

 THAM GIA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC NĂM 2022 

(kèm theo Kế hoạch số    KH-BDT ngày    tháng 11 năm 2022 của Ban Dân tộc) 

 

Stt 
Các huyện, 

thành phố 

Đối tượng 3  

(Lớp 1, 2) 

Đối tượng 4 

Hưởng lương 

(Lớp 1) 

Không hưởng 

lương (Lớp 2) 

1 Thành phố 10 10 10 

2 Lộc Bình 10 10 10 

3 Đình Lập 10 10 10 

4 Cao Lộc 10 10 10 

5 Văn Lãng 10 10 10 

6 Tràng Định 10 10 10 

7 Văn Quan 10 10 10 

8 Bình Gia 10 10 10 

9 Bắc Sơn 10 10 10 

10 Chi Lăng 10 10 10 

11 Hữu Lũng 10 10 10 

Tổng 110 110 110 
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