
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 
Số: 345/UBND-LĐTBXHDT 

V/v thực hiện Chính sách cấp một số 
ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết 
định 59/QĐ-TTg, trên địa bàn huyện 

 

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

 
Tràng Định, ngày 27 tháng 4 năm 2018 

 
Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 
- Bưu điện huyện Tràng Định.     
 

 Thực hiện Công văn số 487/UBND-KTN, ngày 02/6/2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn, về việc triển khai Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, 
tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK. 

Để đảm bảo việc phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí cho các đối tượng đủ 
số lượng, kịp thời gian, đúng địa chỉ, tên loại ấn phẩm theo Quyết định 59/QĐ-
TTg, ngày 06/01/2017 về việc cấp một số ấn phẩm, báo tạp chí cho vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo 
thực hiện như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ  

1. Xã thuộc vùng dân tộc và miền núi (gồm có 23 xã, thị trấn - theo 
Biểu số 01 kèm theo) được cấp 07 ấn phẩm: 

1.1. Ủy ban nhân dân xã được cấp 04 ấn phẩm: Báo Dân tộc và Phát triển; 
Tạp chí Dân tộc; Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Tin tức; 
Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Tài nguyên và Môi trường. 

1.2. Hội đồng nhân dân xã được cấp 01 ấn phẩm: Chuyên đề “Dân tộc 
thiểu số và miền núi” của Báo Đại biểu nhân dân. 

1.3. Trường Tiểu học (gồm có 18 trường, 193 lớp - theo Biểu số 02 kèm 
theo), được cấp 01 ấn phẩm: Chuyên đề “Măng non” của Báo Nhi đồng (mỗi lớp 
01tờ/kỳ). 

1.4. Trường Trung học cơ sở, Trường Dân tộc nội trú (gồm có 19 trường, 
118 lớp - theo Biểu số 03 kèm theo) được cấp 01 ấn phẩm: Chuyên đề “Thiếu 
nhi Dân tộc” của Báo Thiếu niên tiền phong (mỗi lớp 01tờ/kỳ). 

2. Xã thuộc khu vực III (gồm có 12 xã - theo Biểu số 05 kèm theo) được 
cấp 08 ấn phẩm: 

2.1. Ủy ban nhân dân xã được cấp 03 ấn phẩm: Chuyên đề “Dân tộc thiểu 
số và miền núi” của Báo Công Thương; Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền 
núi” của Báo Sức khỏe và Đời sống; Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” 
của Báo Văn hóa. 

2.2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã được cấp 01 ấn phẩm: Chuyên đề “Dân 
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tộc thiểu số và miền núi” của Báo Đại đoàn kết. 

2.3. Hội Nông dân xã được cấp 01 ấn phẩm: Chuyên đề “Dân tộc thiểu số 
và miền núi” của Báo Nông thôn ngày nay. 

2.4. Đoàn Thanh niên xã được cấp 01 ấn phẩm: Chuyên đề “Dân tộc thiểu 
số và miền núi” của Báo Tiền phong. 

2.5. Hội Phụ nữ xã được cấp 01 ấn phẩm: Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và 
miền núi” của Báo Phụ nữ Việt Nam.  

2.6. Hội Cựu chiến binh xã được cấp 01 ấn phẩm: Chuyên đề “Dân tộc 
thiểu số và miền núi” của Báo Cựu chiến binh. 

3. Thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II (gồm có 44 thôn - theo 
Biểu số 06 kèm theo) được cấp 03 ấn phẩm: 

3.1. Thôn được cấp 01 ấn phẩm: Báo Dân tộc và Phát triển. 

3.2. Chi Hội Nông dân được cấp 01 ấn phẩm: Chuyên đề “Dân tộc thiểu 
số và miền núi” của Báo Nông thôn ngày nay. 

3.3. Chi đoàn Thanh niên được cấp 01 ấn phẩm: Chuyên đề “Dân tộc 
thiểu số và miền núi” của Báo Tiền phong. 

4. Thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III (gồm có 93 thôn - theo 
Biểu số 07 kèm theo) được cấp 07 ấn phẩm: 

4.1. Thôn được cấp 03 ấn phẩm: Báo Dân tộc và Phát triển; Chuyên đề 
“Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Văn hóa; Chuyên đề “Dân tộc thiểu số 
và miền núi” của Báo Công Thương (cấp cho thôn, bản). 

4.2. Ban công tác mặt trận được cấp 01 ấn phẩm: Chuyên đề “Dân tộc 
thiểu số và miền núi” của Báo Đại đoàn kết. 

4.3. Chi Hội Nông dân được cấp 01 ấn phẩm: Chuyên đề “Dân tộc thiểu 
số và miền núi” của Báo Nông thôn ngày nay. 

4.4. Chi đoàn Thanh niên được cấp 01 ấn phẩm: Chuyên đề “Dân tộc 
thiểu số và miền núi” của Báo Tiên phong. 

4.5. Chi Hội Phụ nữ được cấp 01 ấn phẩm: Chuyên đề “Dân tộc thiểu số 
và miền núi” của Báo Phụ nữ Việt Nam. 

5. Thôn thuộc các xã biên giới (gồm có 65 thôn - theo Biểu số 09 kèm 
theo) được cấp 01 ấn phẩm: Phụ trương “An ninh biên giới” của Báo Biên 
phòng. 

6. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: được cấp 02 ấn 
phẩm: Chuyên trang “Dân tộc thiểu số và miền núi” trên Báo Nhân dân hàng 
ngày (Báo Nhân dân); Chuyên đề “ Đoàn kết và Phát triển” của Tạp chí Cộng 
sản;  
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Ngoài ra, thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào 
DTTS theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ, người có uy tín trên địa bàn tỉnh được cấp (không thu tiền) Báo Lạng 
Sơn. 

II. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ 

1. Ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho các xã, thôn: 

- Cá nhân được cấp có trách nhiệm quản lý, sử dụng để nắm thông tin 
phục vụ cho công tác tham mưu, chỉ đạo và tuyên truyền phổ biến cho đồng bào 
nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước ở địa phương, ngoài ra còn có trách nhiệm đưa xuống 
cơ sở để mọi người cùng đọc; 

- Xây dựng và ban hành các quy định quản lý, sử dụng, bảo quản hiệu 
quả, phù hợp, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để mọi người dân trên địa 
bàn được đến đọc các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp. Đồng thời, có trách nhiệm 
thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các ấn phẩm báo, 
tạp chí cấp cho thôn; nắm bắt những nhận xét đánh giá và nguyện vọng của 
người đọc về chất lượng nội dung, hình thức, hiệu quả của từng ấn phẩm báo, 
tạp chí để phản hồi chính xác, kịp thời về các cơ quan đầu mối thực hiện Quyết 
định số 59/QĐ-TTg. 

2. Ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho các lớp học: 

Đưa về lớp để đọc trong các buổi sinh hoạt lớp, sau đó chuyển về thư viện 
của trường. Nhà trường có trách nhiệm ban hành quy định cụ thể việc quản lý, 
khai thác, sử dụng có hiệu quả nhất để tất cả học sinh đều được đọc, được xem, 
được nghe. 

3. Ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho các đoàn thể: 

Được quản lý tập trung tại các tổ chức đoàn thể; các tổ chức đoàn thể có 
trách nhiệm ban hành quy định quản lý, khai thác, sử dụng, tạo điều kiện cho các 
đoàn viên, hội viên đều được đọc, đồng thời dùng làm tài liệu tuyên truyền, phổ 
biến trong các buổi sinh hoạt tập trung. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc: Là cơ quan thường 
trực, chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, đề xuất, giúp UBND huyện chỉ 
đạo, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách trên 
địa bàn huyện; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách theo quy định. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Thực hiện công tác rà soát, lập danh sách 
số lượng các lớp thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở ngay sau khi kết 
thúc năm học để kịp thời điều chỉnh, bổ sung đối tượng thụ hưởng cho năm học 
mới; chỉ đạo các trường tiếp nhận quản lý sử dụng, khai thác ấn phẩm báo, tạp 
chí được cấp đảm bảo hiệu quả.  

4. Bưu điện huyện Tràng Định: Có trách nhiệm chuyển phát các ấn 
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phẩm báo, tạp chí cho các đối tượng vùng DTTS&MN, vùng ĐBKK bảo đảm đủ 
số lượng, kịp thời gian, đúng địa chỉ, tên loại ấn phẩm; có sự ký nhận của các 
đơn vị, cá nhân tham gia chuyển phát. Hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả 
việc cấp phát (chi tiết từng xã); chỉ rõ nguyên nhân thừa, thiếu gửi về Phòng Lao 
động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc để tổng hợp báo cáo huyện, theo biểu đính 
kèm. 

5. Ủy ban nhân dân các xã: Chỉ đạo cán bộ phụ trách theo dõi việc tiếp 
nhận với Bưu điện huyện các ấn phẩm báo, tạp chí đảm bảo kịp thời, chuyển đến 
đúng đối tượng thụ hưởng, đúng địa chỉ. Hàng tháng báo cáo số lượng báo được 
tiếp nhận trên địa bàn, gửi về Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 
để tổng hợp báo cáo huyện, theo biểu đính kèm./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                            
- Thường trực.HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 
- Các phòng: Lao động, Thương binh, Xã hội-Dân 
tộc; Giáo dục & Đào tạo huyện; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 

 

Lương Quốc Toản 
 


