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THÔNG BÁO 

Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại cuộc  

làm việc với Vụ Tuyên truyền rà soát thực hiện Kế hoạch 5 tháng đầu  

năm 2020 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020 

 

Ngày 14/5/2020, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã chủ trì 

cuộc làm việc với Vụ Tuyên truyền rà soát thực hiện Kế hoạch 5 tháng đầu năm 

2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020. Tham dự cuộc làm việc có đầy đủ các 

đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Vụ Tuyên truyền và công chức giúp việc Thứ 

trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh. Sau khi Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền 

báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch triển 

khai nhiệm vụ tháng 6/2020; nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất về tình 

hình thực hiện nhiệm vụ được giao; các ý kiến phát biểu của Lãnh đạo và 

chuyên viên Vụ. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh kết luận: 

1. Về việc thực hiện  uyết định số 45/ Đ-TTg, ngày 09/01/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc   ấp một số ấn ph m  áo, tạp chí cho v ng 

        v ng Đ   , giai đoạn 201  - 2021”: Yêu cầu Vụ Tuyên truyền 

kh n trương c ng các Vụ, đơn vị liên quan triển khai các nội dung theo đúng 

tiến độ thời gian đặc biệt công tác đấu thầu và ký hợp đồng với các báo, tạp chí. 

Nếu trong quá trình giải quyết các nội dung liên quan đến các Vụ, đơn vị khác 

gặp vướng mắc, đề nghị Vụ Tuyên truyền tham mưu văn  ản để Thứ trưởng, 

Phó Chủ nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị liên quan. 

2. Về việc thực hiện các cuộc hội thảo, tập huấn ở địa phương (theo Quyết 

định số 1163/ Đ-TTg, ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ  Đ y mạnh 

công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN giai 

đoạn 2017 - 2021”; Dự án 4: Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện 

ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán; Dự án 6: Nâng cao hiệu quả 

công tác phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấn; Nghị quyết số 16/NQ-CP, 

ngày 01/6/2018 về   ăng cường công tác tuyên truyền cho các dân tộc thiểu số 

dọc theo tuyến biên giới Việt Nam-Lào- ampuchia”) yêu cầu Vụ Tuyên truyền 

có kế hoạch, nội dung điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Việc tổ chức, 

triển khai tại địa phương phải được sự thống nhất và đảm bảo các điều kiện 

trong việc phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại địa phương. 

3. Về việc thực hiện  uyết định số 1860/ Đ-TTg ngày 23/11/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về   hí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng DTTS&MN, vùng 



Đ   ,  iên giới”: Yêu cầu ngày 10/6/2020 Vụ Tuyên truyền tổng hợp được 

danh sách đối tượng thụ hưởng ra-đi-ô của 10 tỉnh và xem xét kỹ các tiêu chí 

chuyên môn của Đài  iếng nói Việt Nam cung cấp trong việc triển khai thực 

hiện Đề án. 

4. Về việc thực hiện  ế hoạch số 12/KH-TBTTKT ngày 14/4/2020 của 

Tiểu ban Tuyên truyền Khánh tiết Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 

II năm 2020. Yêu cầu Vụ Tuyên truyền tham mưu, định hướng công tác tuyên 

truyền và dự thảo văn  ản phân công nhiệm vụ cho các Vụ, đơn vị của Ủy ban 

trình Thứ trưởng ký ban hành; Vụ xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công cụ 

thể cho Lãnh đạo và chuyên viên vụ tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch số 

12/KH-TBTTKT. 

5. Đối với các chương trình phối hợp với các Ban, bộ, ngành, yêu cầu Vụ 

Tuyên truyền rà soát để sơ kết, tổng kết và ban hành kế hoạch công tác phối hợp 

hàng năm và 5 năm. Đối với chương trình phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam: 

Hiện nay, văn  ản ký phối hợp đã hết hiệu lực, đề nghị Vụ chu n bị để Lãnh đạo 

Ủy ban ký lại  hương trình phối hợp trong thời gian sớm nhất. Xem xét, tham 

mưu cho Lãnh đạo Ủy  an có ký  hương trình phối hợp với Bộ Công an không. 

 rên đây là  ết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại 

cuộc làm việc với Vụ Tuyên truyền rà soát thực hiện Kế hoạch 5 tháng đầu năm 

2020 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020. Văn phòng Ủy ban thông 

 áo để các vụ, đơn vị biết, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c); 

- Các Thứ trưởng, PCN (để b/c); 

- Các vụ, đơn vị thuộc UBDT; 
- Cổng   Đ  của UBDT; 

- Lưu: V ,   . 

 

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Lò Quang Tú 
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