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KẾ HOẠCH  
Tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số  

huyện Hữu Lũng lần thứ III năm 2019 
 

Căn cứ Hướng dẫn số 54/HD-BCĐ ngày 26/4/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội 
đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019 về tổ chức Đại hội 
đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019; Kế hoạch số 
109/KH-BCĐ ngày 10/4/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu 
số huyện Hữu Lũng về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện 
Hữu Lũng thứ III năm 2019. Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số 
huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện 
Hữu Lũng lần thứ III năm 20190 với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền đến toàn thể nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện về 
đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, đại đoàn kết các 
dân tộc. 

- Thông qua tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp để 
tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời tôn vinh, nhân rộng 
các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới gắn 
với giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phát huy, 
bảo tồn truyền thống văn hóa tốt đẹp. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền phải kịp thời trước, trong và sau Đại hội, tạo ra 
không khí phấn khởi hướng tới Đại hội, tạo nên phong trào thi đua lập thành tích 
chào mừng Đại hội. Gắn tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 
III năm 2019 với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, tuyên truyền 
thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và huyện. 

- Công tác tuyên truyền được thực hiện theo phương châm hiệu quả, thiết 
thực, tiết kiệm. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019 phải thực 
sự là sự kiện chính trị quan trọng trong năm của đồng bào các dân tộc thiêu số trên 
địa bàn huyện. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 
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- Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; ngày, giờ, địa điểm tổ 
chức Đại hội. 

- Tuyên truyền thành tựu mọi mặt của công tác dân tộc, công tác đại đoàn 
kết các dân tộc ở từng địa phương. Nêu gương người tốt, việc tốt của các dân tộc 
thiểu số, từng dân tộc sinh sống trên địa bàn giai đoạn 2014 - 2019. 

- Tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực phát triển 
kinh tê - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới gắn với giảm 
nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát huy và bảo tồn các 
truyền thống văn hóa tốt đẹp trong đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền thành 
tích đóng góp của đồng bào, cán bộ miền xuôi lên công tác miền núi có nhiều 
thành tích trong xây dựng phong trào cách mạng, xây dựng khối đại đoàn kết giữa 
các dân tộc. 

- Tuyên truyền việc nâng cao cảnh giác cách mạng, không để kẻ xấu lợi 
dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. 

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội 
đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp. 

2. Chủ đề tuyên truyền 

“Các dân tộc huyện Hữu Lũng đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và 
phát triển” 

3. Thời gian tuyên truyền  

Tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp 
huyện, cấp tỉnh lần thứ III (từ tháng 5 - 12/2019) và Đại hội đại biểu toàn quốc các 
dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020. 

4. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, mở các 
chuyên mục, chuyên đề về Đại hội. 

- Tổ chức các đêm biểu diễn, liên hoan văn nghệ, các cuộc tuyên truyền cổ 
động tại địa phương; tổ chức trưng bày, triển lãm, biểu diễn những đặc trưng văn 
hóa, văn nghệ của các dân tộc. 

- Treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu… tại khu vực trung tâm, đường phố nơi 
công cộng và nơi tổ chức Đại hội. 

- Tổ chức các hoạt động giao lưu đối thoại, văn nghệ, tham quan thực tế mô 
hình bảo tồn truyền thống, văn hóa, ngành nghề truyền thống, mô hình phát triến 
kinh tế giỏi... 

- Tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên các cấp. 

5. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 
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- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hữu 
Lũng lần thứ III năm 2019! 

- Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công! 

- Cộng đồng các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, 
tôn trọng giúp đỡ nhau, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa! 

- Các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát 
triển! 

- Nhân dân các dân tộc Hữu Lũng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội 
nhập và phát triển bền vững! 

- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại! 

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

6. Các hoạt động tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu các dân tộc 
thiểu số huyện Hữu Lũng lần thứ III năm 2019 

- Trang trí khánh tiết phông chính, lôgô, băng rôn, khẩu hiệu trong và ngoài 
hội trường nơi tổ chức Đại hội theo maket gửi kèm. 

- Tổ chức trưng bày các hình ảnh của các dân tộc trên địa bàn huyện. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hữu 
Lũng lần thứ III năm 2019. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy 

- Định hướng cho các cơ quan trong khối tuyên truyền truyền trước, trong và 
sau Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số các cấp. 

- Chỉ đạo đưa nội dung tuyên truyền về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số 
vào hội nghị báo cáo viên, hội nghị tuyên vận các cấp. 

2. Phòng Lao động, Thương binh – Xã hội và Dân tộc huyện 

- Là đầu mối phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn để 
tổ chức thực hiện Kế hoạch này. 

- Cung cấp thông tin để các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền. 

- Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình giao lưu, đối thoại trực 
tiếp giữa các đồng chí lãnh đạo với các đại biểu dự Đại hội. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

2.1. Xây dựng Kế hoạch chi tiết về công tác thông tin, tuyên truyền trước, 
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trong và sau Đại hội; biên tập các tin, bài, tuyên dương các gương điển hình tiên 
tiến, tiêu biểu về xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế tuyên truyền về Đại hội 
trên hệ thống truyền thanh của huyện và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 
Lạng Sơn trước, trong, sau Đại hội. Chỉ đạo hệ thống Truyền thanh, Trang thông 
tin điện tử cấp xã... tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội 

2.2. Chủ trì xây dựng phóng sự “Vai trò của cộng đồng các dân tộc thiểu số 
trong phát triển kinh tế - xã hội huyện Hữu Lũng từ năm 2014 đến nay” (thời 
lượng 15 phút) và trưng bày hình ảnh, mô hình phát triển kinh tế - xã hội, tài liệu 
trình chiếu tại Đại hội. 

2.3. Chủ trì xây dựng và thực hiện chương trình văn nghệ chào mừng Đại 
hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hữu Lũng lần thứ III năm 2019 (Các tiết 
mục đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê 
hương, đất nước…). Thời lượng 30 phút. 

2.4. Tổng vệ sinh khu vực trong và ngoài hội trường nơi tổ chức Đại hội. 

2.5. Chuẩn bị kỳ thuật, âm thanh cho lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ 
huyện và Đại hội của huyện. 

2.6. Lập dự toán kinh phí, chứng từ gửi về Phòng Lao động, Thương binh – 
Xã hội và Dân tộc để tổng hợp. 

2.7. Trang trí khánh tiết Đại hội cấp huyện: 

a) Trang trí trong hội trường Đại hội (Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 
Truyền thông huyện):  

- Phông chính Đại hội (theo maket gửi kèm). Cắt chữ xốp trên khung tiêu đề 
Đại hội. 

- Treo 02 băng rôn ngang 02 bên tường trong hội trường (theo nội dung gửi 
kèm). 

- Chuẩn bị hoa để bàn Đoàn Chủ tịch, bàn đại biểu, bục tượng Bác Hồ, bục 
phát biểu. 

b) Trang trí ngoài hội trường:  

- Treo cờ dây, cờ chuối và 01 băng rôn ngang tại mặt trước cửa hội trường 
(theo nội dung gửi kèm); trang trí hồng kỳ xung quanh khu vực hàng rào sân Trung 
tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; trải thảm tại tiền sảnh. 

- Treo 06 băng rôn 02 mặt trên các trục đường chính khu vực thị trấn Hữu 
Lũng: (1) cổng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, (2) đầu cầu phía 
chợ Mẹt, (3) ngã tư Mẹt, (4) cổng Huyện ủy, UBND huyện, (5) hồ huyện, (6) 
Phòng GD&ĐT. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan sưu tầm, khai thác, sáng tác, biên tập, 
tổ chức trưng bày hình ảnh tại khu vực tiếp đón đại biểu dự Đại hội (số lượng 04 
khung ảnh). 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 
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Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông về công tác 
tuyên truyền, trang trí, khánh tiết Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hữu 
Lũng lần thứ III năm 2019. 

5. Câu lạc bộ Văn học - Nghệ thuật huyện, Ban Biên tập Trang Thông 
tin điện tử huyện 

- Tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. 

- Chụp ảnh tư liệu trong quá trình diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu 
số huyện Hữu Lũng lần thứ III năm 2019. 

- Câu lạc bộ Văn học - Nghệ thuật huyện tuyên truyền liên quan đến Đại hội 
của huyện trên Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng và các báo, tạp chí khác của Trung 
ương và địa phương. 

6. Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn 

- Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền phục vụ 
Đại hội đại biểu các dân tộc thiếu số huyện Hữu Lũng lần thứ III năm 2019. 

- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử cấp xã, trên các phương tiện 
thông tin đại chúng; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính của xã, thị 
trấn khi diễn ra Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn 
nghệ chào mừng Đại hội. 

- Cung cấp ảnh (file ảnh mềm hoặc bản cứng) về các phong trào thi đua yêu 
nước trên các lĩnh vực về công tác dân tộc trên địa bàn huyện để Ban Tổ chức 
trưng bày tại Đại hội cấp huyện: 

+ Số lượng: 10 ảnh kèm chú thích ảnh/cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn.  

+ Thời hạn cung cấp ảnh: Chậm nhất ngày 30/5/2019. 

+ Địa chỉ tiếp nhận ảnh: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 
huyện Hữu Lũng hoặc gửi qua hộp thư điện tử:    
hungnguyenmanh2012@gmail.com. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số 
huyện Hữu Lũng lần thứ III năm 2019, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nhiệm 
vụ được giao triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ Đại hội tỉnh (b/c); 
- Ban Dân tộc tỉnh (b/c); 
- TT HU, HĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- Câu lạc bộ VH-NT huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Các TV Tiểu ban Tuyên truyền – Văn nghệ  
- Trang TTĐT huyện; 
- C, PVP HĐND&UBND huyện;  
- Lưu: VT, VH&TT. 

TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Trần Quốc Phong 
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NỘI DUNG TRANG TRÍ ĐẠI HỘI 

(Kèm theo Kế hoạch số 130/KH-BCĐ ngày 15/5/2019 của Ban Chỉ đạo  
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hữu Lũng lần thứ III năm 2019) 

 
 

1. MA KÉT PHÔNG CHÍNH ĐẠI HỘI 
 

  
 
 
 

Búa liềm, 
ngôi sao 5 

cánh 
 
 

Tượng  
Bác Hồ 

 
Bục tượng  

Bác Hồ 

 
 

 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU  

CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN HỮU LŨNG 
LẦN THỨ III, NĂM 2019 

 
 
 
 

Hữu Lũng, ngày….tháng 6 năm 2019 
 

 
 

2. NỘI DUNG KHẨU HIỆU 01 MẶT TRƯỚC CỬA HỘI TRƯỜNG: 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC ĐẠI BIỂU VỀ DỰ ĐẠI HỘI ĐAI BIỂU 
CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN HỮU LŨNG LẦN THỨ III NĂM 2019 

 
 

3. NỘI DUNG KHẨU HIỆU 02 BÊN TƯỜNG TRONG HỘI TRƯỜNG: 
 

- Khẩu hiệu bên trái (nhìn từ dưới lên):  
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành 

công” 
 

- Khẩu hiệu bên phải (nhìn từ dưới lên):  

“Nhân dân các dân tộc Hữu Lũng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, 
hội nhập và phát triển bền vững!” 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM 
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