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Đắk Nông, ngày 7 tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 7 năm 2020
Căn cứ Công văn số 2290-CV/BTGTU ngày 30/6/2020 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy Đắk Nông về định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7/2020.
Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong
tháng 7 năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cùng
những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam.
- Góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai
thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nghị
quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
của Đảng.
2. Yêu cầu
Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức đúng tầm, thiết thực, hiệu
quả, an toàn, tiết kiệm, với quy mô, hình thức phù hợp bảo đảm đúng các quy định
hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, các sự
kiện chính trị của đất nước và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước.
II. NỘI DUNG
1. Thông tin, phản ánh nội dung chỉ đạo, điều hành và các hoạt động nổi
bật của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các sự kiện,hoạt động chính trị
quan trọng của cả nước nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng: Kỳ họp thứ 10,
HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đắk Nông
tiếp xúc với cử tri trên địa bàn tỉnh; các đoàn công tác của trung ương, địa phương
làm việc về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp. Tuyên truyền kết quả Kỳ
hợp thứ 9, Quốc hội khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh lần thứ 20.
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2. Tiếp tục triển khai các nội dung tuyên truyền đại hội đảng các cấp, đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tuyên truyền, kết quả tổ chức đại hội ở các tổ chức cơ sở Đảng.
3. Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội
của tỉnh, ngành dân tộc trong trong 6 tháng đầu năm 2020; những giải pháp trọng
tâm trong 6 tháng cuối năm 2020.
4. Thông tin, tuyên truyền nội dung Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày
27/5/2020 của Chính phủ : Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Kết luận số 77-KL/TW ngày
05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid19 để phục hồi và phát triển kinh tế; kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50CT/TW ngày 04/3/2005 về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh
học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; ...
5. Tiếp tục thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19; phòng,
chống dịch bệnh theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, địa phương
trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.
6. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về biển, đảo; thông tin đối ngoại, phân
giới cắm mốc... gắn với công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, công
tác đối ngoại nhân dân, việc phối hợp công tác dân vận giữa tỉnh Đắk Nông (Việt
Nam) với tỉnh Mondulkiri (Campuchia).
7. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn trong tháng 7/2020: 105 năm ngày
sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915-01/7/2020); 108 năm ngày sinh
Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2020);110 năm Ngày sinh đồng chí
Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020), Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam; 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020),
lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 73 năm ngày thương
binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020); ...
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
- Tuyên truyền thông qua cuộc họp cơ quan, công đoàn.
- Tuyên truyền thông qua Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc.
- Treo khẩu hiệu tại trụ sở Ban Dân tộc.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Phòng Thanh tra chủ trì và phối hợp với Văn phòng tham mưu Lãnh đạo
Ban tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.
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Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 7
năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng BDT;
- Lưu: VT, TTr.
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