
 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Hữu Lũng, ngày     tháng 05 năm 2021 

  

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Tằng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

 hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và  

đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số  

trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2025” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về triển khai thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo 

an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ 

trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tê – xã hội và đảm bảo an ninh trật 

tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện, với những nội như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức triển khai Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ 

trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật 

tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện đạt hiệu quả cao. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã 

hội trong việc ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số  

phát triển kinh tê – xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng từ trong nội bộ đến Nhân dân 

những nội dung cơ bản trong việc hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng 

công nghệ thông tin để phát triển kinh tế; tiếp cận các dịch vụ công ích; thông 

tin thị trường. Giới thiệu các sản phẩm, vật phẩm tiêu biểu, lễ hội truyền thống, 

phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số và những thành tựu 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đến các địa bàn tỉnh, huyện khác. 

2. Yêu cầu 

Các cấp, các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện tổ chức phổ biến, quán triệt Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 

12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng 
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công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội 

và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 

2021-2025”. 

Nâng cao vai trò công tác tham mưu của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện thực hiện chính sách dân tộc; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, 

đôn đốc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động sản 

xuất và đời sống. 

Lồng ghép việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chiến lược 

công tác dân tộc và triển khai các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, chương 

trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện 

Tập trung nguồn lực thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch; 

xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác phối hợp và thực 

hiện các nhiệm vụ được giao theo các nội dung của Đề án. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các 

vùng dân tộc thiểu số với các địa bàn huyện; chủ động phòng, chống các tình 

huống gây mất an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu 

quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc từ huyện đến cơ sở. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% người có uy tín; trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt được 

các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trên 

80% đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ 

và thị trường; trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin, kiến 

thức về y tế, phòng chống các dịch bệnh và tiếp cận thông tin về pháp luật và 

các chính sách bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai, nắm 

bắt thông tin về an ninh trật tự để chủ động đảm bảo giữ gìn ổn định cuộc sống 

vùng dân tộc thiểu số. 

- Tổ chức các mô hình đào tạo, bồi dưỡng từ xa dạy tiếng dân tộc, kiến  

thức về công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng dân 

tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; dạy nghề cho thanh 

niên các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đồng bào dân tộc thiểu số 

chủ động trước mọi tình huống gây mất an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số. 
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2. Các nhiệm vụ và giải pháp 

2.1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số tiếp cận thông tin, chú trọng các lĩnh vực kinh tế - xã hội và an ninh 

quốc phòng. 

- Tăng cường phổ biến các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục về giới tính, quyền phụ nữ, quyền 

trẻ em cho đồng bào dân tộc thiểu số trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

cổng thông tin điện tử của huyện; cung cấp thông tin việc làm phù hợp với trình 

độ, nhu cầu của đồng bào dân tộc thiểu số.  

- Tận dụng tối đa các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị sẵn có thiết lập các điểm 

hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin. 

2.2. Đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về việc ứng 

dụng công nghệ thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Tổ chức lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông 

tin, hướng dẫn sử dụng internet tra cứu thông tin nhằm nâng cao nhận thức cho 

đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý vùng dân tộc thiểu số, người có uy tín và 

các vị chức sắc tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai việc đào tạo nâng cao nhận thức, chất 

lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất của đồng bào dân 

tộc thiểu số; hỗ trợ người có uy tín và các vị chức sắc tôn giáo trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền cho đồng bào 

dân tộc thiểu số. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả và đa dạng hóa các hình thức tuyên 

truyền thông tin, phổ biến kiến thức về công nghệ thông tin thông qua điện thoại 

di động, thiết bị thông minh, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng 

khác kết hợp với các chương trình bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

2.3. Triển khai thực hiện cơ chế chính sách 

- Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ lao động 

sản xuất; hỗ trợ đào tạo đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông 

tin. 

- Thực hiện cơ chế vận động, khuyến khích các tổ chức, các nhân, doanh 

nghiệp đầu tư đóng góp vào dữ liệu dân tộc thiểu số của huyện 

- Triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh nhằm tăng cường sử 

dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan làm công tác dân tộc từ 

huyện đến cơ sở. 
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2.4. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông 

cho người làm công tác dân tộc 

- Tổ chức các hình thức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

công nghệ thông tin trong lĩnh vực công tác dân tộc. 

- Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, hướng dẫn tham gia các lớp đào tạo 

từ xa bằng phương thức trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức làm công 

tác dân tộc về kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn, an 

ninh mạng. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

2. Địa điểm thực hiện: Các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 

bàn huyện. 

3. Kinh phí thực hiện 

-  Huyện đề nghị hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 

- Dự kiến tổng kinh phí thực hiện cho cả giai đoạn 2021-2025 là: 

252.500.000 đồng. 

- Ưu tiên cân đối lồng ghép kinh phí từ các chương trình, dự án, đề án, kế 

hoạch có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các 

nhiệm vụ của kế hoạch này 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành huyện có liên quan, Ủy ban 

nhân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và trình Ủy ban nhân dân huyện phê 

duyệt để thực hiện. 

- Chủ trì, xây dựng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm 

quyền ban hành các văn bản thúc đẩy hoạt động và ứng dụng công nghệ thông 

tin trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

- Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và 

thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn cho các đối tượng là cán bộ 

lãnh đạo vùng dân tộc thiểu số, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo trong 

vùng dân tộc thiểu số. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị, các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổ chức sơ kết việc 

triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh theo quy định. 

2. Phòng Tài chính-Kế hoạch 
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Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện 

thẩm định, thống nhất về kinh phí gửi Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa Thể thao và 

Truyền thông:  

- Chủ trì phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

huyện hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công nghệ thông tin; 

giám sát, đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn huyện. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả và đa dạng hóa các hình thức tuyên 

truyền phổ biến kiến thức về công nghệ thông tin; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu 

số tìm kiếm, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành có liên quan xây dựng, phát triển 

các ứng dụng hỗ trợ cảnh báo thiên tai, thảm họa trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

5. Công an huyện 

- Tăng cường tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của tội phạm, âm mưu 

của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề nhạy cảm trong dân tộc để chống 

phá, qua đó giúp đồng bào dân tộc hiểu, nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin, 

không nghe theo luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, không tham gia vào các hoạt 

động gây mất an ninh trật tự địa phương. 

- Tích cực đăng tin, bài phản bác những luận điệu sai trái, thù địch trên 

các phương tiện thông tin đại chúng để định hướng dư luận. Đồng thời để đồng 

bào các dân tộc thiểu số kiểm chứng thông tin còn nghi ngờ về những vụ việc 

xảy ra liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn huyện. 

6. Các phòng, ban, ngành liên quan 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, 

Xã hội – Dân tộc huyện chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ; tổ chức 

lồng ghép với các chương trình, chính sách, dự án, kế hoạch phát triển của 

ngành và tổ chức thực hiện tại đơn vị mình quản lý. 

7. UBND các xã, thị trấn 

Thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch, đồng thời chỉ đạo việc lồng 

ghép các chính sách, chương trình, dự án liên quan tại địa phương. 

8. Chế độ báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, 

đánh giá kết quả thực hiện Đề án gửi về  Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội 

– Dân tộc huyện để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Dân tộc tỉnh 

theo đúng quy định. 
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Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế – xã hội 

và đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn huyện./. 

 
Nơi nhận:                                                                              
- Ban Dân tộc tỉnh (b/c);                                                  

- TT HU; TT HĐND huyện;                                                  

- CT, các Phó CT UBND huyện; 

- C, CPVP UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 

 

 


		2021-05-11T17:56:56+0700


		2021-05-12T11:15:41+0700


		2021-05-12T11:15:41+0700


		2021-05-12T11:15:41+0700




