
KẾ HOẠCH 

Tổ chức 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 tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 02/9/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn 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 tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Sở Tư 

pháp tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch 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 tỉnh Lạng 

Sơn năm 2022,  như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng các hoạt động trợ giúp 

pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào DTTS&MN: nâng cao nhận thức trợ giúp 

pháp lý vùng đồng bào DTTS&MN; xây dựng các chương trình trợ giúp pháp lý, 

tập huấn về tiếp cận, kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người DTTS; tổ chức 

chuyên đề trợ giúp pháp lý kết nối cộng đồng tại vùng đồng bào DTTS&MN; biên 

soạn, cung cấp các tài liệu truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý cho người 

DTTS. 

 2. Yêu cầu 

 Thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng 

và nội dung của 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 tỉnh Lạng Sơn năm 2022, bám 

sát hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1420/BTP-TGPL ngày 05/5/2022 

về việc thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý theo 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. 
  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

1. Hoạt động 1: Tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý trực tiếp tại các 

xã điểm vùng DTTS&MN  
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Tổ chức 10 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý đến các xã, thôn, cụm xã… 

để truyền thông trực tiếp cho người dân, kịp thời nắm bắt, tiếp cận nhu cầu trợ giúp 

pháp lý. 

- Thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. 

 - Thời gian thực hiện: Quý IV. 

- Kết quả: Các đợt truyền thông được tổ chức. 

2. Hoạt động 2: Tổ chức tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp 

pháp lý cho người dân tộc thiểu số, tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý 

đối với đồng bào vùng DTTS&MN tại 11 huyện, thành phố.   

 Tổ chức 11 cuộc tập huấn điểm về trợ giúp pháp lý cho già làng, trưởng bản, 

người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người dân vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi, người dân tộc thiểu số về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với 

đồng bào vùng DTTS&MN. 

- Thực hiện:  Trung tâm TGPL. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV. 

- Kết quả: Các Hội nghị được tổ chức. 

3. Hoạt động 3: Tăng cường thông tin, truyền thông rộng rãi về công tác 

trợ giúp pháp lý   

Xây dựng 01 phóng sự về trợ giúp pháp lý để phát trên Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh, đăng trên Báo Lạng Sơn, trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, 

Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật... để hướng dẫn đồng bào DTTS&MN 

tiếp cận với dịch vụ pháp luật.  

Thường xuyên gửi tin bài về các hoạt động trợ giúp pháp lý cho các Trang 

thông tin điện tử của tỉnh, Bộ Tư pháp: Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Trợ giúp 

pháp lý, Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Trang thông tin điện tử 

Sở Tư pháp…  

4. Hoạt động 4: Tổ chức các đợt chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm   

Tổ chức 05 đợt chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm kết nối cộng đồng cho người 

thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ thuộc các cơ quan liên quan; 05 đợt chuyên đề 

trợ giúp pháp lý điểm cho cán bộ cơ sở, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong 

cộng đồng tại vùng đồng bào DTTS&MN. 

- Thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. 

 - Thời gian thực hiện: Quý IV. 

- Kết quả: Các đợt chuyên đề được tổ chức . 
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5. Hoạt động 5: Biên soạn, cung cấp các ấn phẩm, tài liệu truyền thông về 

chính sách trợ giúp pháp lý, cấp phát cho cán bộ và Nhân dân 

 Biên soạn, cung cấp các tài liệu truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý 

cho người dân tộc thiểu số: biên soạn, in ấn phát hành tờ gấp trợ giúp pháp lý, sách 

bỏ túi trợ giúp pháp lý, cẩm nang pháp luật về trợ giúp pháp lý, sổ tay trợ giúp pháp 

lý và các ấn phẩm tài liệu trợ giúp pháp lý khác cấp phát miễn phí cho người dân 

vùng đồng bào DTTS&MN. 

- Thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. 

 - Thời gian thực hiện: Quý IV. 

- Kết quả: Các hợp đồng in ấn, cấp phát được thực hiện. 

  IV. KINH PHÍ 

Thực hiện kinh phí được giao cho Sở Tư pháp theo Quyết định số 1181/QĐ-

UBND ngày 15/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao mục tiêu, 

nhiệm vụ, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức triển 

khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này, tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện theo quy định. 

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp 

triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 

3. Văn phòng Sở đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc triển khai thực 

hiện Kế hoạch ./. 

 

 Nơi nhận:                                                                                   

  - UBND tỉnh(B/c); 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP, HCTP&BTTP; 

- Lưu VT, TGPL. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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