
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lộc Bình, ngày      tháng 3 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền 

vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 6816/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND 

huyện Lộc Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2023;  

Căn cứ Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 13/10/2022 của UBND huyện 

Lộc Bình về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Lộc Bình giai 

đoạn 2021 - 2025;  

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 

2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức cho 

nhân dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức 

tuân thủ, chấp hành pháp luật, tự giác học tập, tìm hiểu chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng lối sống và làm việc 

theo Hiến pháp và Pháp luật. Đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật được thực hiện thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả, góp phần 

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

Bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý của người dân vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi, giúp đồng bào tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ 

giúp pháp lý có chất lượng, để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình 

khi gặp vướng mắc, tranh chấp pháp luật. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân nông thôn và 

đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện tốt các chủ trương đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và các chính sách 

dân tộc phải đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả.  

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phải bám sát đúng nội 

dung, phù hợp đối tượng. Tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật, hệ 

thống các chính sách dân tộc để đồng bào từng bước nâng cao nhận thức, chấp 
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hành nghiêm pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm lao động 

sản xuất, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; tuyên truyền các chủ trương, 

đường lối của Đảng có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, phát triển kinh 

tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung  

Phổ biến nội dung Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật, chính 

sách dân tộc liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trọng 

tâm là các chính sách, pháp luật về: Hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, đất 

đai, bảo vệ môi trường, lao động, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh, giao 

thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ 

quan nhà nước, cán bộ, công chức, an toàn thực phẩm, chuyển đổi số… 

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.  

Tuyên truyền chính sách dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc, 

đại đoàn kết các dân tộc của Đảng và Nhà nước; gương người tốt việc tốt, những 

điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật, chính sách dân tộc. 

Tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, nâng cao 

nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới, các nội dung khác có liên quan đến 

chính sách dân tộc.  

Tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi, biên giới tham gia tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

trên địa bàn huyện.  

Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông về Trợ giúp pháp lý.  

Tham gia công tác kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chương trình.  

2. Hình thức  

Mở các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cấp huyện, 

cấp xã.  

Duy trì hoạt động của các mô hình, Câu lạc bộ pháp luật, Câu lạc bộ Trợ 

giúp pháp lý.  

Biên soạn, cấp phát sách, tài liệu pháp luật.  

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Đối tượng 

Nhân dân là người dân tộc thiểu số cư trú tại các xã, thôn đặc biệt khó 

khăn; 

Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp 

luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; 
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Trưởng thôn, người có uy tín, hội viên các chi hội, đoàn thể, hòa giải viên 

ở cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi.  

2. Thời gian 

Dự kiến tổ chức các hội nghị tuyên truyền trong quý II, III, IV năm 2023.  

3. Địa điểm 

Tổ chức tại UBND huyện, UBND cấp xã (thời gian và địa điểm tổ chức 

hội nghị tuyên truyền sẽ có thông báo cụ thể). 

4. Báo cáo viên: Báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện. 

IV. KINH PHÍ 

Sử dụng từ nguồn kinh phí được cấp cho Phòng Tư pháp theo Quyết định 

số 6816/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Lộc Bình về việc giao 

chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2023.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp  

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lựa 

chọn báo cáo viên, biên tập tài liệu và các nội dung khác để triển khai các hội 

nghị theo đúng kế hoạch đề ra. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Phối hợp, đăng ký danh sách và mời các thành phần tham dự hội nghị đầy 

đủ theo yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 của UBND huyện Lộc Bình./.  

 
Nơi nhận: 
- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện; 

- Phòng Tư pháp;  

- VP HĐND và UBNd huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP(STH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thúy 
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