
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:        /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

 

BÁO CÁO 

Chính sách ưu tiên sử dụng người biết tiếng DTTS, người có uy tín trong 

 cộng đồng dân cư, già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc trong các tôn 

giáo ở vùng DTTS tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên  

địa bàn thành phố Lạng Sơn 

 

 

Thực hiện Công văn số 413/BDT-NV ngày 29/8/2022 của Ban Dân tộc 

tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp xây dựng dự thảo báo cáo về đối tượng và chính 

sách sử dụng người biết tiếng DTTS, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, 

già làng, trưởng bản, chức sắc chức việc trong các tôn giáo ở vùng DTTS tham 

gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo 

kết quả thực hiện trên địa bàn thành phố như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Ngay từ đầu năm 2022 ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn đã phân 

công cụ thể trách nhiệm, nhiệm vụ cho phòng Tư Pháp phụ trách công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

Để thực hiện tốt các hoạt động về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn; UBND thành phố Lạng Sơn đã kịp thời xây dựng Kế 

hoạch số 36/KH-UBND ngày 25/01/2022 về triển khai công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn năm 2022. Qua đó UBND thành phố Lạng Sơn khuyến khích đối với 

các tuyên truyền viên, trưởng thôn, khối trưởng và người có uy tín là người dân 

tộc thiểu số, biết nói tiếng dân tộc tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.  

II. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN 

VIÊN PHÁP LUẬT LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ, BIẾT TIẾNG 

DÂN TỘC THIỂU SỐ, NGƯỜI CÓ UY TÍN, GIÀ LÀNG, TRƯỞNG BẢN, 

CHỨC SẮC CHỨC VIỆC 

Trên địa bàn thành phố Lạng Sơn có 40 tuyên truyền viên pháp luật cấp 

thành phố Lạng Sơn, 165 tuyên truyền viên pháp luật cấp phường xã, 85 người 

có uy tín trong cộng đồng dân cư và 84 trưởng thôn, khối trưởng tham gia công 

tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.  

(Có biểu chi tiết kèm theo) 
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 III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI 

ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT LÀ 

NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ, NGƯỜI CÓ UY TÍN, GIÀ LÀNG, 

TRƯỞNG BẢN, CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC 

1. Kết quả triển khai thực hiện chính sách 

- Hiện nay trên địa bàn thành phố Lạng Sơn chưa thực hiện các chính sách ưu 

tiên sử dụng người biết tiếng DTTS, người có uy tín, khối trưởng, trưởng thôn, chức 

sắc, chức việc trong các tôn giáo ở vùng DTTS do chưa có các hướng dẫn cụ thể về 

nội dung này. Bởi vậy các hoạt động của đối tượng này chủ yếu được chi trả theo 

nguồn ngân sách của nhà nước theo vị trí công việc được phân công, đảm nhiệm như 

Bí thư chi bộ, khối trưởng, trưởng thôn và các chức danh khác của cơ sở, nên chưa 

đảm bảo cho việc các đối tượng này hoạt động có hiệu quả. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và chế độ thù lao đã 

được thực hiện đối với tuyên truyền viên: Được sự quan tâm heo kế hoạch của 

thành ủy, UBND thành phố, các phòng ban chuyên môn thành phố thường 

xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí là cán bộ cấp 

cơ sở như tập huấn về công tác khối trưởng, trưởng thôn trong nhiệm kỳ 2021-

2023, tập huấn cho các đồng chí là thành viên các tổ hòa giải trên địa bàn thành 

phố, ngoài ra thường xuyên thực hiện tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến về 

các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, trong đó có các 

đối tượng này đảm bảo phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, văn bản mới 

nhất của nhà nước ban hành, đồng thời kịp thời thực hiện tuyên truyền tới nhân 

dân nắm bắt. Tuy nhiên đối với những người có uy tín, trưởng thôn, khối trưởng 

là người dân tộc thiểu số và biết nói tiếng dân tộc tham gia công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật chưa được đào tạo bồi dưỡng, chưa có chế độ thù lao và các 

chính sách khác khuyến khích việc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số PBGDPL 

trong công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn. 

2. Kết quả thực hiện công tác phố biến, giáo dục pháp luật của đội 

ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số, biết 

tiếng dân tộc thiểu số, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, già làng, 

trưởng bản, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số  

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật do đội ngũ tuyên 

truyền viên là người dân tộc thiểu số, biết tiếng dân tộc, người có uy tín và 

trưởng thôn, khối trưởng theo kế hoạch của các cơ quan, phòng ban thành phố 

đã tổ chức thực hiện cho các đồng chí đồng bộ, hiệu quả và đã đạt được kết quả 

nhất định. Sau khi tuyên truyền cơ bản nhân dân trên địa bàn đã nắm được 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Đánh giá về những kết quả đạt được 

 Được sự quan tâm của các cấp việc khuyến khích thực hiện tuyên truyền 

PBGDPL là những người có uy tín, trưởng thôn, khối trưởng, tuyên truyền viên 
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là người biết tiếng dân tộc đã được thực hiện tại các khối, thôn đặc biệt là tuyên 

truyền lồng ghép vào các lớp học của Trung tâm học tập cộng đồng và tuyên 

truyền trên hệ thống loa truyền thanh của các phường xã đã phổ biến kịp thời 

các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước đến nhân dân. 

 2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

 Kinh phí được cấp cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp 

cận pháp luật tại các đơn vị đã nhận được sự quan tâm của các cấp. Tuy nhiên 

kinh phí hàng năm phân bổ cho công tác PBGDP hạn chế, cơ sở vật chất và các 

trang thiết bị phục vụ cho công tác PBGDPL còn hạn chế, chủ yếu là sử dụng 

các phương tiện và thiết bị hiện có tại các đơn vị nên chỉ đáp ứng được một phần 

nhu cầu đặt ra. 

 Bên cạnh đó chưa có hướng dẫn cụ thể về việc chi trả đối với những 

người uy tín, trưởng thôn, khối trưởng là người dân tộc thiểu số và biết nói tiếng 

dân tộc thiểu số trên địa bàn thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 

 Kỹ năng sử dụng thông tin của đội ngũ tuyên tuyền viên là người dân tộc 

thiểu số, biết tiếng dân tộc, người có uy tín và trưởng thôn, khối trưởng còn hạn 

chế nên tính hiệu quả trong công tác truyền đạt chưa cao. 

 V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền 

viên, người có uy tín và trưởng thôn, khối trưởng trên địa bàn thành phố là 

người dân tộc thiểu số, biết nói tiếng dân tộc thiểu số thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 

 Trên đây là báo cáo chính sách ưu tiên sử dụng người biết tiếng DTTS, 

người có uy tín trong cộng đồng dân cư, già làng, trưởng bản, chức sắc, chức 

việc trong các tôn giáo ở vùng DTTS tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật trên địa bàn thành phố Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Dân tộc (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- CVP, PCVP UBND TP; 

- CA TP, Các phòng: Tư pháp, Nội vụ; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, QTM. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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BIỂU MẪU 

Số lượng và trình độ người dân tộc thiểu số, người biết tiếng dân tộc  

thiểu số, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, già làng, trưởng bản,  

chức sắc, chức việc trong các tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số 

 tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật 
(Kèm theo báo cáo số: 775/BC-UBND ngày 19 tháng 9  năm 2022 của  

UBND thành phố Lạng Sơn) 

 

STT Đối tượng 
Tổng 

số 

Số người Trình độ 

Người 

DTTS 

Người 

biết 

tiếng 

DTTS 

Trên 

đại 

học 

Đại 

học 

CĐ, 

TC 
THPT 

1 
Báo cáo viên pháp 

luật Trung ương 
       

2 
Báo cáo viên pháp 

luật cấp tỉnh 
       

3 
Báo cáo viên pháp 

luật cấp huyện 
40 14 20 4 36   

4 
Tuyên truyền viên 

cấp xã 
165 110 99 5 113 45 3 

5 
Người có uy tín trong 

cộng đồng dân cư 
85 66 69 1 19 20 38 

6 Già làng        

7 
Trưởng thôn, Khối 

trưởng 
84 64 62 2 25 30 33 

8 Chức sắc, chức việc        
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