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KẾ HOẠCH 
 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc cho  

cán bộ bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, III  
trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021 

    

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg, ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ về Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, 

khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 ; 

Căn cứ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La; 

Thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021. 

Để góp phần nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội 
ngũ cán bộ bản thuộc xã khu vực II, III trên địa bàn tỉnh về công tác dân tộc và 

thực hiện chính sách dân tộc. Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch mở hội nghị tập 
huấn nghiệp vụ công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ bản đặc biệt khó khăn thuộc 

xã khu vực II, III trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021, với những nội dung chính 
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác dân tộc, chính sách 
dân tộc của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ cán bộ bản đặc biệt khó khăn trên địa 

bàn các xã khu vực II, III của toàn tỉnh, đồng thời giúp cho đội ngũ cán bộ bản 
nâng cao về năng lực quản lý, kịp thời nắm bắt địa bàn và có đủ kỹ năng tổ chức 

tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt các chương trình, chính sách 

dân tộc. 

2. Yêu cầu 

- Cán bộ được cử tham gia hội nghị tập huấn, bồi dưỡng phải là những 
cán bộ nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm; chấp hành tốt nội quy, quy định của 

hội nghị, tích cực học tập, nghiên cứu tiếp thu các kiến thức cơ bản để vận dụng 
vào thực tiễn ở cơ sở. 

- Đảm bảo đúng nội dung, chương trình, thời gian và thanh quyết toán 

kinh phí theo đúng chế độ quy định. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Đối tượng, địa bàn 
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 - Đối tượng: Bí thư (hoặc Phó bí thư), Trưởng bản (hoặc Phó trưởng bản) 

đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, III trên địa bàn tỉnh Sơn La  (chưa 
tham gia các hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc năm 

2020). 

 - Địa bàn thực hiện: Bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, III 

trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Quyết định số 582/QĐ-TTg, ngày 28/4/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu 

vực III, khu vực II, KV I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 
- 2020.  

(có danh sách phân bổ học viên, biểu 02 kèm theo) 

2. Nội dung, hình thức  

a) Nội dung 

Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân tộc; nội dung các chương trình, 
chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và một số 

kiến thức cơ bản khác, như: công tác tôn giáo, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa các 
dân tộc... Tài liệu do Ban Dân tộc tỉnh cùng một số Sở, ngành liên quan biên 

soạn và trực tiếp giảng dạy, gồm 03 chuyên đề: 

- Chuyên đề 1: Một số nội dung cơ bản về vấn đề dân tộc; Quan điểm, 

chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc; Công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh 
Sơn La, Các chương trình, chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện trên địa 

bàn vùng dân tộc, Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 về đề 
án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2030.... (Ban Dân tộc). 

- Chuyên đề 2: Công tác vận động đồng bào DTTS bảo vệ chủ quyền an 
ninh biên giới, nâng cao cảnh giác không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo gây mất 

đoàn kết, an ninh trật tự vùng biên giới (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh). 

- Chuyên đề 3: Thực trạng an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc. Công 

tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, tội phạm ma túy trong vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay (Công an tỉnh). 

b) Hình thức: Tập trung tại Thành phố Sơn La. 

3. Về giảng viên 

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tổ chức triển 
khai thực hiện và chọn cử đội ngũ cán bộ giảng viên, báo cáo viên có đủ năng 

lực, kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy. 

 4. Số lượng học viên: Tổng số 141 học viên; Chia làm 03 hội nghị, bình 

quân mỗi hội nghị dự kiến 47 học viên. 

 5. Thời gian và tổ chức lớp học 

- Thời gian tập huấn: 03 ngày/hội nghị. Thực hiện trong quý II, III năm 

2021. 

(Thời gian cụ thể tổ chức các lớp, Ban Dân tộc sẽ có văn bản gửi các 

ngành, UBND các huyện). 
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 6. Địa điểm: Tập trung tại Thành phố Sơn La. 

7. Nguồn vốn thực hiện 

Sử dụng nguồn kinh phí: 317 triệu đồng (nội dung Tổ chức hội nghị, tập 

huấn công tác dân tộc) được giao tại Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 
10/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân 

sách Nhà nước năm 2021. 

(có dự toán chi tiết kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện phối hợp chỉ đạo các phòng 

chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã rà soát chọn cử học viên theo đúng đối 
tượng, số lượng quy định và tổng hợp danh sách (theo biểu mẫu 03 kèm theo) 

gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 17/3/2021 và qua địa chỉ mail: 
huyenvtt.bdt@sonla.gov.vn 

2. Văn phòng - Ban Dân tộc: Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, 
nghiệp vụ ở một số Sở, ngành liên quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện 

kế hoạch; Xây dựng Công văn mời giảng viên, báo cáo viên sở ngành liên quan 
tham gia giảng dạy tại Hội nghị; Ban hành Công văn triệu tập học viên. Trình Sở 

Tài chính thẩm định dự toán và thông báo nguồn kinh phí; Quản lý kinh phí và 
thực hiện chi trả, thanh, quyết toán kinh phí theo đúng chế độ quy định; Chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho các Hội nghị; Báo cáo kết quả tổ chức Hội 
nghị tập huấn, bồi dưỡng sau khi kết thúc  

3. Phòng Chính sách Dân tộc, Thanh tra Ban Dân tộc: Phối hợp với Văn 
phòng triển khai thực hiện. 

4. Các sở ngành liên quan: Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện. Các 

giảng viên, báo cáo viên được phân công giảng bài, có trách nhiệm chuẩn bị bài 
giảng, gửi về Ban Dân tộc để tổng hợp thành bộ giáo trình chung phục vụ việc 

giảng dạy. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch của Ban Dân tộc về tổ chức Hội nghị tập 

huấn nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu 
vực II, III trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021./. 

  Nơi nhận  
- TT. UBND tỉnh (b/c);  
- Sở Tài chính; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;  
- Bộ CHBĐBP tỉnh; 
- Công an tỉnh;  
- UBND các huyện;  
- Lãnh đạo Ban;  
- Phòng DT các huyện, TP;  
- Các phòng của Ban;  
- Kế toán Ban; 
- Trang TTĐT của Ban;  
- Lưu VT; VP 
 

 

 TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 
 

 
    Đinh Trung Dũng 
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