ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

63 /KH-UBND

Lào Cai, ngày 09 tháng02 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi”
trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2017 của
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2017 - 2021" và Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 27/01/2021 của
UBND tỉnh Lào Cai về thực hiện công tác tuyên truyền tỉnh Lào Cai năm
2021; UBND tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy
mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021 với các nội
dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
vào cuộc sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới.
- Nâng cao trách nhiệm, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập,
tự giác tuân thủ pháp luật của đồng bào các dân tộc thiểu số.
- Tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc thực hiện công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và
miền núi.
2. Yêu cầu
- Bám sát nội dung, nhiệm vụ tại Quyết định số 1163/QĐ-TTg, ngày
08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai đồng bộ các hoạt động phổ biến,
giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động về công tác dân tộc, chính sách
dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Các nội dung thực hiện được xác định rõ, đảm bảo tiến độ thực hiện, đảm
bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên vùng cao, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nội dung phù hợp với nhu cầu, đặc điểm,
phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của từng dân tộc.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân
tộc tỉnh, huyện, xã; cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao
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nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng
bào dân tộc thiểu số
a) Thời gian, hình thức thực hiện: Năm 2021, lồng ghép với các Hội nghị
do cơ quan, đơn vị tổ chức.
b) Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị; Ban Dân tộc tỉnh, phòng Dân tộc
các huyện, thị xã, thành phố.
2. Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu
số trên địa bàn tỉnh Lào Cai
a) Quy mô: tổ chức 3 cấp (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh).
b) Nội dung: Tìm hiểu các văn bản Luật; chính sách dân tộc mới được triển
khai thực hiện và các văn bản của tỉnh về công tác phòng, chống tảo hôn, hôn
nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
c) Phương thức thực hiện:
+ Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh.
+ Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện,
thị xã, thành phố.
d) Thời gian thực hiện: Năm 2021.
e) Kết quả đạt được: Góp phần giúp đồng bào các dân tộc thiểu số nâng cao
nhận thức về pháp luật.
3. Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền,
vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi
a) Nội dung, hình thức:
- Lồng ghép các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền,
vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số trong các hoạt động giao lưu văn hóa,
văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, các
buổi sinh hoạt cộng đồng tại nhà văn hoá, các hoạt động ngoại khóa của các
trường học, câu lạc bộ,...
- Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục và
tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc, bảo tồn các giá trị văn hoá
truyền thống… trên Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, hệ thống
Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thông tin truyền thông cấp huyện, cấp xã
…Tăng cường tin, bài, chương trình bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số (tiếng
Mông, tiếng Dao, tiếng Giáy) trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai.
- Ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong triển khai
các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào
vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
b) Thời gian thực hiện: Năm 2021.
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c) Cơ quan thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và
Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.
4. Xây dựng Mô hình thí điểm về Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên
truyền, vận động đồng bào tại xã Pha Long, huyện Mường Khương.
Hoạt động 1: Tập huấn cho các thành viên Ban Chỉ đạo (Số lượng, quy
mô: 01 hội nghị (30 người/hội nghị) tại mô hình điểm).
Hoạt động 2: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp cho phụ nữ
thôn, hộ gia đình, thanh niên tại cộng đồng (Số lượng, quy mô: 01 hội nghị,
120 người/hội nghị).
- Nội dung: Tuyên truyền đề án 1163, Luật phòng, chống mua bán người,
Luật Xuất nhập cảnh; Quy định về đất liền...
- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2021
- Cơ quan thực hiện:
+ Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh,
+ Cơ quan phối hợp: Đồn Biên phòng Pha Long, Phòng Dân tộc, UBND xã
Pha Long, huyện Mường Khương
5. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện
- Hình thức thực hiện: Lồng ghép hoạt động kiểm tra của Ban Dân tộc tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021
- Cơ quan thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2021 được giao dự toán tại
Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Dân tộc tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các đoàn thể liên quan, UBND
các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch được phê
duyệt.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả
thực hiện năm 2021.
- Tổng hợp kết quả thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền,
vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh báo cáo
UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành Trung ương theo quy định.
2. Sở Tài chính
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Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2021 theo quy định.
3. Sở Tư pháp
Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh hỗ trợ tư vấn, trợ giúp pháp lý trong đồng
bào dân tộc thiểu số tại các buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên
địa bàn toàn tỉnh.
4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận
động đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã biên giới; tuyên truyền hiệp định về quy
chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.
5. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh, hệ thống cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài
Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện… thông tin, tuyên truyền về Đề án “Đẩy
mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào
vùng dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Cổng thông tin
điện tử tỉnh Lào Cai
Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các chính sách dân tộc,
các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách khác có liên quan
đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; tăng cường tin, bài,
chương trình bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số trên Đài Phát thanh - Truyền hình
tỉnh Lào Cai.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, giáo dục pháp luật, các chính sách dân tộc đến đoàn viên, hội viên và các
tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức thực hiện chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân
tộc.
8. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo Phòng Dân tộc phối hợp với các phòng, ban xây dựng Kế hoạch
thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đảm
bảo thiết thực, chất lượng và hiệu quả; tổ chức lồng ghép với các chương trình,
đề án liên quan ở địa phương đang triển khai thực hiện.
- UBND cấp huyện cân đối ngân sách địa phương để cấp kinh phí thực hiện
các hoạt động theo quy định.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tổng kết thực hiện Kế hoạch.
9. Chế độ thông tin, báo cáo
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Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai
thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh): Báo cáo 6 tháng
(trước ngày 15/6); báo cáo năm (trước ngày 15/12).
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu
số và miền núi” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021; yêu cầu các sở, ban, ngành,
đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc);
- CT, PCT3;
- Các sở, ban, ngành: Ban Dân tộc tỉnh, Tài chính,
Thông tin và Truyền thông, Tư pháp;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện,thị xã, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PCVP3;
- Lưu: VT, TH1, VX1, NLN3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng Thị Dung

