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THÔNG BÁO 

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

tại buổi làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển  

 

Ngày 23/7/2021, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã chủ trì 

buổi làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển. Tham dự buổi làm việc có đồng chí 

Lê Công Bình, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển; đồng chí Đinh Xuân 

Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền; đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Vụ 

trưởng Vụ Tuyên truyền. Sau khi nghe đồng chí Tổng Biên tập Báo Dân tộc và 

Phát triển báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2021, phương 

hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2021; báo cáo việc triển khai Quyết định 

219/QĐ-TTg; ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng 

Thị Hạnh kết luận như sau:  

1. Trong thời gian qua tập thể Báo Dân tộc và Phát triển đã có nhiều nỗ lực,  

cố gắng và khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao từ đầu năm 

đến nay. 

2. Để thực hiện hiệu quả Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về 

dân tộc và tôn giáo, đề nghị Báo Dân tộc và Phát triển xây dựng kế hoạch chi tiết 

để tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo chất lượng và thời gian đúng quy định. 

3. Về Kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên 

dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2021. Do dịch bệnh Covid - 19 nên Báo 

xây dựng Kế hoạch tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 3 vùng miền, đảm bảo ý 

nghĩa, sức lan tỏa của Lễ Tuyên dương (hoàn thành dự thảo Kế hoạch trước ngày 

01/8/2021). 

4. Về xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 

21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin 

tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo năm 2022. Đề nghị Báo Dân tộc và Phát triển 

tập trung vào các nội dung sau: 

- Tiếp tục triển khai chuyên đề “Dân tộc tôn giáo với sự phát triển đất 

nước” trên báo in và báo điện tử với chất lượng và dung lượng thông tin cao hơn 

năm 2021. 

- Tổ chức cuộc triển lãm chủ đề “Dân tộc tôn giáo với sự phát triển đất 

nước” tại Thành phố Hà Nội hoặc Thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) 
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- Mở rộng các loại hình thông tin, tuyên truyền ứng dụng công nghệ 4.0 

như tuyên truyền trên fanpage, facebook, youtube … 

5. Tăng cường các giải pháp tạo nguồn thu sự nghiệp cho Báo để thực hiện  

tự chủ tài chính theo quy định. 

6. Phối hợp với Vụ Tuyên truyền thực hiện điểm báo hàng tuần (tổng hợp 

các tin, bài viết) về vùng dân tộc thiểu số, miền núi của các báo tham gia Quyết 

định 45) để đưa lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc. 

7. Giao Vụ Tuyên truyền làm đầu mối thu thập các nội dung, báo cáo kết 

quả triển khai các nhiệm vụ của các vụ, đơn vị của Uỷ ban Dân tộc chuyển Báo 

Dân tộc và Phát triển để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động 

của Ủy ban Dân tộc nói riêng, các Cơ quan làm công tác dân tộc nói chung. 

Trên đây là kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại 

buổi làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển. Văn phòng Uỷ ban Dân tộc thông 

báo để Báo Dân tộc và Phát triển và các vụ, đơn vị biết, triển khai thực hiện./. 

 

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

- Các Thứ trưởng, PCN (để b/c);  

- Các Vụ, đơn vị thuộc UBDT (để t/h);  

- Cổng TTĐT của UBDT;  

- Lưu: VT, Báo DT&PT. 

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Lò Quang Tú 
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