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Lạng Sơn, ngày  27 tháng 3 năm 2019 

V/v tổ chức thực hiện Quyết định  
số 45/QĐ-TTg, ngày 09/01/2019  

của Thủ tướng Chính phủ 

 

  
     

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành: Giáo dục và Đào tạo,  
  Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Thông tin  
  và Truyền thông, Ban Dân tộc; 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Bưu điện tỉnh. 

    

 Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 – 2021, UBND tỉnh 
yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, 
nhiệm vụ tập trung triển khai tốt một số nội dung cụ thể sau: 

 1. Ban Dân tộc:  

 Là cơ quan thường trực thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; chủ 
trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức 
thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

 - Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, khai thác sử 
dụng và đánh giá chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm báo, tạp chí cấp 
không thu tiền cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn 
trên địa bàn. 

 - Định kỳ 6 tháng, 1 năm khảo sát, lấy ý kiến của người dân về nhu cầu 
thông tin, đánh giá hiệu quả, chất lượng nội dung, hình thức của các ấn phẩm 
báo, tạp chí; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc 
và kiến nghị để UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc tổng hợp, trình Thủ tướng 
Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. 

 - Định kỳ (chậm nhất ngày 15 tháng 12 hàng năm) rà soát, tổng hợp danh 
sách, địa chỉ các đối tượng được thụ hưởng chính sách trên địa bàn tỉnh, báo cáo 
UBND tỉnh theo quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và báo 
cáo đột xuất về tình hình thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh. 

 2. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

 Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các Phòng Giáo dục và Đào tạo 
cấp huyện trong việc tiếp nhận, tổ chức quản lý, khai thác sử dụng các loại ấn 
phẩm báo, tạp chí cấp không thu tiền (đặc biệt trú trọng các báo: Nhi đồng, 



 2

Thiếu niên Tiền phong…); chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện giao 
nhiệm vụ cho các trường học đưa ấn phẩm báo, tạp chí về lớp học để đọc trong 
các buổi sinh hoạt lớp, sau đó chuyển về thư viện của trường; ban hành quy chế 
quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả để tất cả các học sinh đều được đọc, 
được xem. Định kỳ hàng năm báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng, khai 
thác, chất lượng nội dung các loại ấn phẩm báo, tạp chí và đề xuất những nội 
dung cần điều chỉnh, bổ sung trong việc thực hiện chính sách. 

3. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: 

 Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giới thiệu các loại ấn phẩm báo, tạp chí 
cấp không thu tiền cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó 
khăn giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, khuyến khích các đơn 
vị, đối tượng được thụ hưởng tích cực đọc, nghiên cứu các loại ấn phẩm báo, tạp 
chí để nâng cao trình độ dân trí, mở mang kiến thức, ứng dụng khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa 
cơ sở. 

 4. Sở Thông tin và Truyền thông: 

 Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc vận chuyển các loại ấn phẩm báo, tạp chí 
đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng địa chỉ; phối hợp với Ban Dân tộc tiến 
hành rà soát, đánh giá chất lượng nội dung, hình thức, hiệu quả tuyên truyền của 
các loại ấn phẩm báo, tạp chí không thu tiền. 

 5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 

 Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc tiếp nhận, tổ chức quản lý, 
khai thác sử dụng các loại ấn phẩm báo, tạp chí cấp không thu tiền trên địa bàn 
tỉnh đối với phụ trương “An ninh biên giới” của Báo Biên phòng. 

 6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: 

 - Giao Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện, Văn 
phòng HĐND và UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các phòng, 
ban tham mưu, đề xuất, giúp UBND huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn 
UBND các xã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân 
cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách trên địa bàn. 

 - Giao Bưu điện huyện tiếp nhận, cấp phát đầy đủ, kịp thời, đúng đối 
tượng thụ hưởng; định kỳ hàng quý, năm tổng hợp báo cáo số lượng các loại ấn 
phẩm báo, tạp chí cấp không thu tiền đã nhận và cấp phát về UBND huyện (qua 
phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc và Văn phòng HĐND và 
UBND thành phố Lạng Sơn) để tổng hợp theo quy định. 

 - Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND cấp xã, các tổ chức đoàn thể 
trên địa bàn huyện, thành phố xây dựng quy chế quản lý, khai thác, sử dụng các 
loại ấn phẩm báo, tạp chí theo quy định. 

 - Định kỳ hàng năm rà soát, điều chỉnh, bổ sung, lập danh sách đối tượng 
được cấp và danh mục các loại ấn phẩm báo, tạp chí kiến nghị cấp do UBND 
huyện, thành phố quản lý; báo cáo kết quả thực hiện chính sách trên địa bàn 
huyện, thành phố về Ban Dân tộc theo quy định. Thời gian rà soát gửi kết quả về 
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Ban Dân tộc trước ngày 05/12 hằng năm để tổng hợp, đề nghị cấp phát cho các 
đối tượng kịp năm kế hoạch tiếp theo. 

 7. Bưu điện tỉnh: 

 - Tiếp nhận đủ số lượng, cấp phát đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng được 
thụ hưởng các loại ấn phẩm báo, tạp chí cấp không thu tiền; lập sổ theo dõi, có 
xác nhận của đơn vị, cá nhân được thụ hưởng. Tổng hợp số lượng đối tượng bổ 
sung do cơ quan thường trực gửi sang và đề nghị cấp trên cấp số lượng đối 
tượng bổ sung khi có phát sinh. 

 - Định kỳ hàng quý, năm tổng hợp số lượng các loại ấn phẩm báo, tạp chí 
cấp không thu tiền đã nhận và cấp phát; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân 
tộc, Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp theo quy định. 

 8. Quy định về chế độ báo cáo định kỳ: 

 - Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố gửi báo cáo kết 
quả thực hiện chính sách về Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 
theo thời  gian như sau: 

 + Báo cáo hằng quý: Gửi trước ngày 20 của tháng cuối quý. 

 + Báo cáo hằng năm: Gửi trước ngày 20 tháng 12. 

 - Các cơ quan quản lý các đơn vị, cá nhân được nhận ấn phẩm báo, tạp chí 
cấp không thu tiền lập kế hoạch nhận báo, tạp chí năm sau vào tháng 9 hàng 
năm, gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 31 tháng 10 hàng năm để tổng hợp, 
báo cáo UBND tỉnh. 

 Ban Dân tộc có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung trên. 
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc các các cơ quan, đơn vị 
phản ánh về Ban Dân tộc, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; 
- Các hội đoàn thể: Hội Nông dân, Tỉnh đoàn,  
  Hội Cựu chiến binh, Hội liên hiệp Phụ nữ,  
  Hội Chữ thập đỏ; 
- C, PCVP, các phòng: KTN, TH, VX-KG; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Dương Xuân Huyên 
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