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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 2021-2025

 lĩnh vực khoa học và công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 8420/KH-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh

ban hành kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển

kinh tế - xã hội vùng đồng; Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng kế

hoạch thực hiện với nội dung, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức truyền thông các nội dung về Chương trình mục tiêu quốc gia

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng theo các văn bản: 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 phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị

quyết số 09-NQ/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy về Chương trình phát triển kinh

tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025,

định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/ 01/2021 của

Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã

hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thông qua các kênh thông tin tuyên truyền, báo chí, tương tác đa chiều

giữa người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi, tổ chức, doanh

nghiệp với các cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi; tạo đồng

thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật đối với các đối tượng

thuộc Chương trình; để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của

thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất

trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, chủ động, tích cực tham

gia; đáp ứng mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

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 biển kịp thời nội dung của

Chương trình và các nội dung liên quan đến người dân nhằm đạt được sự đồng
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thuận, hưởng ứng tham gia của người dân trong triển khai thực hiện Chương

trình. Lòng ghép thực hiện tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện Quyết

định số 350/QĐ-UBND ngày 10/2/2022 về việc phê duyệt Chương trình khoa

học và công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi tỉnh Khánh Hòa giai

đoạn 2021-2025.

Chủ động, linh hoạt trong tổ chức triển khai thực hiện; đa dạng hóa hình

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

công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ của Chương trình.

Lựa chọn nội dung, hình thức truyền thông phù hợp với phong tục, tập quán của

đồng bào DTTS.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung tuyên truyền

Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng

đồng theo các văn bản: 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 phát triển

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi giai đoạn 2021 -

2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày

11/01/2021 của Tỉnh ủy về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào

DTTS&MN tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/ 01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào

DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa; Quyết định số 495/QĐ-UBDT ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Ủy

ban Dân tộc về việc phê duyệt 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 2021- 2025.

Tuyên truyền đến công chức, viên chức và người lao động trực thuộc nội

dung và kết quả thực hiện Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 10/2/2022 về việc

phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông thôn

miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

Phổ biến kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh

tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; tập huấn, chuyển giao kết quả nhiệm vụ

khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát

triển nông thôn miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025vùng đồng bào dân

tộc thiểu số và miền núi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho đối tượng thuộc

Chương trình.

2. Hình thức tuyên truyền
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Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng

đồng bào DTTS&MN; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển

nông thôn miền núi hàng năm và giai đoạn, với hình thức như sau:

- Tuyên truyền qua hệ thống tác nghiệp điện tử E-Office;

- Tuyên truyền trên Website dostkhanhhoa.gov.vn; tamnongkhanhhoa.vn.

Thông qua các lớp tập huấn, phổ biến kết quả nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa

học và công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi đến các đối tượng thuộc

Chương trình;

- Viết tin, bài tuyên truyền trên Bản tin Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng

tạo.

- Thời gian thực hiện: 2022 - 2025.

III. KINH PHÍ

Sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học được phân bổ hàng năm trong thực

hiện nhiệm vụ truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -

xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; Chương trình khoa học và công nghệ phục

vụ phát triển nông thôn miền núi.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng chủ trì tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển

kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN qua hệ thống tác nghiệp điện tử E-

Office.

2. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN chủ trì tuyên truyền qua

Website và Bản tin Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Phòng Quản lý

Khoa học phối hợp Trung tâm, cung cấp thông tin về kết quả thực hiện Chương

trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc kế hoạch, các phòng/ đơn vị gửi

thông tin về Văn phòng để tổng hợp báo cáo định kỳ 06 tháng và năm.

Yêu cầu các phòng/ đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung phân công./.

Nơi nhận:
- Ban Dân tộc (VBĐT);

- Các phòng/ đơn vị (VBĐT);

- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Phước Đức
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