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KẾ HOẠCH
Triển khai Kế hoạch số 05-KH/BCĐ, ngày 06/12/2021 của Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch COVID-19 tỉnh về “đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng,
chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái
bình thường mới” trên địa bàn tỉnh
Triển khai Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU, ngày 23/12/2021 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy về triển khai Kế hoạch số 05-KH/BCĐ, ngày 06/12/2021 của Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về “đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền
phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình
thường mới”.
Thực hiện Công văn số 13011/UBND-KGVX ngày 31/12/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh V/v đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch COVID -19
và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; Công văn số
299/UB-KGVX ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v triển khai thực
hiện Thông báo số 214-TB/VPTU ngày 31/12/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy.
Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện với các nội dung cụ thể
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng trong đội ngũ
công chức ngành công tác dân tộc và đồng bào vùng đồng bào dân tộc thiểu số
trên địa bàn tỉnh về những nội dung cơ bản Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày
06/12/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh và Hướng dẫn số 38HD/BTGTU ngày 23/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhằm cung cấp các
thông tin cần thiết và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình
hình mới, để người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
nắm và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao
nhất.
- Tạo sự đồng thuận và tâm thế bình tĩnh, không hoang mang, dao động,
nhưng cũng không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh; vận
động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số vừa an tâm, tích cực, chủ động
trong công tác phòng, chống dịch, vừa chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế, để
thích ứng với công tác phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong
từng thời điểm.
- Phát huy vai trò của người có uy tín trong việc thông tin, tuyên truyền phục
vụ nhiệm vụ chính trị tại vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là công tác phòng, chống
dịch COVID-19. Góp phần cùng các cấp, các ngành khống chế, ngăn chặn kịp
thời, không để dịch COVID-19 bùng phát, lan rộng trong vùng đồng bào dân tộc
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thiểu số; chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ổn định đời sống, khôi phục và
duy trì phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, giữ vững an
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
2. Yêu cầu
- Công tác thông tin, tuyên truyền phải đảm bảo đồng bộ, kịp thời, sâu rộng,
thiết thực, có sự phối hợp chặt chẽ, xuyên suốt, thường xuyên, liên tục từ tỉnh đến
cơ sở.
- Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy,
chính quyền các cấp trong tình hình mới và bám sát vào tình hình thực tiễn ở cơ
sở. Trong đó, thông tin chuyển tải ngắn gọn, súc tích, phù hợp với vùng dân tộc
thiểu số, với phương châm “Dễ nghe, dễ đọc, dễ hiểu, dễ thực hiện và đúng quy
định”. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm,
hiệu quả.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH
1. Đối tượng
- Người dân tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh,
tập trung ở thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi giai đoạn 2021-2025.
- Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
2. Địa điểm thực hiện
Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên
địa bàn toàn tỉnh, trong đó chú trọng các khu vực trọng điểm vùng đồng bào dân
tộc thiểu số có tỷ lệ mắc bệnh COVID-19 và có nguy cơ mắc bệnh COVID-19 cao
trên địa bàn tỉnh.
3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung
Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân vùng đồng bào dân tộc
thiểu số những quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà
nước với thông điệp:
- Bảo đảm thực hiện mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân
lên trên hết, trước hết; các giải pháp phòng, chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa
học, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của đất nước, địa phương. Đặc biệt khẳng
định vai trò lãnh đạo kịp thời của Đảng; sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của
chính phủ, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm vủa người đứng
đầu, tính chủ động, sáng tạo của của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở trong
phòng, chống dịch, trong thực hiện “mục tiêu kép”.
- Trong phòng, chống dịch phải lấy phòng dịch là cơ bản, lâu dài; y tế là lực
lượng nòng cốt cùng với các lực lượng quân đội, công an, nhưng phải huy động sự
tham gia của tất cả các lực lượng và toàn xã hội. Khẳng định và phát huy vai trò
của người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch,
trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt an toàn.
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- Truyền đi thông điệp về chính sách phòng, chống dịch liên tục được điều
chỉnh đúng hướng, phù hợp với diễn biến tình hình; đảm bảo hài hòa giữa các giải
pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính, kinh tế - xã hội trong trạng
thái bình thường mới, với tinh thần: “An toàn tới đâu thì duy trì và mở rộng sản
xuất, kinh doanh tới đó; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch nhưng
không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại của Nhân
dân”.
- Tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và Nhân dân thực
hiện tốt các biện pháp, quy định về phòng, chống dịch phù hợp với từng vùng
nguy cơ và cấp độ dịch theo quy định hiện hành của Trung ương, của tỉnh; trong
đó, trước hết tập trung tuyên truyền Kế hoạch số 10699/KH-UBND ngày
02/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP
ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”; Kế
hoạch số 13105/UBND-KGVX ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Kế hoạch phòng
chống dịch COVID-19 trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên
địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 06/01/2022 của UBND
tỉnh Kế hoạch chủ động quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
- Tập trung tuyên truyền người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số các kỹ
năng tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trong phòng, chống dịch COVID-19; những
quy định, yêu cầu đối với việc quản lý, điều trị F0 tại nhà; các biện pháp phòng,
chống dịch tại hộ gia đình, trường học, trụ sở làm việc,…và những nơi công cộng
khác với phương châm “phòng bệnh là chính”, “Tiêm vắc-xin phòng COVID-19
là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; “Vắc-xin tốt nhất
là vắc-xin được tiêm sớm nhất”.
- Tuyên truyền việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn
dân vào cuộc phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng tại chỗ,
chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ”; lan tỏa những hình ảnh,
hoạt động nhân văn, tương thân, tương ái, tinh thần đoàn kết, sẻ chia của toàn xã
hội; biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, những nghĩa cử cao đẹp,
những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các doanh nghiệp, người lao
động vượt khó, đồng hành cùng Chính phủ và địa phương trong công tác phòng,
chống dịch cũng như những điểm sáng, tín hiệu lạc quan về công tác phòng, chống
dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
trên địa bàn tỉnh nói chung, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.
2. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, xe phát
thanh lưu động các nội dung tuyên truyền, bản tin (bằng tiếng Việt và tiếng đồng
bào dân tộc thiểu số phù hợp với từng vùng, khu vực) đến các thôn, buôn đồng
bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
- Tuyên truyền qua hệ thống truyền thống truyền thanh, truyền hình ở tỉnh,
huyện.
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- Thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan: Băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp
phích.
- Huy động đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa
bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền các kỹ năng phòng, chống dịch COVID-19 gắn
với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong trạng
thái bình thường mới tại địa phương (nhiệm vụ thường xuyên).
(Có Kế hoạch cụ thể chi tiết riêng).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc
1.1. Phòng Tuyên truyền và Địa bàn
- Chủ trì tham mưu, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND
các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện đảm bảo đối tượng, thời gian, đạt
hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch.
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh theo quy định.
1.2. Văn phòng Ban
- Chủ trì, phối hợp với phòng Tuyên truyền và Địa bàn lập dự toán kinh phí
các nội dung đảm bảo theo Kế hoạch.
- Thực hiện thủ tục thanh, quyết toán theo Luật Ngân sách Nhà nước và các
văn bản hướng dẫn có liên quan theo quy định.
1.3. Phòng Chính sách Dân tộc
Phối hợp với các phòng chuyên môn của Ban triển khai thực hiện Kế hoạch
theo sự phân công của Lãnh đạo Ban.
2. Đối với phòng Dân tộc các huyện và Văn phòng HĐND-UBND thị xã
Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột
Căn cứ vào Kế hoạch này, tình hình thực tế của địa phương chủ động tham
mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai “công
tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, gắn với phát triển kinh tế - xã hội
trong trạng thái bình thường mới” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số sát với
tình hình cơ sở.
Nhận được Kế hoạch này yêu cầu các phòng chuyên môn của Ban, phòng
Dân tộc các huyện, Văn phòng HĐND-UBND thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn
Ma Thuột triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
(thay Báo cáo);
- UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Ban, các phòng;
- Phòng Dân tộc các huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND thị xã Buôn Hồ,
thành phố BMT;
- Lưu: VT, TT&ĐB.
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