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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Như Xuân, ngày        tháng 11 năm 2022 

    

KẾ HOẠCH 

Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Như Xuân 

 

 Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh  

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-

2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;  

 Thực hiện Quyết định số 495/QĐ-UBDT ngày 28/7/2022 của Uỷ ban Dân tộc; 

Kế hoạch 238/KH-UBND, ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê 

duyệt Kế hoạch truyền thông về Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng 

đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025; 

 UBND huyện Như Xuân ban hành Kế hoạch truyền thông về Chương trình 

MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2022-2025 trên 

địa bàn huyện, với những nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác 

truyền thông, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp của Đề án tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 theo 

Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội (sau đây gọi tắt là Nghị 

quyết số 88/2019/QH14) và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào DTTS&MN giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 

14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1719/QĐ-TTg), 

nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ cả trong nhận thức, hành động và sự đồng thuận, 

ủng hộ của toàn xã hội góp phần huy động nguồn lực thực hiện có hiệu quả và hoàn 

thành các chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Quyết định số 

1719/QĐ-TTg đã đề ra. 

 - Định hướng, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết 

số 88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân 

vùng đồng bào DTTS&MN nói riêng và toàn huyện nói chung bằng các hình thức phù 

hợp với điều kiện đặc thù của vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn, khơi dậy tinh 
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thần đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng các dân tộc nói chung và dân tộc thiểu số 

nói riêng, chủ động, tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Quyết 

định số 1719/QĐ-TTg.  

 2. Yêu cầu 

 - Bám sát đường lối, chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách của Nhà nước 

về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, phổ biến kịp thời những nội dung của Nghị 

quyết số 88/2019/QH14, Quyết định số 1719/QĐ-TTg và các nội dung có liên quan 

khác đến người dân để nhận được sự đồng thuận hưởng ứng tham gia, phản hồi của 

người dân trên địa bàn thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg. 

 - Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức triển khai; đa dạng hoá hình thức, 

phương tiện truyền thông, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 

thông tin để kịp thời đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ của Quyết định số 1719/QĐ-

TTg. 

 - Truyền thông về Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐTTg 

phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật và 

được triển khai sâu rộng từ cấp tỉnh đến cơ sở với nội dung, hình thức đa dạng, thiết 

thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, cơ sở; phù hợp với 

phong tục, tập quán của đồng bào DTTS. 

 - Sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả và minh 

bạch. 

 II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 1. Đối tượng truyền thông 

 a) Người dân vùng đồng bào DTTS&MN. 

 b) Cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ 

huyện tới các xã, thị trấn nói riêng và trong hệ thống chính trị nói chung. 

 c) Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết số 

88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg. 

 d) Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, người dân liên quan đến triển khai thực 

hiện, theo dõi, đánh giá, giám sát tình hình việc thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết số 

88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg trên địa bàn huyện. 

 đ) Các cơ quan, đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện công tác truyền 

thông, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

trong vùng đồng bào DTTS&MN. 
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 e) Các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg. 

 2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2025. 

 III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, GIẢI PHÁP 

 1. Nội dung:  

 - Tập trung truyền thông, tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, 

giải pháp của Nghị quyết số 88/2019/QH14, Quyết định số 1719/QĐ-TTg và các nội 

dung liên quan nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kết luận 

số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 

24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong 

tình hình mới; trọng tâm là: 

 a) Về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Nghị quyết số 

88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg. 

 b) Về kết quả, hiệu quả trong việc triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc, 

nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng về việc thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân 

tộc trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS&MN là trách nhiệm 

của toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, thực hiện nhất quán chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước: “Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn 

kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả 

các nguồn lực để đầu tư phát triển tộc thiểu số, chú trọng tính đặc thù của vùng dân tộc 

thiểu số trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc”. 

 c) Về việc vận động đồng bào các dân tộc, các đoàn viên, hội viên của các tổ 

chức chính trị xã hội, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia 

thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1719/QĐ-TTg. Biểu dương, tôn vinh, nhân rộng 

các mô hình điển hình, tiên tiến trong quá trình thực hiện các đềán, dự án trong Quyết 

định số 1719/QĐ-TTg, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ già làng, 

trưởng bản, người có uy tín đối với sự phát triển của vùng đồng bào DTTS&MN nói 

chung và trong việc tiên phong, gương mẫu, đi đầu thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-

TTg nói riêng. 

 d) Về tiềm năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư phát triển vùng 

DTTS&MN của các địa phương. 

 đ) Những giá trị đặc sắc, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống 

các dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển. 

 e) Phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến, 

các kinh nghiệm phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo vào cuộc sống, nâng cao chất 

lượng giáo dục, đào tạo, phát triển, sử dụng nguồn nhân lực ở vùng đồng bào 

DTTS&MN. 

 f) Về các hoạt động thông tin đối ngoại thuộc các lĩnh vực công tác dân tộc, chính 

sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; thể hiện tính nhất quán, xuyên suốt, ưu việt trên 
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tất cả các lĩnh vực nhằm bảo vệ chủ quyền an ninh, biên giới quốc gia, xây dựng tuyến 

biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; quảng bá hình ảnh cộng đồng các 

dân tộc Việt Nam nói chung và các dân tộc huyện Như Xuân nói riêng, những thành 

tựu về công cuộc xoá đói giảm nghèo ở vùng đồng bào DTTS&MN với bạn bè trong 

nước và quốc tế. 

 g) Truyền thống tốt đẹp, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chống lại 

các luận điệu lợi dụng vấn đề về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam của các thế lực thù 

địch trong âm mưu diễn biến hoà bình, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối 

với Đảng và Nhà nước. 

 h) Tập trung truyền thông tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, nếp nghĩ, cách 

làm, xoá bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phát huy tinh thần tự lực, tự cường của Nhân dân 

các dân tộc ở vùng đồng bào DTTS&MN. Khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế khu 

vực; quy hoạch sắp xếp, ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; 

từng bước xoá bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá tốt 

đẹp của các dân tộc; giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. 

 i) Phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của đồng bào các dân tộc với cấp uỷ, 

chính quyền ở địa phương từ cơ sở đến tỉnh và Trung ương; những tồn tại, hạn chế, bất 

cập, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 88/2019/QH14, Quyết định số 1719/QĐ-TTg nói riêng và các nội dung liên quan nói 

chung. 

 2. Hình thức 

 a) Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa 

phương gồm: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh Truyền hình các 

huyện vùng DTTS&MN; các báo in, báo điện tử của Trung ươngvà của tỉnh; trang 

thông tin điện tử của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương vùng 

DTTS&MN; loa truyền thanh xã, thôn, bản… 

 b) Tổ chức hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin về chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác 

dân tộc, chính sách dân tộc đến các cơ quan truyền thông, hệ thống cơ quan làm công 

tác dân tộc từ tỉnh tới địa phương và các đối tượng liên quan trực tiếp đến Quyết định 

số 1719/QĐ-TTg. 

 c) Xây dựng chuyên mục, chuyên đề và các loại hình phù hợp khác về Nghị quyết 

số 88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg, định kỳ đăng tải trên các phương 

tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương ưu tiên tuyên truyền bằng tiếng 

nói, chữ viết của đồng  bào DTTS. 



5 
 

 

 d) Xây dựng, biên soạn và phát hành một số sản phẩm thông tin về Nghị quyết 

số 88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg, như: 

 - Áp phích, tờ rơi, tranh cổ động. Xây dựng các cụm pano, áp phích, tuyên truyền 

cổ động trực quan trên các địa bàn thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg. 

 - Sổ tay hướng dẫn, cẩm nang tập hợp các văn bản, cơ chế chính sách,hướng dẫn 

thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg cho các xã, thôn, bản và người có uy tín. 

 - Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền chính sách dân tộc: Tờ 

gấp, sách bỏ túi, cẩm nang pháp luật, sổ tay truyền thông và các ấn phẩm, tài liệu khác. 

 đ) Tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 

trong thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg. 

 e) Xây dựng mô hình truyền thông, tuyên truyền mang tính đặc thù, vận động 

đồng bào tham gia thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Quyết định  số 1719/QĐ-

TTg, phù hợp với các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng 

xa, địa bàn xung yếu. 

 g) Triển khai các loại hình truyền thông, thông tin đặc thù khác phù hợp phong 

tục, tập quán, bản sắc văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số của huyện. 

 3. Giải pháp  

 a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các 

cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính 

quyền các cấp và cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông, tuyên 

truyền về Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg. 

 b) Tăng cường sự phối hợp truyền thông thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 

và Quyết định số 1719/QĐ-TTg giữa các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan 

tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm 

thực hiện thắng lợi Quyết định số 1719/QĐ-TTg. 

 c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông của tỉnh như Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện vùng DTTS&MN, Báo 

Thanh Hóa; cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện, Báo Dân tộc và Phát triển, tạp chí 

chuyên ngành của Uỷ ban Dân tộc và các báo, tạp chí khác làm nòng cốt đóng vai trò 

định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại về việc thực hiện Nghị quyết số 

88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg. 

 d) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số 

nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông; thường xuyên cập nhật các nội 
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dung thông tin về Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg lên 

trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. 

 đ) Xây dựng, phát triển mạng lưới cán bộ tuyên truyền viên, báo cáo viên, đội 

ngũ người có uy tín, già làng, trưởng thôn, bản nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền 

thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐTTg bằng nhiều loại 

hình phong phú. 

 e) Hằng năm, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện 

công tác truyền thông về Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐ-

TTg, lồng ghép với công tác giám sát đánh giá thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg 

ở một số địa phương, đơn vị; kịp thời phản ánh, đề xuất cấp có thẩm quyền hướng dẫn, 

giải quyết. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

 1. Nguyên tắc 

 a) Ngân sách Nhà nước bố trí nguồn kinh phí cho các hoạt động truyền thông 

thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg. 

 b) Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các hoạt động truyền 

thông, tuyên truyền cho Quyết định số 1719/QĐ-TTg. 

 c) Khuyến khích các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, báo chí, đài phát 

thanh, truyền hình của Trung ương và của tỉnh tham gia các hoạt động truyền thông, 

tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg. 

 2. Nguồn kinh phí 

 a) Kinh phí truyền thông về Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Quyết định số 

1719/QĐ-TTg được bố trí từ nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg và 

các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

 b) Nguồn kinh phí bố trí cho hoạt động truyền thông, tuyên truyền của huyện, 

các xã, thị trấn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp hằng năm của địa 

phương để thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg và các nguồn hợp pháp khác. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Dân tộc  

 - Chủ trì tham mưu, xây dựng phương án tổ chức thực hiện Kế hoạch truyền 

thông về Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg trên địa bàn 

toàn huyện. 
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 - Cung cấp các thông tin cơ bản về Quyết định số 1719/QĐ-TTg trên địa bàn 

tỉnh, huyện cho các phòng, ban, ngành có liên quan, các xã, thị trấn, các đơn vị báo chí, 

truyền thông của Trung ương và của tỉnh theo quy định. 

 - Phối hợp với các cơ quan truyền thông triển khai công tác tuyên truyền về Quyết 

định số 1719/QĐ-TTg theo nhiệm vụ được phân công. 

 - Tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo 

UBND huyện, UBND tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch. 

 2. Phòng Văn hóa và Thông tin   

 - Có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan truyền thông, UBND các xã, thị trấn 

đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và mục tiêu của Nghị quyết số 

88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg gắn với tuyên truyền thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; triển khai hiệu quả các hoạt động thông 

tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐ-

TTg theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. 

 - Triển khai hiệu quả các giải pháp về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông 

tin để triển khai hiệu quả công tác truyền thông. 

 3. Phòng Tài chính - KH 

 Chủ trì, phối hợp với phòng Dân tộc và các đơn vị liên quan thẩm định phương 

án phân bổ kinh phí để tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông về Nghị quyết số 

88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg theo quy định của Luật Ngân sách Nhà 

nước năm 2015. 

 4. Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện có liên quan 

 - Các phòng, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN huyện Như Xuân, giai đoạn 2021 

- 2025, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo tổ chức thực hiện có 

hiệu quả các hoạt động truyền thông, tuyên truyền sâu rộng về Nghị quyết số 

88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

 - Phối hợp với các cơ quan truyền thông của Trung ương và của tỉnh thực hiện 

công tác tuyên truyền về Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg 

theo nhiệm vụ được phân công. 

 - Bố trí nguồn lực và chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; tham gia giám sát liên ngành 

việc triển khai thực hiện Kế hoạch truyền thông về Nghị quyết số 88/2019/QH14 và 

Quyết định số 1719/QĐ-TTg.  
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 5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch  

 - Dành thời lượng, dung lượng thích hợp để phát sóng, đăng tin bài, phát thanh 

trên phương tiện thông tin đại chúng về chuyên mục tuyên truyền về Nghị quyết số 

88/2019/QH14, Quyết định số 1719/QĐ-TTg và các chủ trương, chương trình, chính 

sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. 

 - Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Quyết 

định số 1719/QĐ-TTg và các địa phương vùng DTTS&MN để thu thập thông tin về 

thành tựu, kết quả thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg nhằm phối hợp hiệu quả các 

hoạt động truyền thông, bảo đảm trọng tâm, đạt chất lượng và hiệu quả xã hội cao nhất. 

 - Lựa chọn những nội dung thiết thực, phù hợp điều kiện của địa phương vùng 

DTTS&MN để đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động cán bộ, Nhân dân và toàn xã 

hội tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Quyết định số 

1719/QĐ-TTg; kịp thời động viên các cá nhân, tổ chức cùng đồng lòng chung sức thực 

hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg. 

 6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Như Xuân và các  

tổ chức chính trị xã hội cấp huyện 

 - Truyền thông, vận động các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên đoàn kết, 

thống nhất, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia tổ chức, triển khai 

có hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Quyết định số1719/QĐ-TTg. 

 - Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp trên địa bàn huyện, tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, đóng góp nguồn lực cho việc tổ chức triển khai thực hiện có 

hiệu quả Quyết định số 1719/QĐ-TTg theo quy định. 

 7. Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn  

 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động 

truyền thông về Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Quyết định số1719/QĐ-TTg; tổ 

chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa 

bàn. 

 - Chủ động bố trí nguồn lực để các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn các 

xã, thị trấn tổ chức thực hiện công tác truyền thông theo Kế hoạch đã được phê duyệt 

đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực. 

 - Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông về 

Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg, lồng ghép với nội dung 

kiểm tra, giám sát thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg. 
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 Trên đây là Kế hoạch truyền thông về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Như Xuân; 

yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 

01/6) cả năm (trước ngày 01/12 hằng năm) và đột xuất theo yêu cầu về UBND huyện 

(qua phòng Dân tộc) để tổng hợp báo cáo Ban Dân tộc tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Dân 

tộc theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Dân tộc tỉnh (để b/c);    

- Thường trực Huyện ủy (để b/c)         

- Thường trực HĐND huyện (để b/c)                                                                     

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                                                                

- Các Ban của Huyện ủy;      

- Công an huyện (p/h);   

- Quân sự huyện (p/h);                                                                       

- MTTQ và các đoàn thể huyện (p/h);                                                                   

- Thành viên ban chỉ đạo huyện (thực hiện); 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện (thực hiện); 

- TTVHTTTT và Du lịch huyện (thực hiện); 

- Trang TTĐT huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;                                                                         

- Lưu: VT; DT.                                                                                                

 

 

 

 

           KT. CHỦ TỊCH 

           PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

 

          Lê Anh Tuấn  
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