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KẾ HOẠCH 

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 Tuyên Quang 

 

 

Căn cứ 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” (sau đây gọi tắt là Đề 

án 414),  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án 414 trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính 

khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, phong tục tập quán, ngôn ngữ 

của dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo an ninh trật tự góp phần thu hẹp khoảng cách giữa vùng dân tộc thiểu 

số với các vùng khác trong tỉnh và cả nước. 

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu 

số về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

2. Yêu cầu 

- Công tác thực hiện Đề án phải xem xét toàn diện các chương trình, dự 

án, chính sách đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, tránh trùng lặp, đảm bảo tiết 

kiệm; lồng ghép với các chương trình, đề án liên quan đang triển khai thực hiện; 

đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể, khả thi và phù hợp với điều kiện 

địa phương.   
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- Nâng cao vai trò tham mưu của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách 

dân tộc; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, vận động nhân 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. 

II. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

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

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

vùng dân tộc thiểu số với các địa bàn khác trong tỉnh; chủ động phòng, chống 

các tình huống gây mất an ninh trật tự trong vùng dân tộc thiểu số; nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Mục tiêu đến năm 2023 

- Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đa dạng hình thức tuyên truyền 

phố biến, giáo dục pháp luật tới đồng bào dân tộc thiểu số; đảm bảo 100% người 

có uy tín, 80% đồng bào dân tộc thiểu số nắm vững được chủ trương, quan điểm 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm bắt thông tin về an 

ninh, trật tự, bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai, các thông tin, kiến thức về y tế, 

phòng chống các bệnh đặc thù, từ đó thay đổi nhận thức, đổi mới cách thức sản 

xuất để nâng cao đời sống. 

- Bảo tồn văn hóa dân tộc, ngôn ngữ, chữ viết, trang phục, tài liệu,...; 

quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, vật phẩm địa phương tới cộng đồng trong 

và ngoài nước. 

- Hằng năm, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng 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. 

- Tạo điều kiện cho người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa truy 

cập thông tin nhanh chóng, thuận lợi; đảm bảo thông tin hai chiều từ tỉnh đến cơ 

sở, qua đó giải quyết những bức xúc của người dân ở cơ sở, góp phần tạo sự 

đồng thuận và niềm tin trong Nhân dân. 

- Đào tạo nâng cao nhận thức, chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin 

cho cán bộ làm công tác dân tộc; tuyên truyền, phổ biến ứng dụng công nghệ 

thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, 

cải thiện đời sống. 
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b) Mục tiêu đến năm 2025 

Hoàn thiện bộ dữ liệu dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đầu tư, 

nâng cấp trang thiêt bị, hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản. Phấn đấu tối đa 

đồng bào dân tộc thiểu số nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước và được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, 

khoa học công nghệ; đa dạng hóa tài liệu thư viện điện tử để phục vụ người dân 

khai thác và sử dụng thông tin. Hoàn thiện diễn đàn đối thoại trực tuyến để kết 

nối người dân và cơ quan quản lý, hỗ trợ người làm công tác dân tộc truyền tải 

và nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng, chủ động đưa ra các chính sách phù 

hợp với tình hình tại địa phương. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  

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 

- Xây dựng bộ dữ liệu về các dân tộc thiểu số, tập trung vào các lĩnh vực: 

Lịch sử, văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán các dân tộc thiểu số, các sản phẩm 

truyền thống của đồng bào dân tộc, thông tin địa lý vùng dân tộc thiểu số có tích 

hợp dữ liệu thông tin đa phương tiện. 

Rà soát, thu thập các thông tin, dữ liệu về lịch sử, văn hóa, lễ hội, phong 

tục tập quán, ngôn ngữ, chữ viết, sản phẩm truyền thống, thông tin về địa lý 

vùng dân tộc thiểu số để bảo tồn dưới dạng cơ sở dữ liệu số hóa. 

- Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc nhằm nâng 

cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 

chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc gây mất an ninh trật tự trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

2. Nâng cấp công nghệ thông tin phục vụ việc quản lý nhà nước về 

công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh 

- Nâng cấp hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn 

tỉnh, trong đó tập trung nâng cấp hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc 

theo Thông tư số 03/2019/TT-UBDT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc. 
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- Thiết kế, nâng cấp hệ thống hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin 

phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc, bao gồm: Nâng cấp mạng viễn 

thông, đầu tư hệ thống truyền thanh cơ sở, trang bị, bổ sung, nâng cấp máy vi 

tính cho cán bộ làm công tác dân tộc ở các địa phương nhằm đa dạng hóa 

phương thức cung cấp thông tin ở cơ sở; nâng cao chất lượng nội dung thông tin 

tuyên truyền; tăng cường công tác tổ chức, quản lý hoạt động thông tin cơ sở 

trong tình hình mới phù hợp với phong tục tập quán của địa phương cũng như 

nhận thức của người dân.  

- Xây dựng thư viện điện tử có khả năng liên kết, trao đổi với các cơ quan 

thông tin thư viện khác trong và ngoài hệ thống; cung cấp nguồn thông tin đa 

dạng, phong phú cho người làm công tác dân tộc; giúp cộng đồng trong và ngoài 

nước tìm hiểu và biết đến đời sống, văn hóa dân tộc tỉnh Tuyên Quang.  

3. Đào tạo nâng cao nhận thức, chất lượng ứng dụng công nghệ thông 

tin cho cán bộ làm công tác dân tộc; tuyên truyền, phổ biến ứng dụng công 

nghệ thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số 

- Đào tạo, bồi dưỡng 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. 

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, phổ cập các kiến thức về công nghệ 

thông tin nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo vùng 

dân tộc thiểu số, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

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

lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, đời sống của 

đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền chủ trương, quan điểm 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại vùng dân tộc thiểu số. 

- Tổ chức phổ biến kiến thức cho cán bộ công tác ở vùng dân tộc thiểu số; 

trang bị kiến thức khoa học, kỹ thuật phục vụ sản xuất và đào tạo nghề cho 

thanh niên dân tộc thiểu số. 

- Tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tìm kiếm, sử 

dụng các ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến do các cơ 

quan nhà nước cung cấp. 

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

truyền, phổ biến kiến thức về công nghệ thông tin. 

4. Xây dựng cơ chế, chính sách 

- Rà soát, tổng hợp, đề xuất các cơ chế, chính sách để tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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- Tăng cường chỉ đạo việc sử dụng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông 

tin trong cơ quan làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở. 

(Các hoạt động cụ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và phân công 

thực hiện tại Phụ lục kèm theo). 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí 

 - Nguồn ngân sách nhà nước (chi thường xuyên) được cân đối hằng năm 

cho các sở, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

- Kinh phí tự cân đối, nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí 

lồng ghép trong các chương trình, đề án liên quan đã được phê duyệt để thực 

hiện nhiệm vụ. 

2. Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ của Đề án theo hình thức thuê dịch vụ 

công nghệ thông tin, đối tác công tư, hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ tùy theo 

từng nhiệm vụ cụ thể. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Dân tộc 

- Chủ trì, phối hợp với các các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời tham mưu, đề xuất nội 

dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch; hằng 

năm, tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện, báo cáo Ủy ban Dân tộc, 

Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định. 

- Chủ trì triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thúc 

đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên 

mọi lĩnh vực. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân 

tộc tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phân bổ vốn ngân sách nhà 

nước hằng năm để thực hiện các dự án, nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch. 
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4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Dân tộc hướng dẫn 

thực hiện các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công nghệ 

thông tin, phát triển nhân lực công nghệ thông tin; giám sát, bảo đảm an toàn 

thông tin, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Căn cứ Kế hoạch này, khẩn trương xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển 

khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế địa phương;  thực hiện lồng ghép 

với các chương trình, đề án liên quan của địa phương đang triển khai thực hiện. 

- Chủ động cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch trong dự 

toán chi thường xuyên được giao hằng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp 

khác (nếu có). 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn 

trương triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hằng năm tổng hợp kết quả thực 

hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định, đồng gửi Ban Dân tộc để 

tổng hợp. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc 

vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Dân tộc để 

tổng hợp) chỉ đạo, giải quyết./.   

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Dân tộc;                                           

- Thường trực Tỉnh ủy;                             

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu VT, KGVX (Bắc). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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