
 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức hội nghị tuyên truyền đẩy mạnh                                                                 
giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2021 

  

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 16/6/2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. 

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; 

Ban Dân tộc ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về 
việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; nhằm phát huy các giá 

trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nâng cao nhận thức về vị trí, vai 
trò và tầm quan trọng của gia đình, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. 

Từng bước giảm dần số vụ ly thân, ly hôn, tảo hôn, xâm hại trẻ em và bạo lực 
gia đình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp 

luật... nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận 
thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng, nhất là ở các địa bàn vùng 

dân tộc thiểu số tham gia công tác tuyên truyền, vận động xóa bỏ những hủ tục 
lạc hậu trong lối sống còn tồn tại ở một số dân tộc thiểu số. 

II. NỘI DUNG 

 1. Nội dung: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, 
phổ biến pháp luật liên quan đến việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt 

đẹp của gia đình, của dân tộc; giáo dục các thành viên trong gia đình về pháp 
luật, chính sách có liên quan đến việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến 

bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững (cung cấp tài liệu, ấn phẩm,…). 

2. Hình thức: Lồng ghép tại các hội nghị tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh tổ 
chức năm 2021 (Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ bản 

thuộc các xã khu vực II, III trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021 theo Kế hoạch số 
43/KH-BDT ngày 05/3/2021 của Ban Dân tộc tỉnh). 

3. Đối tượng:  
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- Đối tượng là 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 (theo Kế 

hoạch số 43/KH-BDT ngày 05/3/2021 của Ban Dân tộc tỉnh). 

- Cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh. 

- Số lượng: 03 hội nghị, ½ ngày/1 hội nghị. 

- Thời gian: Trong quý II, III năm 2021 (Thời gian cụ thể tổ chức các lớp, 

Ban Dân tộc sẽ có văn bản gửi các ngành và UBND các huyện). 

- Địa điểm: Tổ chức tại Thành phố Sơn La. 

4. Về giảng viên. 

Báo cáo viên là Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh. 

5. Nguồn vốn thực hiện: 

Sử dụng nguồn kinh phí: 32 triệu đồng (nội dung Kinh phí tuyên truyền 

nâng cao đạo đức lối sống theo Chỉ thị số 11/CT-TTg) được giao tại Quyết định 
số 2788/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, 

chi ngân sách Nhà nước năm 2021 cho Ban Dân tộc. 

(có dự toán chi tiết kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng 

- Chủ trì tham mưu phối hợp với các phòng chuyên môn triển khai thực 
hiện kế hoạch.  

- Trình Sở Tài chính thẩm định dự toán chi, 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. 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.  

2. Phòng Chính sách Dân tộc, Thanh tra Ban Dân tộc 

Phối hợp với Văn phòng triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện tuyên truyền đẩy mạnh giáo dục 
đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Các phòng chuyên môn của Ban; 
- Trang TTĐT Ban Dân tộc; 
- Lưu VT; VP.                                                               

TRƯỞNG BAN 
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