UBND TỈNH CAO BẰNG
BAN DÂN TỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 831 /KH-BDT

Cao Bằng, ngày 30 tháng 8 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện Dự án 5, Tiểu dự án 2, Nội dung số 01 bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo
Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng
Chính phủ, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ
năm 2021 đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức,
viên chức giai đoạn 2018-2025”;
Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc,
hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 20212030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;
Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 – 2025;
Căn cứ nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ
chức hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách
nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Căn cứ nghị quyết số 29/2019/NQ-HĐND ngày 09/9/2019 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v sửa đổi bổ sung một số điều của quy định mức chi
công tác phí, mức chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan Nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử
dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành
kèm theo nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Cao Bằng;
Căn cứ Kế hoạch số 2016/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miềm núi giai đoạn I: từ năm
2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các chương
trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
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Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch thực hiện Dự án 5, Tiểu dự
án 2, Nội dung số 01 bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 1719/QĐTTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm
công tác dân tộc.
Góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào
dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng
và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
Việc triển khai đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dân tộc phải đảm bảo đúng
đối tượng, đúng quy định, tiết kiệm, cung cấp các nội dung, kiến thức thiết thực,
phục vụ hiệu quả cho quá trình công tác của cán bộ, công chức, viên chức ở địa
phương.
2. Mục tiêu cụ thể
- Tối thiểu 25% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh thuộc nhóm đối tượng
3 và nhóm đối tượng 4 được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc.
- Tối thiểu 20% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3,
nhóm đối tượng 4 của cấp huyện, cấp xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào
dân tộc thiểu số được bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.
II. PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Phạm vi tập huấn, bồi dưỡng cho Nhóm đối tượng 4
1.1.Nội dung tập huấn
a) Các chuyên đề tập huấn: Gồm 06 chuyên đề
Chuyên đề 1: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Chuyên đề 2: Quan điểm, chủ trường, đường lối của Đảng về vấn đề Dân tộc
và công tác dân tộc
Chuyên đề 3: Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số
Chuyên đề 4: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh
Chuyên đề 5: Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số
Chuyên đề 6: Công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi
b) Các chuyên đề tham khảo: Do Giảng viên, Báo cáo viên triển khai thực
hiện (gồm bổ trợ kiến thức thực tế, viết bài thu hoạch,...).
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c) Tham quan, thực tế cơ sở: Tổ chức đưa các học viên tham quan các mô
hình phát triển kinh tế, mô hình bảo tồn các giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
1.2.Thời gian: 05 ngày/lớp.
1.3.Số lượng học viên: 120 người/01 lớp; Tổ chức: 11 lớp.
1.4. Địa điểm: Tổ chức tại thành phố Cao Bằng.
1.5.Thời gian tổ chức: quý III và Quý IV
1.6.Thành phần tham dự: Công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, theo dõi
về công tác dân tộc ở cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; bí
thư chi bộ, trưởng thôn ở địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số.
2. Phạm vi tập huấn, bồi dưỡng cho Nhóm đối tượng 3
2.1.Nội dung tập huấn
a) Các chuyên đề tập huấn: Gồm 06 chuyên đề
Chuyên đề 1: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Chuyên đề 2: Quan điểm, chủ trường, đường lối của Đảng về vấn đề Dân tộc
và công tác dân tộc
Chuyên đề 3: Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số
Chuyên đề 4: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh
Chuyên đề 5: Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số
Chuyên đề 6: Công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi
b) Các chuyên đề tham khảo: Do Giảng viên, Báo cáo viên triển khai thực
hiện (gồm bổ trợ kiến thức thực tế, viết bài thu hoạch,...).
c) Tham quan, thực tế cơ sở: Tổ chức đưa các học viên tham quan các mô
hình phát triển kinh tế, mô hình bảo tồn các giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
2.2.Thời gian: 05 ngày/lớp.
2.3.Số lượng học viên: 100 người/01 lớp; Tổ chức: 04 lớp.
2.4. Địa điểm: Tổ chức tại thành phố Cao Bằng.
2.5.Thời gian tổ chức: Quý III và quý IV
2.6.Thành phần tham dự: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các sở, ban,
ngành; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cấp huyện; Trưởng, Phó ban ngành
trực thuộc huyện ủy, thành ủy, thị ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị
trấn (sau đây gọi là cấp xã); Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã;
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
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Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Cao Bằng về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục
tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng
- Chủ trì, phối hợp các phòng, bộ phận chức năng có liên quan của các Sở,
ngành, UBND huyện, thành phố tham mưu Lãnh đạo Ban triển khai có hiệu quả
các nội dung tại kế hoạch này.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Ban tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho
các nhóm đối tượng 3, 4 theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc.
- Tổ chức, lựa chọn báo cáo viên; địa điểm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn
cho học viên đảm bảo theo quy định hiện hành.
- Tổng hợp kết quả tổ chức, thực hiện bồi dưỡng kiến thức dân tộc để báo
cáo theo quy định.
2. Các Phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc; Phòng Dân tộc các
huyện, bộ phận tham mưu công tác dân tộc Văn phòng UBND thành phố:
- Tùy theo chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn phối hợp với Văn
phòng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo phân công.
- Phòng Dân tộc các huyện, bộ phận tham mưu công tác dân tộc Văn
phòng UBND thành phố tham mưu cho Huyện ủy, thành ủy, UBND huyện, thành
phố về việc cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn.
3. Huyện ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
Đề nghị Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố quan tâm, chỉ đạo và cử cán bộ, công chức, viên chức theo số lượng,
thành phần khi có công văn, giấy mời của Ban Dân tộc.
Trên đây là kế hoạch thực hiện Dự án 5, Tiểu dự án 2, Nội dung số 01 bồi
dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của
Thủ tướng Chính phủ năm 2022 của Ban Dân tộc./.
Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Huyện ủy các huyện, thành phố;
- UBND các huyện, thành phố.;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng chuyên môn BDT;
- Phòng Dân tộc các huyện;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN

Bế Văn Hùng

