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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ thông tin, 

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

 

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; 

Thông tư số 15/2019/TT-BTTTT ngày 05/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 

21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề 

án của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản 

sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo trong 

đời sống xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn 

giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Góp phần nâng cao nhận thức về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các 

chính sách pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường đấu tranh với 

các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật 

tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân. 

Triển khai các nội dung thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên 

địa bàn tỉnh phải đồng bộ, hiệu quả, thống nhất với các chương trình, đề án, dự 

án khác có liên quan. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát huy 

hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên 

địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG 

1. Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên 

truyền về dân tộc, tôn giáo 

a) Nội dung bồi dưỡng, tập huấn: 

Phổ biến, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành chính sách, pháp luật về dân tộc, tín 

ngưỡng, tôn giáo. 
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Thông tin về tình hình công tác tôn giáo, dân tộc ở Việt Nam và trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước 

ta trong giai đoạn hiện nay. 

Kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, tín 

ngưỡng, tôn giáo; giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong 

thực hiện việc tuyên truyền về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. 

b) Đối tượng được bồi dưỡng, tập huấn: Cán bộ làm công tác dân tộc, tôn 

giáo các cấp; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền trên 

địa bàn tỉnh; cán bộ thông tin và tuyên truyền cơ sở; người có uy tín, trưởng 

thôn (bản) vùng dân tộc thiểu số và miền núi; các chức sắc, chức việc, nhà tu 

hành của các tổ chức tôn giáo. 

2. Xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, 

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo 

a) Nội dung: Khai thác các kết quả nghiên cứu; sưu tầm các tư liệu về dân 

tộc, truyền thống dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để xây dựng, biên soạn, biên tập 

các tài liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền. 

b) Hình thức thực hiện: Tổ chức hội nghị, hội thảo, xin ý kiến chuyên gia 

đánh giá về đề xuất các chủ đề cụ thể cần thông tin, tuyên truyền; đăng ký xây 

dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền. 

3. Tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam; các 

giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; tăng cường khối đại đoàn 

kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

a) Nội dung tuyên truyền: 

Tuyên truyền chính sách, pháp luật và việc chấp hành chính sách pháp 

luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. 

Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của nhân dân 

các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia. 

Tuyên truyền về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, giữ 

gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam; những giá trị của tín ngưỡng, tôn 

giáo trong đời sống xã hội. Tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc 

Việt Nam ra nước ngoài. 

Tuyên truyền xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 

đóng góp của nhân dân vì lợi ích quốc gia, dân tộc; ý thức cộng đồng trong đời 

sống xã hội, trong bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, 

hoạt động từ thiện và giải quyết những vấn đề xã hội quan tâm. 

Tuyên truyền đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để 

hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội và đời sống nhân dân. 

b) Hình thức tuyên truyền: Thực hiện thông tin, tuyên truyền trên báo chí, 
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xuất bản phẩm, cổng/trang thông tin điện tử; hệ thống truyền thanh cấp huyện và 

cấp xã; cổ động trực quan; tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên cơ sở; trên Internet, mạng xã hội và các hình thức khác. 

(Chi tiết các nhiệm vụ theo phụ biểu đính kèm theo Kế hoạch này) 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa.  

2. Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, hằng năm các đơn 

vị chủ động phối hợp, xây dựng dự toán để tổ chức thực hiện, tổng hợp chung 

vào dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng 

cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

Là đơn vị chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường định hướng, chỉ 

đạo công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, hoạt động thông tin cơ sở, Internet và mạng xã hội. 

Đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền 

thông để triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 

21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; định kỳ hằng năm tổng hợp kết quả thực 

hiện công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo tại địa phương báo cáo 

Bộ TT&TT, UBND tỉnh theo quy định. 

2. Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sưu tầm, nghiên cứu, biên tập, 

biên dịch tài liệu tuyên truyền; xây dựng chương trình tập huấn, tổ chức bồi 

dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo, các chức sắc, chức 

việc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt 

động tìm hiểu về tôn giáo; xuất bản tài liệu tuyên truyền về công tác tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan 

thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. 

3. Ban Dân tộc tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sưu tầm, nghiên cứu, biên tập, 

biên dịch tài liệu tuyên truyền; xây dựng chương trình tập huấn, tổ chức bồi 

dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác làm công tác dân tộc, người có 

uy tín, trưởng thôn, bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức các hoạt 

động tìm hiểu về dân tộc; xuất bản tài liệu tuyên truyền về dân tộc. 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan 

thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. 
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4. Sở Tài chính 

Thẩm định và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho cơ quan, đơn vị 

trong dự toán hằng năm để đảm bảo thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.  

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành, 

thị; Các cơ quan báo chí của tỉnh. 

Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ 

hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Trong quá 

trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản 

ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

giải quyết./. 
 

 Nơi nhận: 
- Bộ TT&TT; 

- TTTU, TT HĐND; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Lưu: VT, VX2,4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Đại Dũng 

 


		dunghd@phutho.gov.vn
	2020-08-06T10:20:51+0700
	Location
	Hồ Đại Dũng
	Ký số văn bản


		Sở Thông tin và Truyền thông - MST: 2600332561 - MNS: 1012568 - MĐD: 000.00.00.H44 - Email: phutho@chinhphu.vn
	2020-08-06T15:36:02+0700
	UBND TỈNH PHÚ THỌ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông - MST: 2600332561 - MNS: 1012568 - MĐD: 000.00.00.H44 - Email: phutho@chinhphu.vn
	2020-08-06T15:36:08+0700
	UBND TỈNH PHÚ THỌ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông - MST: 2600332561 - MNS: 1012568 - MĐD: 000.00.00.H44 - Email: phutho@chinhphu.vn
	2020-08-06T15:36:19+0700
	UBND TỈNH PHÚ THỌ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông - MST: 2600332561 - MNS: 1012568 - MĐD: 000.00.00.H44 - Email: phutho@chinhphu.vn
	2020-08-06T15:37:22+0700
	UBND TỈNH PHÚ THỌ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




