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THÔNG BÁO 

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc họp 

về việc tổ chức tuyên dương  học sinh, sinh viên và thanh niên 

dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 - lần thứ VIII 

 

 Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì họp 

về các nhiệm vụ tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên và  thanh niên dân tộc 

thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020, lần thứ VIII. Tham dự có Thứ trưởng, Phó 

Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh, Ban Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển, đại điện 

Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền, Phòng Hành chính - Thư ký. 

Sau khi nghe Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển báo cáo Dự thảo kế 

hoạch tổ chức tuyên dương, ý kiến phát biểu của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm và 

các đồng chí dự họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kết luận: 

1. Cơ bản nhất trí Dự thảo kế hoạch do Báo Dân tộc và Phát triển đã 

tham mưu.  

2. Về thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Dự kiến trong 02 ngày, trung tuần tháng 10/2020; 

- Địa điểm: Dự kiến tại Hội trường tầng 3, trụ sở Ủy ban Dân tộc - số 349 

Đội Cấn, có thể tổ chức 02 địa điểm (miền Bắc và miền Nam) hoặc ủy quyền 

ban dân tộc các tỉnh tổ chức, trao bằng khen, quà cho các cháu tùy theo diễn 

biễn dịch Covid-19 vào thời điểm dự kiến tổ chức; 

3. Hình thức tổ chức 

- Giảm thời gian tổ chức nghi lễ, tăng thời gian cho các em đi thăm quan 

học tập thực tiễn, trau dồi kiến thức lịch sử, văn hóa, giáo dục lý tưởng, tình yêu 

quê hương đất nước tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, bảo tàng cách 

mạng (như khu di tích Hồ Chủ tịch, khu di tích lịch sử K9, Đền Hùng, khu di 

tích lịch sử Tân Trào hoặc các khu di tích lịch sử khác của đất nước…). 

- Nên tổ chức hình thức tọa đàm về những nội dung thiết thực, có ý nghĩa 

tạo sân chơi thực sự bổ ích, hấp dẫn các em; đối thoại giữa các nhân sĩ, trí thức, 

nhà khoa học, lãnh đạo cao cấp là người dân tộc thiểu số hoặc các hình thức 

khác phù hợp tình hình thực tế. 

- Tặng bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho các em được tuyên dương. 

- Có thể không tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ Tuyên dương, cần thay 

đổi phương thức truyền thông, tuyên truyền như: đưa tin trên VTV, Cổng Thông 

tin điện tử Ủy ban Dân tộc, Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc và một 

số báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 



2 

 

 

 

ngày 09/01/2019 về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019-2021. 

4. Đối tượng và tiêu chí 

Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng các đối tượng được tuyên dương 

năm 2020, chỉ lựa chọn tuyên dương các em học sinh, sinh viên là người dân tộc 

thiểu số đạt giải nhất, nhì, ba Olympic quốc tế hoặc khu vực; giải nhất, nhì 

Olympic toàn quốc. 

Ngoài các đối tượng tuyên dương theo Dự thảo kế hoạch, cần lựa chọn từ 

04 đến 05 thanh niên người dân tộc thiểu số khởi nghiệp làm kinh tế giỏi được 

UBND cấp tỉnh trở lên tặng bằng khen hoặc xác nhận. 

- Đảm bảo các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

các thành phần dân tộc (theo Bản đồ phân bố dân tộc thiểu số Việt Nam) đều có 

đại diện được tuyên dương. 

- Số lượng tuyên dương khoảng từ 70 đến 80 em. 

5. Kinh phí 

- Nguồn xã hội hóa; 

- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Ủy ban Dân tộc (nếu nguồn xã hội 

hóa không đủ theo dự toán); 

- Yêu cầu vận động xã hội hóa một cách minh bạch, đảm bảo theo quy 

định của pháp luật. 

* Báo Dân tộc và Phát triển cần xin ý kiến góp ý của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để tổng hợp, tham mưu xây dựng Dự 

thảo kế hoạch báo cáo Lãnh đạo Ủy ban xem xét, quyết định. 

Trên đây là kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại buổi làm 

việc về công tác chuẩn bị tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên và thanh niên 

dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020, lần thứ VIII, yêu cầu Báo Dân tộc 

và Phát triển chủ trì, phối hợp với Vụ Tuyên truyền và các vụ, đơn vị có liên 

quan biết, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c); 

- Các TT, PCN UBDT (để b/c); 

- Báo Dân tộc và Phát triển (để t/h); 

- Các vụ, đơn vị thuộc UBDT (để t/h); 

- Thường trực Đảng ủy cơ quan (để p/h); 

- Cổng TTĐT của UBDT; 

- Lưu: VT, TKTH. 

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 VỤ TRƯỞNG VỤ TUYÊN TRUYỀN 

 

 

 
 

Hoàng Thị Lề 
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