
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /SVHTTDL-QLVHGĐ Hải Dương, ngày       tháng      năm 2022
V/v tuyên truyền thực hiện 

các chính sách pháp luật đối với 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Kính gửi:
- Các phòng Quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
- Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thông tin - 
Thể thao thành phố Chí Linh.

Thực hiện Công văn số 3021/UBND-VP ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc thực hiện các chính sách pháp luật đối với vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số (DTTS);

Nhằm góp phần nâng cao công tác tuyên truyền, vận động người dân tộc 
thiểu số, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch, bọn 
phản động, kịp thời ngăn chặn hoạt động tuyên truyền tín ngưỡng, tôn giáo trái 
pháp luật, đảm bảo tốt an ninh, trật tự tại các vùng dân tộc thiểu số, Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng Quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp 
thuộc Sở; phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể 
thao thành phố Chí Linh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện một 
số nội dung sau:

1. Tích cực tham mưu công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị và Nhân dân về các 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số: Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê 
duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền 
núi giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của 
Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính 
sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 
1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền 
núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Thông tư số 
02/2022/TT-UBDT ngày 30/9/2022 của Ủy ban dân tộc về 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 2021 - 2030, giai đoạn I: 
từ năm 2021 đến năm 2025; Hướng dẫn số 667/HD-BVHTTDL ngày 03/3/2022 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá 
trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du 
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lịch” 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 2021-2030 và Công văn số 
1922/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 11/10/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch về việc triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền 
thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”... Phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị cùng cấp có liên quan tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả 
các nội dung trên.

2. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Chí Linh phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố tổ chức rà soát, 
lựa chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quản lý 
theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ; tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định, 
về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nắm bắt, phối hợp chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở; 
- Trang tin điện tử Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, QLVHGĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

           Nguyễn Trường Thắng
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