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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, 

viên chức giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

Thực hiện 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 Văn bản số 490/UBDT-HVDT ngày 17/5/2019 của Ủy ban Dân tộc 

về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng 

kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025” 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

 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; kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu 

số. 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. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Đến năm 2020 

- Tối thiểu 80% cán bộ, công chức thuộc nhóm đối tượng 1 được cung cấp 

tài liệu, thông tin về kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc. 

- Tối thiểu 60% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 2, nhóm 

đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc. 

- Tối thiểu 50% 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. 

2.2. Đến năm 2025 

- Tối thiểu 90% cán bộ, công chức thuộc nhóm đối tượng 1 được cung cấp 

tài liệu, thông tin về kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc. 
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- Tối thiểu 80% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 2, nhóm 

đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc. 

- Tối thiểu 80% 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. ĐỐI TƯỢNG  

Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên 

trách làm công tác dân tộc; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa bàn có 

đông đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ, công chức cấp cơ sở tiếp xúc, làm việc 

trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số, gồm 4 nhóm đối tượng sau: 

1. Nhóm đối tượng 1 

Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2. Nhóm đối tượng 2 

Giám đốc, Phó Giám đốc sở, ngành và tương đương; Trưởng, Phó ban, 

ngành, đoàn thể trực thuộc Tỉnh ủy; Trưởng, Phó ban thuộc Hội đồng nhân dân 

tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng 

ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

3. Nhóm đối tượng 3 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương 

đương thuộc các cơ quan chuyên môn cấp huyện; Trưởng, Phó ban, ngành trực 

thuộc huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng 

ủy xã, phường, thị trấn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân cấp xã; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trung 

học cơ sở, tiểu học, các trường nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh. 

4. Nhóm đối tượng 4 

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 xã; bí thư chi bộ, trưởng thôn, 

bản trên địa bàn tỉnh. 

III. CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU VÀ HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG 

1. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc 

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu 

số cho 4 nhóm đối tượng do Ủy ban Dân tộc phê duyệt theo quy định tại Nghị 

định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính Phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của 
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Chính phủ Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số 

trong các cơ sở giáo dục phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên. 

2. Hình thức bồi dưỡng 

2. 1. Hình thức bồi dưỡng kiến thức dân tộc 

- Nhóm đối tượng 1 và nhóm đối tượng 2: Tỉnh cử cán bộ, công chức 

tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung ương chủ trì tổ chức. 

- Nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4: Học viện Dân tộc thuộc Ủy ban 

Dân tộc chủ trì phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ 

sở giáo dục, đào tạo trong tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc. 

2.2. Hình thức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số 

Học viện Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Trường 

Chính trị tỉnh; các cơ sở giáo dục, đào tạo trong tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng 

tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc  nhóm đối tượng 3 

và nhóm đối tượng 4. 

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

(Có phụ lục kèm theo) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Dân tộc tỉnh 

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ 

chức thực hiện Kế hoạch. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch và nội dung 

chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số của các cơ sở 

đào tạo; tổng hợp báo cáo kết quả bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc 

thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. 

- Kịp thời tham mưu, đề xuất với  Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra 

đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch, báo cáo Ủy ban Dân tộc theo 

quy định. 

2. Sở Nội vụ 

Hằng năm phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan 

rà soát và tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu 

số cho cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện Kế hoạch. 

3. Sở Tài chính 

Căn cứ các quy định hiện hành của nhà nước, thẩm định dự toán kinh phí 

mở các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, 

công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị được giao tổ chức mở lớp; tổng 

hợp, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí trong kế hoạch dự 

toán ngân sách hằng năm cho các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. 
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4. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố 

4.1. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ giảng bài cho các lớp bồi 

dưỡng: Bố trí công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định 

tham gia giảng dạy đảm bảo hoàn thành kế hoạch.  

4.2. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức mở các lớp bồi 

dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên 

chức: Hằng năm, xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí mở các lớp bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo quy định. 

4.3. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Quyết định cử 

hoặc trình cấp có thẩm quyền cử và quản lý cán bộ, công chức, viên chức tham gia 

các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số theo đúng quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương 

được giao nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Ủy ban Dân tộc;  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Phòng KGVX (Tùng); 

- Lưu: VT, KGVX (Giang).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(báo cáo) 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-11-12T16:53:36+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thế Giang<nguyenthegiang-tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-11-12T16:53:49+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thế Giang<nguyenthegiang-tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




