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KẾ HOẠCH
Thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam
lần thứ II năm 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku
Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-STTTT ngày 14/02/2020 của Sở Thông tin
và Truyền thông về việc Thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu các dân tộc
thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020; Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố
xây dựng Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu
số Việt Nam lần thứ II năm 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku (sau đây gọi là Đại
hội) cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
cđc
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp
nhân dân trong việc thực hiện các quan điểm chỉ đạo, đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đồng bào các dân tộc
thiểu số Việt Nam.
- Khẳng định đường lối, chính sách đúng đắn và nhất quán của Đảng và Nhà
nước về vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc và vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc
trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam.
- Cổ vũ, động viên và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, củng cố lòng tin và sự đồng thuận của đồng
bào dân tộc thiểu số đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước.
2. Yêu cầu
- Công tác thông tin, tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực,
hiệu quả bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối
tượng, địa bàn, thời gian cụ thể, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, nhất là ở các làng đồng
bào dân tộc thiểu số; tạo không khí sôi nổi, cổ vũ, động viên đồng bào các dân tộc
thiểu số và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu
nước và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc dân tộc thiểu số Việt
Nam lần thứ II năm 2020.
- Phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của toàn
xã hội trong quá trình triển khai tổ chức Đại hội.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Nội dung tuyên truyền
1.1. Tuyên truyền trước Đại hội
- Tuyên truyền những kết quả thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính
trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình
hình mới; Nghị quyết số 88/2019/NQ-QH2014 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -

2030; trọng tâm là nghiên cứu xây dựng mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
- Tuyên truyền về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày
08/5/2009 của Ban Bí thư về “Lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt
Nam”; Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 22/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về
phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh
lần thứ III năm 2019 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội
đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.
- Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong thực hiện chính sách dân tộc
của Đảng và Nhà nước; những công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc
thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hội nhập
quốc tế.
- Tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc
thiểu số Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn từ 2009 2019; gương người tốt, việc tốt, nông dân sản xuất giỏi, làm kinh tế giỏi vươn lên
thoát nghèo, gia đình văn hóa, điển hình tiên tiến thực hiện “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của đồng bào dân tộc
thiểu số.
- Tuyên truyền việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa
tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; vai trò của các già làng, trưởng thôn, bản,
nghệ nhân trong việc phát huy và giữ gìn di sản văn hóa.
- Tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống các âm mưu,
thủ đoạn, “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không để kẻ xấu lợi dụng
vấn đề dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.
1.2. Tuyên truyền trong Đại hội
- Tuyên truyền những thành tựu thực hiện về công tác dân tộc và chính sách
dân tộc; những kết quả phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo đối với vùng
đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2009 - 2019 và kết quả thực hiện quyết tâm thư
Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất năm 2010.
- Giới thiệu, phổ biến những tấm gương điển hình tiêu biểu là người dân tộc
thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hội nhập
quốc tế.
1.3.Tuyên truyền sau Đại hội
Tuyên truyền kết quả thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc
thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.
2. Hìn t ức tuyên truyền
- Chú trọng các hình thức tuyên truyền trực quan như xe loa tuyên truyền,
băng rôn, khẩu hiệu ở nơi đông dân cư, các tuyến đường chính. Nâng cao hiệu quả
hoạt động của Đội thông tin lưu động kết hợp biểu diễn văn nghệ tại các làng đồng
bào dân tộc thiểu số.
- Tuyên truyền, cập nhật các văn bản hướng dẫn tổ chức tuyên truyền về Đại
hội trên trang thông tin điện tử thành phố.
- Tổ chức tuyên truyền thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên
cơ sở và lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của các tổ chức,
đoàn thể xã hội ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến các điển hình tiên tiến, gương
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người tốt, việc tốt tham gia các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các
dân tộc thiểu số.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. P òng Văn óa và T ông tin
Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên
quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai công tác tuyên truyền, cập nhật
thông tin về tình hình và kết quả của công tác chuẩn bị trước, trong và sau Đại hội.
Phối hợp Văn phòng HĐND - UBND thành phố đăng tải các văn bản hướng
dẫn tổ chức tuyên truyền về Đại hội trên Trang thông tin điện tử thành phố.
2. Trung tâm Văn óa, T ông tin và T ể thao
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung về Đại hội bằng các hình thức
cổ động trực quan như: băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, xe loa lưu động tại
khu vực đông dân cư, các tuyến đường chính của thành phố.
Chỉ đạo đội Thông tin lưu động xây dựng chương trình văn nghệ, lồng ghép
tuyên truyền về Đại hội tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành
phố.
Thu, phát sóng đầy đủ các chương trình của Đài Trung ương và Đài tỉnh liên
quan đến công tác tổ chức Đại hội trên 02 làn sóng phát thanh - truyền hình thành
phố.Tăng thời lượng các tin, bài, phóng sự các điển hình tiên tiến, gương người tốt,
việc tốt tham gia các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các dân tộc thiểu
số.
3. Ủy ban n ân dân các xã, p ường
Căn cứ tình hình thực tế địa phương, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù
hợp, trong đó chú trọng tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, phường về
tình hình và kết quả của công tác chuẩn bị trước, trong và sau Đại hội.
Cập nhật các văn bản hướng dẫn tổ chức tuyên truyền về Đại hội trên trang
thông tin điện tử các xã, phường.
Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu các dân tộc
thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku của phòng
Văn hóa và Thông tin./.
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- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng HĐND - UBND TP;
- Trung tâm VH,TT&TT TP;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.
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