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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số 

tỉnh Đắk Nông lần thứ III, năm 2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng 

 

Căn cứ Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 11/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III, năm 

2019; Công văn số 2537/UBND-KGVX ngày 31/5/2019 về việc lãnh đạo, chỉ đạo 

Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III, năm 2019, 

Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-BCĐ ngày 04/5/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội 

đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III, năm 2019 thành lập Ban Tổ 

chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 742/QĐ-

BCĐ ngày 23/5/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh 

Đắk Nông lần thứ III, năm 2019 về việc thành lập Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức 

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III, năm 2019. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Nông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền 

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III, năm 2019 trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk 

Nông lần thứ III, năm 2019 góp phần thống nhất nhận thức và củng cố niềm tin 

trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh và đồng bào dân tộc thiêu số về những 

quan điểm, chủ trưong, định hướmg lớn của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác dân tộc và thực hiên chính sách dân tộc. 

- Khẳng định và ghi nhận công lao to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số 

trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển tỉnh nhà 

Đắk Nông; tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, 

quyết tâm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định 

đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân 

tộc trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. 

2. Yêu cầu 



- Công tác tuyên truyền chú trọng đề cao chất lượng, thiết thực, phong phú, đa 

dạng không phô trương hình thức, lãng phí; bảo đảm tuyên truyền hiệu quả, sâu 

rộng thiết thực đến mọi tầng lớp nhân dân góp phần nâng cao nhận thức về khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí của ngành công tác dân tộc trong tình hình, 

nhiệm vụ mới; về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số 

cấp tỉnh lần thứ III, năm 2019... 

 - Nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp, có sức thuyết 

phục và lan tỏa, để lại ấn tượng sâu sắc. Chú ý đến công tác tuyên truyền đối ngoại, 

đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực 

dân chủ, nhân quyền, dân tộc và tôn giáo.   

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

- Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu các 

dân tộc thiếu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III, năm 2019. Tuyên truyền thành tựu mọi 

mặt của công tác dân tộc; công tác xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; nêu 

gương người tốt, việc tốt của các dân tộc thiểu số, từng dân tộc sinh sống trên địa 

bàn; cán bộ tăng cường cho vùng khó khăn có nhiều thành tích trong phong trào thi 

đua, xây dựng khối đại đoàn kết giữa các dân tộc tại địa phương từ Đại hội Dân tộc 

thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ II đến nay. 

 - Tuyên truyền khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào 

các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, 

phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và 

hội nhập quốc tế. 

- Tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng 

bào các dân tộc thiểu số thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn từ 2014 - 

2019; chỉ rõ những khó khăn vướng mắc và bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024. 

- Tuyên truyền thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân 

tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2014 - 2019. 

- Tuyên truyền về công tác chuẩn bị, ngày giờ, địa điểm tổ chức Đại hội trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu các 

cấp nhằm tạo sức lan tỏa của Đại hội đến với cộng đồng. 

- Phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh lập thành 

tích chào mừng Đại hội; những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của đại biểu dân tộc 

thiểu số dự Đại hội. 

- Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc chủ 

trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về 



công tác dân tộc. Tuyên truyền tinh thần nâng cao cảnh giác cách mạng, không để 

kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Nhà nước Việt Nam, chính 

quyền địa phương…  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Cổng, trang thông tin điện tử trên địa 

bàn tỉnh, Phòng Văn hóa – Thông tin, Các phóng viên báo, đài thường trú trên địa 

bàn tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, hệ thống trang thông 

tin điện tử, ấn phẩm triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền về tuyên truyền Đại 

hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III, năm 2019. 

Theo dõi, đôn đốc công tác thông tin tuyên truyền; báo cáo kết quả thông tin 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh 

- Chủ động tăng thời lượng, tuyên truyền đậm nét về Đại hội đại biểu các dân 

tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III, năm 2019 và các nội dung nêu tại mục II Kế hoạch 

này. 

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kịch bản chi tiết và thực hiện Truyền 

hình trực tiếp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III, năm 2019 

trên sóng Phát thanh – Truyền hình tỉnh. 

- Thực hiện Phóng sự truyền hình tuyên truyền thành tựu mọi mặt của công tác 

dân tộc; công tác xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; nêu gương người tốt, việc 

tốt của các dân tộc thiểu số, từng dân tộc sinh sống trên địa bàn dùng để phát tại Đại 

hội. 

3. Báo Đắk Nông  

- Chủ động tăng dung lượng, nội dung; xây dựng chuyên mục tuyên truyền đậm 

nét về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III, năm 2019 và các nội 

dung nêu tại mục II Kế hoạch này trên ấn phẩm báo in, báo điện tử, chuyên mục 

Truyền hình Internet của đơn vị. 

- Thực hiện số báo đặc biệt tập trung tuyên truyền thành tựu mọi mặt của công 

tác dân tộc; công tác xây dựng khối đại đoàn kết địa phương dùng để tặng đại biểu 

tham dự Đại hội. 

4. Tạp chí Nâm Nung 

- Tăng cường dung lượng, nội dung tuyên truyền đậm nét về Đại hội đại biểu 

các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III, năm 2019 và các nội dung nêu tại mục II 

Kế hoạch này trên các số tạp chí thời gian trước, trong và sau đại hội. 



- Trong điều kiện cho phép, tập hợp và triển khai các đăng tải những tác phẩm 

văn học, nhạc, họa, nhiếp ảnh… về chủ đề dân tộc thiểu số, hướng tới chào mừng 

Đại hội. 

5. Các cơ quan phát hành bản tin, tập san, tài liệu không kinh doanh; Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh; các Trang thông tin điện tử 

- Tăng cường đăng tải, khai thác các nội dung tuyên truyền thành tựu mọi mặt 

của công tác dân tộc; công tác xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc tại địa 

phương hướng tới tuyên truyền cho Đại hội. 

- Đặt banner tuyên truyền hoặc thiết kế khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội đại biểu 

các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III, năm 2019 trên trang thông tin điện tử và ấn 

phẩm bản tin, tập san, tài liệu không kinh doanh của đơn vị trước, trong và sau thời 

gian diễn ra Đại hội. 

6. Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã 

Tăng cường thông tin, tuyên truyền các nội dung theo kế hoạch này; triển khai 

tiếp phát, hướng dẫn hệ thống truyền thanh cơ sở tiếp phát các nội dung tuyên 

truyền về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc; đặc biệt, phổ biến đến 

người dân địa phương về kết quả Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại địa 

phương, công tác chuẩn bị và diễn biến Đại hội cấp tỉnh. 

 Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh 

Đắk Nông lần thứ III, năm 2019. Kính đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đạt kết quả. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- BCĐ ĐHĐB các dân tộc thiểu số tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BTG Tỉnh ủy; 

- Ban dân tộc (p/h); 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh (t/h);                                 

- Các Sở, ban, ngành (Trang TTĐT, bản tin); 

- Phòng VHTT các huyện, thị xã; 

- Đài TTTH các huyện, thị xã (t/h); 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, BCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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