
 1 

UBND HUYỆN BẮC SƠN 
BCĐ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC 

DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN 

BẮC SƠN LẦN THỨ III 

 

Số: 101 /KH-BCĐ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc  Sơn, ngày 22 tháng 4  năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bắc Sơn 

lần thứ III năm 2019 
 

 

 

Căn cứ  Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 04/01/2019 của Ban Chỉ đạo Đại 

hội Đại biểu dân tộc thiểu số Việt Nam về hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các 

dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-BCĐ ngày 04/4/2019 của Ban chỉ đạo Đại hội 

đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III về tổ chức Đại hội, đại 

biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND 

huyện Bắc Sơn về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu 

số lần thứ III huyện Bắc Sơn, năm 2019; 

Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bắc Sơn lần thứ III 

(viết tắt là Ban Chỉ đạo) xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc 

thiểu số lần thứ III huyện Bắc Sơn, năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đại hội nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn 

của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng 

nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, 

bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. 

- Đại hội nhằm đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, 

chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2014 – 2019.   

- Tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; cổ vũ và khơi dậy lòng tự hào của 

dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện 

có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức Đại hội đại biểu cấp huyện cần được tổ chức trang trọng với quy 

mô phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đồng thời tạo khí 

thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua Đại hội để 
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tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển. 

- Các Đại biểu dự Đại hội là người dân tộc thiểu số tiêu biểu đại diện đầy 

đủ các dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn, đại diện cho các khu vực, các lĩnh vực 

của đời sống xã hội. 

- Các cấp, ngành, đơn vị hưởng ứng, tuyên truyền sâu rộng về Đại hội đại 

biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019 đến với nhân dân, nhất là trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

II.  TÊN GỌI, CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, NỘI DUNG ĐẠI HỘI 

1. Tên gọi của Đại hội 

“ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN BẮC SƠN 

LẦN THỨ III, NĂM 2019” 

2. Chủ đề định hƣớng của Đại hội 

 “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển” 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội 

3.1. Thời gian tổ chức Đại hội. 

Thời gian tiến hành Đại hội 01 ngày, dự kiến ngày  21/6/2019 (thứ Sáu). 

3.2. Địa điểm tổ chức đại hội: 

 Hội trường Trung tâm Hành chính huyện Bắc Sơn. 

4. Nội dung Đại hội 

- Báo cáo chính trị của UBND huyện: Đánh giá tổng kết, kết quả các lĩnh 

vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm 

nghèo, xây dựng nông thôn mới từ Đại hội lần thứ II năm 2014 đến nay và kết 

quả thực hiện quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp. 

- Báo cáo tham luận điển hình: của tập thể, cá nhân tiêu biểu về các lĩnh 

vực, chú trọng các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và các 

đề xuất về cơ chế, chính sách phát triển vùng dân tộc và miền núi giai đoạn tiếp 

theo (do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn).   

- Xây dựng phương hướng thực hiện quyết tâm thư và chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội giai đoạn 2019- 2024; xác định các nhiệm vụ 

trọng tâm và kế hoạch thực hiện đưa vào nội dung quyết tâm thư thông qua Đại 

hội. 

- Khen thưởng tập thể , cá nhân điển hình tiên tiến người dân tộc thiểu số 

tại Đại hội cấp huyện, đề xuất khen thưởng cấp tỉnh và trung ương. 

- Lựa chọn, cử đại biểu đi dự Đại hội cấp trên theo quy định, hướng dẫn 

của Ban chỉ đạo đại hội các cấp. 

5. Quy mô Đại hội 
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Đại hội gồm: Đại biểu dân tộc thiểu số các xã, thị trấn; đoàn đại biểu dân 

tộc thiểu số của các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể trong huyện và 

khách mời. 

6. Thành phần, cơ cấu, tiêu chí, số lƣợng đại biểu chính thức dự Đại 

hội cấp huyện và đại biểu dự Đại hội cấp trên: Có hướng dẫn riêng. 

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI 

1. Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội 

Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bắc Sơn lần thứ 

III năm 2019 (đã thành lập tại Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của 

Chủ tịch UBND huyện). 

2. Ban Chỉ đạo Đại hội thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban giúp việc 

a) Ban Tổ chức Đại hội: Do đồng chí Trưởng phòng Lao động  - Thương 

binh xã hội - Dân tộc làm Trưởng Ban. Các thành viên Ban Tổ chức do Trưởng 

Ban Chỉ đạo Đại hội cùng cấp quyết định. 

b) Các tiểu ban giúp việc Đại hội: 

- Tiểu ban Nội dung, Nhân sự, Thi đua - Khen thưởng; 

- Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa, nghệ thuật; 

- Tiểu ban An ninh, hậu cần phục vụ Đại hội. 

c) Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội. 

3. Chuẩn bị các nội dung của Đại hội: Xây dựng Báo cáo chính trị của 

Đại hội; lựa chọn xây dựng các báo cáo điển hình; Quyết tâm thư Đại hội; công 

tác khen thưởng… hoàn thành trước 30/5/2019 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với các Ban, Tiểu Ban giúp việc Ban chỉ đạo Đại hội  

1.1. Ban Tổ chức Đại hội. 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc và triển khai tổ 

chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019. 

- Điều phối, triển khai các hoạt động, nội dung trước, trong và sau Đại hội; 

tổng hợp tham mưu Ban chỉ đạo Đại hội báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả 

tổ chức Đại hội.  

1.2. Tiểu Ban nội dung, nhân sự,  thi đua - khen thưởng: 

- Xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội. 

- Phân công các đơn vị chuẩn bị báo cáo điển hình trình tại Đại hội. 

- Chủ trì hướng dẫn việc lựa chọn đại biểu đi dự Đại hội cấp huyện đảm 

bảo số lượng, cơ cấu đại biểu, thành phần, tiêu chí lựa chọn. 

- Xây dựng hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng tại Đại hội. Tổng hợp, 

thẩm định tiêu chuẩn, thành tích đề nghị khen thưởng; tham mưu Ban Chỉ đạo 
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Đại hội họp xét khen thưởng trình Hội đồng thi đua khen thưởng cấp huyện trình 

Chủ tịch UBND tỉnh,  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, xem xét, quyết 

định khen thưởng. Chuẩn bị hiện vật khen thưởng và thực hiện công tác khen 

thưởng tại Đại hội. 

1.3. Tiểu Ban Tuyên truyền - Văn hóa, nghệ thuật:  

- Xây dựng Kế hoạch tổng thể về công tác thông tin, tuyên truyền trước, 

trong và sau Đại hội; cung cấp tài liệu thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan 

thông tấn, báo chí. 

- Xây dựng các tin, bài giới thiệu, tuyên dương các gương điển hình tiên 

tiến, tiêu biểu về xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế đăng tải trên các ấn phẩm 

báo chí; xây dựng phóng sự, tài liệu trình chiếu tại Đại hội. 

- Bố trí, chỉ đạo treo pano, băng zon, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội 

trên các trục đường chính, trung tâm các xã, thị trấn, quanh khu vực tổ chức Đại 

hội. 

1.4. Tiểu Ban an  ninh, hậu cần phục vụ Đại hội:  

Chủ trì xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo giao thông và các dịch vụ phục vụ Đại hội trên 

địa bàn; sắp xếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu dự Đại hội. 

1.5. Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội. 

Thực hiện theo sự phân công của Ban tổ chức Đại hội đại biểu 

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thƣơng binh, Xã hội - Dân tộc. 

Là cơ quan Thường trực, chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên 

quan tham mưu giúp Ban Chỉ đạo triển khai các công việc của Đại hội; đôn đốc, 

kiểm tra, hướng dẫn trong việc tổ chức Đại hội. 

Quản lý sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí tổ chức Đại hội được gia o 

theo đúng quy định hiện hành. 

2. Phòng Nội vụ 

Phối hợp với phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc thực hieenjj 

công tác khen thưởng tại Đại hội, thẩm định hồ sơ khen thưởng, báo cáo Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng để trình Chủ tịch UBND  quyết định khen thưởng tại 

Đại hội và đề nghị cấp trên khen thưởng. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện tổ chức Đại hội . Hướng 

dẫn, thẩm định quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành. 

4. Trung tâm Y tế 

Xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu dự Đại hội. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin 
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Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, 

Trung tâm VHTT&TT, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn xây dựng và 

thực hiện kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. 

6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc và 

các cơ quan liên quan chỉ đạo , tổ chức các hoạt động văn hóa , văn nghệ chào 

mừng Đại hội các cấp; tuyên truyền và trang trí khánh tiết trong, ngoài hội trường 

nơi tổ chức Đại hội.  

- Chủ trì xây dựng các phóng sự biểu dương các tấm gương điển hình tiên 

tiến là người dân tộc thiểu số trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng 

chuyên trang chuyên mục tuyên truyền về Đại hội. 

7. Công an huyện 

Chỉ trì, phối hợp với các Phòng, Ban, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực 

hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong thời gian diễn ra Đại 

hội. 

Các Phòng, Ban, đoàn thể liên quan căn cứ Kế hoạch này triển khai tổ chức 

thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phản ảnh kịp thời 

về Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện (cơ quan thường trực) 

tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Đại hội xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:  
- Ban Dân tộc;  

- TT huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP HĐND & UBND huyện; 

- Các phòng, ban, có liên quan; 

- Các thành viên BCĐ; 

- Lưu: VT. 

 

TRƢỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI 

 
 

 
 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dƣơng Trần Huy 
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