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Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền về hoạt động
tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo
để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo,
đời sống nhân dân” phát sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng nội
dung số của Truyền hình Thông tấn (VNews), Thông tấn xã Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của
Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm,
dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc,
tôn giáo;
Căn cứ Quyết định số 1656/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh dự toán chi
ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1744/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 5 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện
Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện
nhiệm vụ “Tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các
hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh
hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân” phát sóng truyền
hình và đăng tải trên nền tảng nội dung số của Truyền hình Thông tấn (VNews),
Thông tấn xã Việt Nam.
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Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ thông tin
tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ
trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VHDT, C (19).
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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo;
đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín,
trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân”
phát sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng nội dung số của
Truyền hình Thông tấn (Vnews), Thông tấn xã Việt Nam
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-BVHTTDL ngày tháng năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch )
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích
- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về bản sắc văn hóa dân tộc, truyền
thống lịch sử, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về văn hóa dân tộc đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh
của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
- Phát huy những giá trị văn hóa dân tộc trong đời sống xã hội, tuyên
truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng
tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn
hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân;
- Xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về tín ngưỡng, tôn giáo thông
qua văn hóa dân tộc truyền thống trên cơ sở thực hiện các chính sách, pháp luật
về văn hóa dân tộc, góp phần đưa thông tin, hình ảnh cộng đồng các dân tộc Việt
Nam ra cộng đồng các dân tộc trên Thế giới;
- Tuyên truyền những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân
tộc Việt Nam trên cơ sở phát huy, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm nâng
cao trách nhiệm của các cấp chính quyền và người dân về vai trò, ý nghĩa, kết
quả và thành tựu trong quá trình bảo tồn, xây dựng và phát huy sức mạnh khối
đại đoàn kết các dân tộc.
2. Yêu cầu
- Nội dung tuyên truyền được xây dựng bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày
21/02/2019;
- Các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Có sự phối hợp
chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện;
- Trong quá trình triển khai, cần linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức
phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo các yêu cầu về công tác
phòng, chống dịch theo quy định, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm.
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung tuyên truyền
Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín
ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn
hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân trên cơ sở phản ánh những nội dung
cụ thể sau:
- Thực trạng về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của một số dân tộc vùng
miền núi phía Bắc;
- Tín ngưỡng, tôn giáo ảnh hưởng đến công tác bảo tồn văn hóa truyền
thống;
- Đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo thông qua bảo
tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc.
2. Sản xuất và hình thức tuyên truyền
- Đơn vị thực hiện: Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp Trung tâm
Truyền hình Thông tấn (VNews), Thông tấn xã Việt Nam.
- Thể loại: Phóng sự
- Số lượng: 10 chương trình
- Thời lượng: 15 phút/chương trình
- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2021
- Hình thức tuyên truyền: Phát sóng truyền hình và đăng tải trên các nền
tảng nội dung số của Truyền hình Thông tấn - VNews, Thông tấn xã Việt Nam,
bao gồm:
+ Phát trên kênh Truyền hình Thông tấn;
+ Tuyên truyền trên trang điện tử (https://vnews.gov.vn/);
+ Đăng tải trên kênh Youtube (VNEWS - TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN);
+ Đăng tải trên kênh Fanpage (VNEWS - Truyền hình Thông tấn);
+ Đăng tải trên Tiwtter.
3. Tiêu đề các phóng sự, ký sự (có kịch bản riêng)
- Phóng sự 1: Nền tảng văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng, tôn giáo
- Phóng sự 2: Bảo tồn văn hóa truyền thống thông qua tín ngưỡng, tôn giáo
- Phóng sự 3: Đa dạng tín ngưỡng, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
- Phóng sự 4: Đoàn kết các dân tộc là đoàn kết tín ngưỡng, tôn giáo
- Phóng sự 5: Nhận diện tà đạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay
- Phóng sự 6: Những hiện tượng mới trong quan hệ dân tộc - tôn giáo
vùng miền núi phía Bắc hiện nay
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- Phóng sự 7: Hiện tượng cải đạo, đổi đạo vùng dân tộc thiểu số hiện nay
- Phóng sự 8: Hiện tượng núp bóng tín ngưỡng, tôn giáo
- Phóng sự 9: Biên giới - Điểm nóng tín ngưỡng, tôn giáo
- Phóng sự 10: Tín ngưỡng, tôn giáo trong công cuộc xây dựng nếp sống
văn minh
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Văn hóa dân tộc
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện
Kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến độ.
- Xây dựng, cung cấp thông tin về nội dung truyền thông để các cơ quan,
đơn vị thực hiện. Phối hợp xây dựng và hoàn thiện kịch bản truyền thông.
- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện theo Kế hoạch.
- Chịu trách nhiệm về năng lực và pháp lý của cơ quan thực hiện; chịu
trách nhiệm lựa chọn đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này và thường xuyên báo cáo tiến
độ với Lãnh đạo Bộ để kịp thời chỉ đạo thực hiện.
2. Văn phòng Bộ
Phối hợp xây dựng dự toán, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.
3. Vụ Kế hoạch, Tài chính
Phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn công tác tài
chính theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền về hoạt động tín
ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để
hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời
sống nhân dân, đề nghị các đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo
đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ
trưởng đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, giải quyết./.

