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KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền Giảm nghèo về thông tin,  

 trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2022 

 
  

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-STTTT ngày 16/09/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc Triển khai, thực hiện Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông 

tin thuộc Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình năm 2022; UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ 

thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp liên quan tới việc 

tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân về chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác truyền thông và giảm 

nghèo về thông tin, cách tiếp cận về giảm nghèo bền vững. Đồng thời, nâng cao 

vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức 

các hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin trên địa bàn huyện.  

- Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông; 

ứng dụng công nghệ số để tăng cường nội dung thông tin, tuyên truyền phục vụ 

nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu cho xã hội; hỗ trợ hộ gia đình nghèo, hộ 

cận nghèo tiếp cận thông tin, nhất là tại địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao nhằm khơi 

dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và thay đổi hành vi của người dân về 

giảm nghèo bền vững trên địa bàn.  

- Các hoạt động giảm nghèo về thông tin phải được triển khai, thực hiện 

kịp thời, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại các cơ quan, 

đơn vị, địa phương.  

2. Yêu cầu 

 - Việc triển khai thực hiện Tuyên truyền Giảm nghèo về thông tin, 

“Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn huyện năm 2022 phải 

được tiến hành thường xuyên, thông qua các chương trình, kế hoạch hành động 

cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, 

nhằm tạo nền tảng cho công tác giảm nghèo trong thời gian tới. 

 - Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư trong 

triển khai tổ chức trong công tác giảm nghèo; lấy khu dân cư, là địa bàn chính 

để triển khai. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ đánh giá sơ kết, 
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tổng kết việc thực hiện ở các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, các tổ 

chức chính trị - xã hội để rút kinh nghiệm, phát hiện và giải quyết kịp thời 

những vấn đề mới phát sinh.  

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

1. Thường xuyên đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, 

các ngành, cơ quan, đơn vị và người dân về các nội dung, nhiệm vụ của Thông 

tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Kế 

hoạch số 91/KH-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 30/8/2022 thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình. Trong đó, tập trung triển khai, tuyên truyền, phổ biến thực hiện các mục 

tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp cần đạt được đến cuối năm 2022 và 

cả giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch số 36/KH-STTTT ngày 16/09/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc Triển khai, thực hiện Tiểu dự án 1: Giảm 

nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022. 

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chuyên mục Giảm 

nghèo về thông tin với các nội dung bài viết giới thiệu về tấm gương điển hình, 

sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực hiện, 

chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững… phát sóng định kỳ hàng tuần 

trên hệ thống đài truyền thanh 3 cấp và viết bài đăng tải trên trang thông tin điện 

tử huyện; trong đó tập trung tuyên truyền về tấm gương điển hình, sáng kiến 

hay, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế nói chung và công 

tác giảm nghèo nói riêng; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực hiện, chính sách, 

pháp luật về giảm nghèo; tin tức sự kiện; video clip giới thiệu các thông điệp về 

giảm nghèo, mô hình phát triển kinh tế… Đặc biệt là tuyên truyền trực quan: 

chăng treo các băng zôn, pa nô tại khu trung tâm huyện, xã, thị trấn nơi tập trung 

đông người để nâng cao hiệu quả tuyên truyền giảm nghèo về thông tin. 

3. Chỉ đạo các đơn vị tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên 

môn, nghiệp vụ về biên tập và viết tin, bài giảm nghèo về thông tin cho cán bộ 

phụ trách công tác thông tin cơ sở của Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa Thể thao và Truyền thanh; cán bộ văn hoá xã hội, phụ trách đài Truyền 

thanh các xã, thị trấn trên địa bàn.  

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình truyền 

thông và giảm nghèo về thông tin trên địa bàn huyện, tập trung giám sát, đánh 



3 

giá công tác triển khai, thực hiện thông tin, tuyên truyền giảm nghèo về thông 

tin trên địa bàn.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn 

thể, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung trong 

Kế hoạch Tuyên truyền Giảm nghèo về thông tin trên địa bàn huyện năm 2022.  

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình 

triển khai thực hiện Kế hoạch của huyện; kịp thời đề xuất, bổ sung các nội dung, 

chỉ tiêu, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả công tác Tuyên truyền. Duy 

trì hoạt động trang thông tin điện tử “Giảm nghèo về thông tin”. 

- Phối hợp địa phương, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức đẩy mạnh Kế 

hoạch Tuyên truyền giảm nghèo cho mọi người, gắn với phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030; triển khai các đề án, dự án; thực hiện 

các nhiệm vụ và giải pháp về công tác giảm nghèo.  

- Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch, triển 

khai tổ chức thực hiện, công tác giảm nghèo. Lồng ghép triển khai Cuộc vận 

động trong công tác gia đình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ 

và các thành viên trong gia đình tham gia tích cực trong công tác giảm nghèo 

trên địa bàn. 

- Định kỳ đánh giá kết quả triển khai thực hiện tổng hợp, báo cáo UBND 

huyện, Sở Thông tin và Truyền thông kết quả thực hiện Kế hoạch. 

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

- Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch. 

Xây dựng các tin, bài, chương trình phát thanh, video clip tuyên truyền về giảm 

nghèo thông tin phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền; hỗ trợ Truyền thanh 

các xã, thị trấn xây dựng chuyên mục Giảm nghèo về thông tin. Đồng thời, tổ 

chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền. Báo cáo 

đánh giá kết quả triển khai, thực hiện theo quy định. 

- Hướng dẫn đài truyền thanh xã, thị trấn đẩy mạnh, phổ biến, tuyên truyền 

các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Kế 

hoạch thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Giảm nghèo về thông tin, trên địa bàn 

huyện năm 2022. 

- Tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền “Giảm 

nghèo về thông tin” trên địa bàn; tiếp âm, tiếp sóng, đăng phát các tin, bài tuyên 

truyền về giảm nghèo thông tin trên đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã và các 

trang thông tin điện tử, mạng xã hội. 

3. Trang Thông tin điện tử huyện: đăng tải kịp thời các nội dung, bài viết 

tuyên truyền “Giảm nghèo về Thông tin”. 
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4. UBND các xã, thị trấn  

- Căn cứ nội dung của Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch chỉ đạo, triển khai, 

thực hiện các nhiệm vụ “Giảm nghèo về thông tin” đến các cấp và người dân 

trên địa bàn.  

- Chỉ đạo các đơn vị của xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ 

thông tin tuyên truyền “Giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn; tiếp âm, tiếp 

sóng, đăng phát các tin, bài tuyên truyền về giảm nghèo thông tin trên đài truyền 

thanh xã, thị trấn và trang thông tin điện tử, mạng xã hội.  

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, 

nghiệp vụ về thông tin, tuyên truyền cho cán bộ văn hoá xã hội, phụ trách đài 

truyền thanh.  

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Giảm nghèo về thông tin trên địa bàn 

huyện năm 2022. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 

có hiệu quả các nội dung trên; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua 

phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 18/11/2022 để tổng hợp, báo cáo theo 

quy định./.  

       
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền Thông; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm VH-TT&TT; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

An Đôn Nghĩa 
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