
ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
    HUYỆN ỦY BẮC HÀ                       
                      *                                                    Bắc Hà, ngày      tháng 3 năm 2023 

         Số         - KH/HU 
 

KẾ HOẠCH 
tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia  

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, năm 2023 
----- 

  
Căn cứ Nghị quyết số 45-NQ/HU, ngày 15/8/2022 của BCH Đảng bộ huyện 

khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu 
quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bắc Hà; Kế hoạch số 

144-KH/HU, ngày 21/3/2022 của Huyện ủy Bắc Hà về  tuyên truyền các Chương 
trình MTQG trên địa bàn huyện Bắc Hà, giai đoạn 2021-2025. Căn cứ điều kiện 

thực tiễn địa phương, Huyện ủy Bắc Hà xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2021 - 2025) trên địa bàn 

huyện, năm 2023 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục 
tiêu, yêu cầu, phạm vi, đối tượng và nội dung cụ thể của 07 Dự án thành phần 

trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở 
đó để tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2023 và các năm tiếp 

theo, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá 
XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, 
nhất là người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động để 

triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo bền vững; phát huy 
truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc ta đối với 

người nghèo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, chủ động vươn lên thoát nghèo của 
người dân không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước với mục tiêu“thoát 

nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” và phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói 
nghèo”. Tuyên truyền đổi mới phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người 
nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền về Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững phải đa dạng, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả phù hợp với điều 
kiện thực tế của địa phương, cơ sở, từng đối tượng người dân. 

- Cấp ủy các cấp, đặc biệt là các xã, thị trấn phải xác định công tác tuyên 
truyền về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững phải tiến hành thường 

xuyên, liên tục, gắn với tuyên truyền triển khai các Chương trình MTQG nói chung 
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và nhiệm vụ chính trị của địa phương; là khâu quan trọng và đi trước một bước 
trong triển khai thực hiện.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về thông tin, 
nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và tạo sự chuyển biến về hành động của 
người dân trong thực hiện giảm nghèo bền vững. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền trọng tâm 

- Nghị quyết số 24/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ 
trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giai đoạn 

2021 - 2025). 

- Quyết định số 90/QĐ-TTg, ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2021-
2025). 

- Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg, ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung 

ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2021 - 2025). 

- Các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện và Ban Chỉ đạo huyện Bắc Hà về triển 
khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. 

- Tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát 

tiển kinh tế vươn lên thoát nghèo; các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp, 
giúp đỡ người nghèo; tuyên truyền các mô hình phát triển kinh tế, mô hình sinh kế 

có hiệu quả; các chương trình hỗ trợ cho người dân nghèo,..   

- Kịp thời nắm bắt phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của 

Nhân dân trong quá trình thực hiện nội dung của chương trình. 

2. Hình thức tuyên truyền: Căn cứ tình hình thực tế của các địa phương, 

các cấp ủy chỉ đạo lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực và hiệu quả. 

2.1. Tuyên truyền miệng  

- Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân tại hội nghị báo cáo 
viên, hội nghị tuyên vận, các hội nghị của cấp ủy, cơ quan, Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể chính trị - xã hội. Kịp thời cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên (tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối 
hợp với các cơ quan liên quan biên soạn, cung cấp).  

- Tổ chức lồng ghép tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức tại 
Trung tâm Chính trị huyện để tuyên truyền về nội dung của Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trong đó tập trung vào quan 
điểm, chủ trương, chính sách, cách làm của tỉnh, của huyện khi triển khai thực 

hiện.  
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2.2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

- Nâng cao chất lượng chuyên mục “Thực hiện các Chương trình mục tiêu 
quốc gia” của Đài truyền thanh - Truyền hình huyện; cổng thông tin điện tử huyện 
Bắc Hà; Fanpage các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, đoàn thể… kịp thời đăng tải tin, 

bài, các văn bản chỉ đạo của huyện, tỉnh; các cơ chế chính sách; kết quả thực hiện 
tại cơ sở; các mô hình tiêu biểu; những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu 

biểu, tạo sức lan tỏa rộng rãi. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống Trạm truyền thanh cấp xã và 

cụm loa truyền thanh thôn, tổ dân phố; tăng cường xây dựng các tiểu phẩm, những 
tấm gương tiêu biểu phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Chú trọng tuyên truyền tại các chợ phiên trên địa bàn toàn huyện. 

2.3. Tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

- Xây dựng kịch bản tiểu phẩm (trong chương trình đưa thông tin về cơ sở, 
thông tin lưu động tại các xã) về nội dung xóa đói, giảm nghèo tuyên truyền lưu 

động tại các xã, thôn bản. 

- Tổ chức lồng ghép tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao tại địa phương; các hội thi, hội diễn nhằm tuyên truyền, cổ 
vũ, động viên người dân tích cực, hăng hái tham gia phát triển sản xuất xóa đói 
giảm nghèo, cải tạo những phong tục, tập quán lạc hậu... 

2.4. Tuyên truyền bằng hình thức trực quan 

Xây dựng các pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền đảm bảo có tính trực 

quan cổ vũ mạnh; tổ chức căng treo  tại khu dân cư; các nhà văn hóa thôn bản.  

2.5. Tuyên truyền thông qua các tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu 

- Tổ chức hội nghị gặp mặt và các hình thức biểu dương, khen thưởng điển 
hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. 

- Thường xuyên truyên truyền các tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu 
thông qua sinh hoạt chi bộ, hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - 

xã hội; hoạt động của ban tuyên vận, tổ tuyên vận, báo cáo viên, tuyên truyền viên; 
trên các trang thông tin điện tử, Fanpage trên địa bàn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

- Tham mưu cấp ủy, Ban Chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền về 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đảm bảo phù hợp mục tiêu, nội dung 
và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Phối hợp với các cơ quan liên quan biên 

soạn tài liệu tuyên truyền; thẩm định các nội dung liên quan đến công tác tuyên 
truyền. 

- Định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan trong khối tuyên truyền, các 
chi bộ, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội  



4 

tuyên truyền về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đảm bảo mục đích, 
yêu cầu đề ra .  

- Chủ trì tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Ban tuyên 
vận, tổ tuyên vận; duy trì tốt nội dung tuyên truyền Chương trình MTQG giảm 
nghèo bền vững tại các hội nghị báo cáo viên cấp huyện và hội nghị tuyên vận cấp 

xã.  

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; tổng hợp, phản ánh dư luận xã hội trong quá 

trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn 
huyện; tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tuyên truyền theo quy định.   

- Tổng hợp các gương điển hình tiên tiến; các tập thể, cá nhân tiêu biểu có 
nhiều đóng góp, giúp đỡ cho công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, các mô 

hình phát triển kinh tế có hiệu quả để chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng. 

- Lập dự trù kinh phí và thực hiện quyết toán kinh phí tuyên truyền đảm bảo 
hiệu quả, thiết thực, sát tình hình thực tế cơ sở. 

2. Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo 

- Phòng Lao động TB&XH: Trên cơ sở tài liệu của ngành dọc, cơ chế chính 

sách của Nhà nước và cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về 
thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 để tổ 
chức biên tập nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu gửi về Huyện ủy (qua Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy) thẩm định, kịp thời cung cấp cho Ban Chỉ đạo cấp xã, các cơ 
quan liên quan triển khai tuyên truyền. Tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn cơ 

sở lựa chọn, bình xét, biểu dương khen thưởng các tấm gương tiêu biểu và tổ chức 
các hội nghị gặp mặt biểu dương. Tổng hợp danh sách gửi Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy.  

- Phòng Tài chính-Kế hoạch: Thẩm định dự toán kinh phí, tham mưu UBND 

huyện phê duyệt, đảm bảo kinh phí cho công tác tuyên truyền.  

- Phòng Văn hóa-Thông tin: Đăng tải nội dung các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh và huyện trên Cổng thông tin điện tử huyện.  

- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông: Duy trì nâng cao chất 

lượng chuyên mục “Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ”. Đổi mới, 
nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh và chất lượng tuyên truyền lưu động, các hoạt 
động văn hoá văn nghệ, biểu diễn, tuyên truyền cổ động trực quan, băng zon, khẩu 

hiệu... để tuyên truyền về các Chương trình MTQG. Định kỳ gửi tài liệu tuyên 
truyền cho các Trạm phát thanh xã, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống phát thanh 

của xã, cụm loa thôn tổ dân phố tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng 
viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện  

         - Căn cứ nội dung Kế hoạch này và nội dung chỉ đạo của ngành dọc cấp 

tỉnh, xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Chương trình MTQG giảm ngheo bền 
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vững, năm 2023 đảm bảo các yêu cầu. Định kỳ hằng quý, tổng hợp kết quả 
tuyên truyền, vận động báo cáo Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) tổng 

hợp. 

        - Chỉ đạo các cấp hội cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các 
hình thức phù hợp với địa bàn, đối tượng. Tích cực vận động đoàn viên, hội 

viên và Nhân dân không trông chờ, ỷ lại, chủ động vươn lên thoát nghèo, tích 
cực xây dựng các mô hình phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo; sử dụng các 

nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước một cách hiệu quả. 

4. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc 

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương chỉ đạo xây dựng 
kế hoạch tuyên truyền về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trong năm 

2023 tại các địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đề ra, báo 
cáo về Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo) trước 20/3/2023. 

- Chỉ đạo phát huy tốt các loại hình tuyên truyền; nâng cao chất lượng 
hoạt động của Trạm truyền thanh xã, loa truyền thanh thôn; hội nghị tuyên vận, 

hội nghị cấp ủy, đoàn thể cơ sở; duy trì có hiệu quả Fanpage của địa phương và 
nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, 

vận động Nhân dân tham gia thực hiện. Định kỳ hằng quý, tổng hợp kết quả 
tuyên truyền vận động Nhân dân và báo cáo Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo 
Huyện ủy) tổng hợp. 

 Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững (giai đoạn 2021-2025) trên địa bàn huyện Bắc Hà, năm 2023. Yêu 

cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan triển 
khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:      
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, 
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện, 

- Phòng: Lao động TB&XH, Văn hóa-Thông tin, Tài 
chính - Kế hoạch;  

- TT Văn hóa, Thể thao -Truyền thông huyện, 
- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, 
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.                                                                

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 

 
 

 
 
 

Nguyễn Thị Nga 
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