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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số  01   /KH-STTTT                     Đắk Nông, ngày 02   tháng 01 năm 2018 

 

 

KẾ HOẠCH 
Thông tin, tuyên truyền phòng thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên 

kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 

  

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-UBND, ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh 

Đắk Nông phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên 

niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững 

sau năm 2015; 

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch thực hiện công tác 

thông tin, tuyên truyền thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với 

đồng bào dân tộc thiểu số như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  

1. Mục đích, yêu cầu 

- Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền nhằm quá triệt sâu rộng 

trong cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ 

tỉnh đến cơ sở, để cán bộ, nhân dân đồng bào các dân tộc, đặc biệt là đồng bào 

các dân tộc thiểu số hiểu rõ và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà 

nước ta, kiên trì, nhất quán thực hiện chính sách các dân tộc bình đẳng, đoàn 

kết, tự tin, giúp nhau cùng tiến bộ, đảm bảo ổn định, giúp nhau cùng phát triển 

trong hội nhập. Coi công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ 

của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị. 

- Đẩy mạnh với công tác truyên thông phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ của 

đồng bào các dân tộc để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào các 

dân tộc thiểu số về bình đẳng giới, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe, 

phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiệm, phát triển văn hóa, giáo 

dục, giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, rút 

ngắn khoảng cách phát triển giữa thành thị với nông thôn và vùng sâu, vùng xa. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ 

đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp để kịp thời 

phản ánh, dự báo. 

- Chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền để đảm bảo đồng bào, 

nhân dân các dân tộc thiểu số được cập nhật thông tin chính sách mới của 

Ddảng và Nhà nước một cách kịp thời.   
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN: 

1. Thông tin, tuyên truyền thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ đối với 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tập trung vào các nội 

dung sau: thông tin, tuyên truyền những chính sách, kiến thức về bình đẳng giới, 

vệ sinh, môi trường, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS và các bệnh 

truyền nhiễm, phát triển văn hóa, giáo dục, giảm nghèo bền vững. 

2. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể, thời 

gian, đối tượng, giải pháp thực hiện được nêu trong Quyết định số 1557-

QĐ/TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 546/QĐ-

UBND, ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt một số chỉ tiêu 

thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu 

số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.  

3. Tuyên truyền, phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong 

quá trình thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số. 

4. Chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch 

xuyên tạc về các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước nhằm chia rẽ khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Thông tin và Truyền thông 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình xây 

dựng nội dung chương trình tuyên truyền về thực hiện các mục tiêu Thiên niên 

kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

 - Phối hợp với các sở, ban ngành, đặc biệt là sở Y tế, Giáo dục và Đào 

tạo, Ban Dân tộc tỉnh lồng ghép công tác truyền thông vào các hoạt động thực 

hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số. 

 - Chỉ đạo các phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã tham mưu 

UBND cấp huyện tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; hướng 

dẫn, giúp UBND cấp xã xây dựng kế hoạch triển khai công tác thông tin, truyên 

truyền ở cơ sở về thực hiện nhiệm vụ phát triển các mục tiêu Thiên niên kỷ đối 

với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Kẻ vẽ, trang trí các cụm cổ động, bản 

tin, treo pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu phù hợp với chủ đề, nội dung trên 

các trục đường giao thông chính, khu vực trung tâm hành chính, khu vực đông 

dân cư. 

 - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và 

các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, 

tuyên truyền viên ở cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền miệng theo 

chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền về tình hình thực hiện các mục 

tiêu Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong các buổi sinh hoạt chi 

bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, khu dân cư... 

 2. Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh 
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 - Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát 

triển các mục tiêu Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số  trong lĩnh 

vực ngành, cơ quan, đơn vị phụ trách. 

 - Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo, đài về tình 

hình thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số 

trong lĩnh vực ngành, cơ quan, đơn vị phụ trách theo đúng Quy chế phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí. 

 3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã 

 Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo phòng Văn hóa - 

Thông tin xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thông tin và tuyên truyền trên 

địa bàn; tham mưu hướng dẫn giúp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch 

triển khai công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở về thực hiện nhiệm vụ phát 

triển các mục tiêu Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

Tổ chức trang trí các cụm cổ động, bản tin, treo pano, áp phích, băng rôn, khẩu 

hiệu phù hợp với chủ đề, nội dung trên các trục đường giao thông chính, khu 

vực trung tâm hành chính, khu vực đông dân cư. 

 4. Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh 

 a) Các cơ quan báo chí của tỉnh: 

 Chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và dành thời lượng, 

chuyên trang, chuyên mục, đề tài, chuyên đề... hợp lý để thông tin, tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung vào những nội dung: 

 - Về mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể, thời gian, đối tượng, giải pháp thực hiện 

Quyết định số 546/QĐ-UBND, ngày 11/ 4/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông phê 

duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với 

đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015. 

 - Những chính sách, kiến thức về bình đẳng giới, vệ sinh, môi trường, 

chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm, phát 

triển văn hóa, giáo dục, giảm nghèo bền vững. 

 - Tuyên truyền, phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong quá 

trình thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch 

xuyên tạc về các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước nhằm chia rẽ khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc. 

 b) Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã:  

 Xây dựng nội dung chương trình tuyên truyền về tình hình thực hiện các 

Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số của địa 

phương; phối hợp với các ngành đặc biệt là ngành y tế, giáo dục chủ động lồng 

ghép công tác truyền thông vào các hoạt động thực hiện các Mục tiêu phát triển 

Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. 
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 c) Đối với các đơn vị hoạt động Trang Thông tin điện tử:  

 Chủ động thông tin, tuyên truyền thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên 

niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững 

sau năm 2015, kịp thời đăng tải các văn bản, chính sách của Đảng, Nhà nước đối 

với đồng bào trênWebsite của đơn vị. 

Trên cơ sở Kế hoạch này, đề nghị các cơ quan Báo, Đài trong tỉnh; Phòng 

Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã chủ động công tác thông tin, tuyên truyền 

các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số đạt hiệu 

quả. 

 
Nơi nhận:                                                                                      
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (p/h); 

- UBND các huyện, TX (p/h); 

- Báo Đắk Nông (t/h); 

- Đài PTTH tỉnh (t/h); 

- Tạp chí Nâm Nung (t/h); 

- Cổng/trang Thông tin điện tử tỉnh; 

- Phòng VHTT các huyện, TX (t/h); 

- Đài TT –TH các huyện, thị xã (t/h);                                                        

- GĐ, PGĐ: C.N.Ba;                                                                                                                                        

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Châu Ngọc Ba 

 
 

.                                                                
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