
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

BAN DÂN TỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-BDT Quảng Bình, ngày        tháng 10 năm 2021 
 

 

   

KẾ HOẠCH 

Hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật                                             

ở vùng đồng bào Dân tộc thiểu số năm 2021 

                 

    Căn cứ Kế hoạch số 331/KH-BDT, ngày 17/6/2021 của Ban Dân tộc tỉnh 

Quảng Bình về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn  2017-

2021”  tỉnh Quảng Bình năm 2021( Đề án 1163);  

 Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-BDT, ngày 16/7/2021 của Ban Dân tộc tỉnh 

Quảng Bình về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Đẩy mạnh 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân 

tộc thiểu số giai đoạn  2017-2021”  tỉnh Quảng Bình năm 2021; 

 Ban Dân tộc xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở vùng đồng bào Dân tộc thiểu số năm 

2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

  Nhằm cung cấp cho cán bộ, nhân dân các bản ở vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số các nội dung, thông tin, kiến thức cơ bản về thực hiện chính sách dân 

tộc; Các văn bản Luật liên quan đến vùng đồng bào Dân tộc thiểu số; tình hình 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở tỉnh Quảng Bình; công tác phòng chống 

ma túy ở Quảng Bình góp phần ngăn ngừa tệ nạn liên quan đến ma túy ở đồng 

bào Dân tộc thiểu số. 

II. THÀNH PHẦN: Số lượng 60 học viên 

1.  Cán bộ xã : 02 học viên. 

2.  Cán bộ Bản: 08 học viên (Bí thư Chi bộ,Trưởng bản, Người có uy tín, 

Mặt trận, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ). 

3. Hộ gia đình: 50 học viên. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Bản Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh 

* Thời gian:  Khai mạc vào lúc 8h00, ngày 19/10/2021 



  * Địa điểm:  Bản Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh. 

 2. Bản Nước Đắng, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. 

* Thời gian:  Khai mạc vào lúc 8h30, ngày 21/10/2021 

  * Địa điểm:  Bản Nước Đắng, xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh. 

 3. Bản Lòm – K. Chăm, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa. 

* Thời gian:  Khai mạc vào lúc 8h30, ngày 23/10/2021 

  * Địa điểm:  Bản Lòm – K. Chăm, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa. 

IV. NỘI DUNG 

1. Chuyên đề 1: Tình hình thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Quảng 

Bình 

2. Chuyên đề 2: Tổng quan về hệ thống pháp luật Việt Nam (liên quan 

đến vùng đồng bào Dân tộc thiểu số). 

3. Chuyên đề 3: Công tác phòng chống ma túy và tội phạm ma túy ở tỉnh 

Quảng Bình   

V. KINH PHÍ 

 Kinh phí thực hiện theo Quyết định số 58/QĐ-BDT, ngày 16/7/2021 của 

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề 

án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 

đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn  2017-2021”  tỉnh Quảng Bình năm 2021 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ 

 Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan, UBND các xã tổ chức thực hiện; 

phối hợp với Văn phòng – Thanh tra Ban chuẩn bị công tác đảm bảo cho lớp tập 

huấn.  

2. Văn phòng – Thanh tra Ban 

  Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo và hậu cần cho Hội nghị lớp tập huấn 

3. UBND các xã  

  - Chọn lập danh sách và thông báo triệu tập học viên dự các lớp tập huấn 

đúng thời gian và địa điểm.  

 - Phối hợp, chỉ đạo các bản chuẩn bị Hội trường, bàn ghế; hỗ trợ Ban Dân 

tộc tổ chức lớp tập huấn; kiểm tra nguồn điện, ánh sáng và các điều kiện đảm 

bảo tại chỗ phục vụ lớp tập huấn. 

(Máy chiếu, maket do Ban Dân tộc chuẩn bị). 



 Mọi thông tin xin liên hệ: Chị Thái Vân, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ, 

Ban Dân tộc tỉnh, Số điện thoại: 0947.396.683. 

  Kế hoạch này thay cho giấy mời! 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng- Thanh tra Ban; 

- UBND huyện Quảng Ninh; Minh Hóa. 

- UBND xã Trường Xuân; Trường Sơn, Trọng Hóa. 

- Trang TTĐT Ban; 

- Kế toán Ban; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Lài 
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