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KẾ HOẠCH 

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 thành phố Tam Điệp năm 2022 

  

 

Thực hiện Kế hoạch 91/KH-UBND ngày 10/5/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Ninh Bình về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 30/8/2022 

của UBND tỉnh Ninh Bình về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, UBND 

thành phố Tam Điệp xây dựng triển khai Kế hoạch 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 thành phố năm 2022 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, 

người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 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 thành phố. 

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ 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 các xã 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. 

2. Yêu cầu 

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. 

II. Nội dung 

1. Triển khai 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 
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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 của UBND tỉnh về thực hiện Chương 

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

Bình, Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND thành phố về việc 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn thành phố Tam Điệp. 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. 

2. Biên tập, xuất bản tài liệu, in Pano tuyên truyền có tính chuyên đề phục 

vụ công tác thông tin tuyên truyền cơ sở trên địa bàn thành phố. Trong đó, chú 

trọng nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn của Trung ương, của Bộ Thông tin và Truyền thông, của tỉnh về triển khai, 

thực hiện công tác giảm nghèo; 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; những kết quả đạt được, khó khăn và giải pháp thực hiện; các tấm gương 

điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu… nhằm tạo sự lan tỏa 

trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững trên 

địa bàn thành phố. 

3. Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức cho cán bộ phụ trách công 

tác thông tin cơ sở (Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; Chi hội 

trưởng các chi hội đoàn thể ở khu dân cư); các cán bộ phụ trách văn hoá xã hội, 

phụ trách đài Truyền thanh các xã, phường trên địa bàn thành phố. 

4. Sản xuất các chương trình phát thanh, video clip tuyên truyền về giảm 

nghèo thông tin phát sóng trên các kênh phát thanh, và chuyên mục của đài truyền 

thanh cấp huyện, cấp xã và các trang thông tin điện tử, mạng xã hội nhằm thông 

tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu cho xã hội. Trong 

đó, chú trọng các nội dung như: các giải pháp đầu tư vào con người, nâng cao năng 

lực phát triển của người dân; phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ, 

kinh nghiệm áp dụng trong sản xuất, những mô hình sinh kế bền vững phục vụ cho 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và phòng chống biến đổi khí 

hậu; kiến thức về văn hoá, văn học nghệ thuật, di sản văn hoá, tạo dựng các sản 

phẩm phục vụ phát triển du lịch; giới thiệu, tôn vinh những cá nhân điển hình, mô 

hình sản xuất, kinh doanh giỏi góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã 

hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của thành phố . 

5. Tăng cường tin bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử thành phố; 

duy trì hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử; trong đó tập trung tuyên 

truyền về tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình hay, cách làm sáng tạo 
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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… 

6. Chỉ đạo, hỗ trợ UBND các xã, phường 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. 

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

thông và giảm nghèo về thông tin trên địa bàn thành phố năm 2022, tập trung giám 

sát, đánh 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 

- Căn cứ nội dung của Kế hoạch này và Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 

30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động tổ chức triển khai, thực hiện 

có hiệu quả các nhiệm vụ giảm nghèo về thông tin trên địa bàn thành phố. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức cho cán bộ phụ trách công tác 

thông tin cơ sở (Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; Chi hội trưởng 

các chi hội đoàn thể ở khu dân cư); các cán bộ phụ trách văn hoá xã hội, phụ trách 

đài Truyền thanh các xã, phường trên địa bàn thành phố. 

- Biên tập, xuất bản tài liệu, in Pano tuyên truyền có tính chuyên đề phục vụ 

công tác thông tin tuyên truyền cơ sở trên địa bàn thành phố.  

2. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh 

Xây dựng các tài liệu, các chương trình truyền thanh, chương trình phát 

thanh, video clip tuyên truyền về giảm nghèo thông tin phục vụ công tác thông tin, 

tuyên truyền; hỗ trợ UBND các xã, phường xây dựng chuyên mục Giảm nghèo về 

thông tin.  

3. Phòng tài chính và kế hoạch  

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND thành phố về 

việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn thành phố Tam Điệp, thực hiện cấp phát kinh phí cho các 

cơ quan, đơn vị đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

4. UBND các xã, phường 

- Căn cứ nội dung của Kế hoạch này và Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai, 

thực hiện các nhiệm vụ của tiểu dự án 1 “Giảm nghèo về thông tin” đến các cấp, 

các ngành, cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn. 
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- 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 chương trình 

phát thanh, video clip tuyên truyền về giảm nghèo thông tin trên đài truyền thanh 

và các trang thông tin điện tử, mạng xã hội.  

- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức cho cán bộ phụ trách 

công tác thông tin cơ sở (Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; Chi hội 

trưởng các chi hội đoàn thể ở khu dân cư); các cán bộ phụ trách văn hoá xã hội, 

phụ trách đài Truyền thanh các xã, phường trên địa bàn thành phố. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông 

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

phố Tam Điệp năm 2022.  Yêu cầu các phòng, đơn vị, UBND các xã, phường căn 

cứ kế hoạch này triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

  - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 
                         ĐTTL 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 
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