
 
KẾ HOẠCH  

Thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị  
khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng  

và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng  
yêu cầu phát triển bền vững đất nước 

 

  

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh 
về triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị  

khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, 

con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Căn cứ chức 
năng và nhiệm vụ được giao, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết 
luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII với những nội 

dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Kế 
hoạch số 47/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh và Kết luận số 76-

KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị Khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng 

và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 
đất nước. 

2. Tham mưu có hiệu quả cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2030 trên địa 
bàn tỉnh Sơn La gắn với nhiệm vụ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người 
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

3. Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của các cấp, 
ngành, đơn vị đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, phát triển toàn 

diện con người Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới 

gắn liền với sự nghiệp phát triển các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung về xây dựng 
và phát triển văn hóa, con người Việt Nam của Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 
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04/02/2021 của UBND tỉnh và Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020. Phát huy 
năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, địa phương 

trong xây dựng và phát triển toàn diện con người Việt Nam; xác định xây dựng 
và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, thường 

xuyên. Nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người.  

2. Triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14; Nghị quyết số 12/NQ-CP 
ngày 15/02/2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 
88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc 

hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2030 (sau khi 

có Quyết định phê duyệt chương trình của Chính phủ) . Các nghị định, quyết 
định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc và thực 

hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. 

3. Tham mưu, đề xuất trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành 

chỉ thị hoặc nghị quyết, kết luận chuyên đề chỉ đạo thực hiện đề án và Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

giai đoạn 2021 – 2030, trong đó có các nội dung cụ thể gắn liền với việc  xây 
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững đất nước như: Nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam; Cụ thể hóa 

và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước về văn hóa; Xây dựng và nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa; Bảo tồn 

và phát huy di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Chính sách dân tộc 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Ban, Phòng Dân tộc 

các huyện, thành phố tổ chức triển khai kế hoạch về xây dựng và phát triển văn 
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Định 

kỳ hằng năm (trước ngày 30 tháng 11), tham mưu xây dựng báo cáo kết quả 
thực hiện. 

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành 
phố tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 

vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới. 

2. Văn phòng, Thanh tra Ban 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Phòng Chính 

sách dân tộc, Phòng Dân tộc các huyện, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 

của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về 
xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 
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bền vững đất nước của Ban Dân tộc tỉnh. Đề nghị các phòng chuyên môn của 
Ban Dân tộc, Phòng dân tộc các huyện, thành phố chủ động quán triệt, tổ chức 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                               
- Sở VHTT&DL (p/h); 
- Phòng DT các huyện, tp; 
- Lãnh đạo ban; 
- Các phòng thuộc Ban; 
- Trang TTĐT Ban Dân tộc; 
- Lưu: VT, CS. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
     

 
 

 
 

 
  

Lường Văn Toán 
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