
 

 
 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017  

của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 
 
 

Căn cứ Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2017 
- 2021”; Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh về 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 miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên 

địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của 
UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021. Ban Dân tộc ban 
hành kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

1. Mục đích  

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi theo nội dung Đề án thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg 

ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng 

dân tộc thiểu số; tăng cường khối đoàn kết các dân tộc và củng cố niềm tin của 
đồng bào đối với Đảng, Nhà nước.  

2. Yêu cầu 

- Triển khai đề án phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác, chính sách dân tộc; thực 

hiện đúng nội dung, xác định rõ những nhiệm vụ có tính đặc thù trong công tác, 
phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động nhằm tổ chức triển khai 

có hiệu quả đề án. 

- Các hoạt động đảm bảo tính khả thi, kế thừa, phát triển, có trọng tâm, 

trọng điểm; ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới; phù 
hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của từng 

dân tộc, vùng miền. 
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- Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC 

1. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ 
biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu 
số vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK, biên giới. 

- Đối tượng, địa bàn: Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ, Trưởng, phó bản, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể ở bản, người có uy tín, hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số thuộc các xã, thị trấn của 08 huyện: Sông Mã, Sốp Cộp, Mộc Châu, Vân Hồ, 
Thuận Châu, Phù Yên, Mai Sơn, Yên Châu. 

- Nội dung: 

+ Triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số, trong đó tập trung tuyên truyền 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. 

+ Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó tập trung triển khai 
một số Luật liên quan đến đời sống, môi trường của đồng bào các dân tộc thiểu số 

tại vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Một số văn bản Luật mới như Nghị định số 
100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ và đường sắt; 02 văn kiện pháp lý về biên giới Việt - Lào. 

- Hình thức: Tổ chức hội nghị tuyên truyền. 

- Số lượng: 08 Hội nghị (78 đại biểu/01 hội nghị/01huyện). 

- Thời gian: Tổ chức 1 ngày (thực hiện trong năm 2021).  

- Địa điểm: Tại trung tâm 08 huyện: Sông Mã, Sốp Cộp, Mộc Châu, Vân 

Hồ, Thuận Châu, Phù Yên, Mai Sơn, Yên Châu. 

- Thực hiện: Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với UBND các huyện và các sở 

ngành liên quan tổ chức thực hiện. 

2. Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu đặc thù phổ biến, giáo dục pháp 

luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, 
vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn 

- Nội dung: Một số nội dung chủ yếu của bộ luật (Hiến pháp, Luật dân sự, 
Luật hình sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới). 

- Hình thức: In và phát hành tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền. 

- Số lượng: 13.000 tờ.  

- Thời gian: Trong quý II, III năm 2021.   

- Thực hiện: Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện. 

3. Quản lý, khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện Đề án 



 

- Nội dung: Khảo sát, nắm tình hình đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng 
đặc biệt khó khăn. 

- Hình thức thực hiện: Tổ chức các đoàn khảo sát, nắm tình hình, kiểm 
tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ của Kế 
hoạch số 181/KH-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh về 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 miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn 

tỉnh Sơn La.  

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN   

1. Nguồn kinh phí: 588 triệu đồng, giao tại Quyết định số 2788/QĐ-

UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 
năm 2021 (Có dự toán chi tiết kèm theo). 

2. Nội dung và mức chi: Các hoạt động, nhiệm vụ của Đề án thực hiện 
theo quy định tài chính hiện hành của Nhà nước. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Thanh tra ban: Chủ trì tham mưu tổ chức triển khai thực hiện 

các nội dung của kế hoạch; phối hợp với các sở, ngành liên quan chọn cử đội 
ngũ cán bộ, giảng viên, báo cáo viên có đủ năng lực, kinh nghiệm trực tiếp tham 
gia phổ biến nội dung của hội nghị.  

2. Giao Văn phòng: Tham mưu tổ chức quản lý, sử dụng kinh phí được giao 
theo quy định hiện hành và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện. 

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện: Sông Mã, Sốp Cộp, Mộc Châu, 
Vân Hồ, Thuận Châu, Phù Yên, Mai Sơn, Yên Châu quan tâm, phối hợp triển 

khai thực hiện.  

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 

08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 của Ban Dân tộc Sơn La./. 
 

  Nơi nhận  
- Ủy ban Dân tộc (b/c); 

- TT UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Tráng Thị Xuân - PCT tỉnh (b/c);  
- Sở Tài chính;  

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;                        Phối hợp 

- UBND các huyện, thành phố; 
- Sở Tư pháp, Sở TT&TT; Sở Giao thông VT; 
- Công an tỉnh; 
- Phòng Dân tộc (LĐ) các huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Các phòng thuộc ban (thực hiện); 
- Ban ATGT tỉnh; 
- Trang TTĐT của ban; 
- Lưu VT; (TTr, KT).                                                              
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