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*  
    Số         - KH/ĐUK 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  Lào Cai, ngày  27 tháng 6  năm 2022 

            KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

Nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2022 
----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 450-KH/UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Lào 
Cai về thực hiện công tác tuyên truyền năm 2022; Kế hoạch số 70-KH/BTGTU 

ngày 29/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyên Chương trình mục 
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và Chương trình công tác của 

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chương trình 

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp được tỉnh giao phụ trách, giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. 

Thông qua đó kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân điển hình tiên 
tiến có thành tích trong công tác ủng hộ, giúp đỡ trong phong trào xây dựng nông 

thôn mới; phổ biến những kinh nghiệm tốt, những cách làm hay, sáng tạo của các 
xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và giới thiệu các “Thôn kiểu mẫu”, 

“Thôn nông thôn mới nâng cao” đã được cấp có thẩm quyền công nhận trong các 
năm để tuyên truyền, nhân rộng, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng 

viên, người lao động, nhất là các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
trong phong trào xây dựng nông thôn mới. 

2. Yêu cầu 

Thường xuyên cập nhật thông tin, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 
và năm 2022, các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để các cấp ủy, cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, người lao động cùng tham gia, thực 
hiện có hiệu quả. 

Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả 
hệ thống chính trị và toàn xã hội, được thực hiện thường xuyên, liên tục, bằng 

nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp bảo đảm thiết thực, hiệu quả từng bước nâng cao đời sống, vất 

chất, tinh thần của người dân. 
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh 
Lào Cai về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 
chú trọng tuyên truyền kết quả việc thực hiện Đề án số 01- ĐA/TU ngày 

11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển nông, lâm nghiệp gắn với sắp xếp 
dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025 và Chỉ thị số 

13-CT/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025.  

- Tuyên truyền các tiêu chí phấn đấu xây dựng nông thôn mới trong năm 2022 

và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025. Tuyên truyền để cán 
bộ, đảng viên, người lao động hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, ý nghĩa, tầm quan trọng 

của công tác xây dựng nông thôn mới với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

- Tuyên truyền các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông 
thôn mới” cùng các phong trào và cuộc vận động do tỉnh phát động như: Phong 
trào “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”; phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, khát vọng xây dựng đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc...  

 - Tuyên truyền các nghị quyết, chương trình, đề án về nông nghiệp - nông 
dân - nông thôn; phát triển kinh tế - xã hội nông thôn gắn với xây dựng nông thôn 

mới với phương châm lấy nông dân là trung tâm, nông thôn là nền tảng và nông 
nghiệp là động lực. Tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng hạ tầng kinh tế 

- xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại; gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, 
thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; giữ gìn bản sắc văn hóa 

truyền thống; bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - 
an toàn.  

- Tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện đăng ký hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn 
mới”, “Xã nông thôn mới nâng cao”, “Xã kiểu mẫu” và huyện đạt chuẩn nông thôn 
mới; những kết quả đạt được, các mô hình điểm trong xây dựng nông thôn mới và 

giới thiệu các “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” đã được cấp có thẩm 
quyên công nhận.  

- Tuyên truyền nội dung chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong sản 
xuất, chế biến nông nghiệp công nghệ cao, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương 

mại điện tử, logistics, phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa nông sản đến tay người 
tiêu dùng, phát triển mô hình “Chợ nông sản 4.0”, “sàn giao dịch thương mại điện 

tử”, sàn giao dịch sản phẩm OCOP; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và 
công nghệ cao vào sản xuất; hỗ trợ liên doanh, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị 

bền vững; tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã nông nghiệp phát triển; quảng 
bá các sản phẩm nông sản, các sản phẩm thương hiệu của tỉnh và các địa phương 

trong tỉnh. 
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- Định hướng nhiệm vụ tuyên truyền cho tổ giúp việc của 127 đồng chí lãnh 
đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được tỉnh phân công giúp đỡ các xã xây dựng 

nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tuyên truyền nâng cao vai trò và trách 
nhiệm của người đứng đầu các tố chức đảng, lãnh đạo các cấp, các ngành trong 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về nông nghiệp - nông dân - 

nông thôn; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận 
động và nêu gương trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. 

- Kịp thời tổng hợp và phản ánh cấp có thẩm quyền về tâm tư, nguyện vọng, 
kiến nghị, đề xuất của Nhân dân trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng 

nông thôn mới. 

2. Hình thức tuyên truyền 

2.1. Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền chủ trương chính sách, mục tiêu, 

nhiệm vụ, mô hình mới, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai.   

-  Số lượng hội nghị: 4 hội nghị (dự kiến tổ chức vào tháng 7, 9, 10, 12)   

- Nội dung:  

+ Tuyên truyền chủ trương chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ, mô hình mới, 
cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.   

+ Một số kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng nông 
thôn mới. 

- Thành phần: Lãnh đạo Đảng ủy Khối, các Ban, VP, Đoàn thể Khối (10 đồng 
chí); Báo cáo viên của Đảng ủy Khối (5 đồng chí); báo cáo viên cơ sở (90 đồng 

chí); đại diện tổ giúp việc của 127 đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
được tỉnh phân công giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới; phóng viên báo, đài 

(4 người). Dự kiến tổng số đại biểu: 230 - 250 người/hội nghị. 

- Thời gian dự kiến: Mỗi hội nghị 1/2 ngày. 

- Địa điểm: Tại thành phố Lào Cai. 

- Báo cáo viên: Lãnh đạo Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối. 

- Tài liệu tuyên truyền: Do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối biên soạn. 
 

2.2. Tuyên truyền trên các phương tin thông tin đại chúng; Báo Lào Cai, Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử của Đảng ủy Khối; Cổng 

thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các huyện, các xã trong tỉnh. 

- Nội dung: Tuyên truyền kết quả xây dựng nông thôn mới và kết quả, kinh 

nghiệm giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới của 127 đồng chí lãnh đạo cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp,… 

- Số lượng tin, bài, ảnh: Khoảng 20 bài viết; 40 tin; 50 ảnh do Ban Tuyên giáo 
Đảng ủy Khối biên tập, xuất bản. 

 

III. KINH PHÍ 

Bổ sung từ nguồn kinh phí tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2022. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung 

tuyên truyền theo kế hoạch. 

2. Các cấp ủy cơ sở: Chỉ đạo tổ giúp việc cho các đồng chí lãnh đạo cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp trên xây dựng kế 

hoạch giúp xã năm 2022 bảo đảm kịp thời, phù hợp, sát với tình hình cơ sở. 

3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối và các 
đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình và cử báo cáo viên thông tin 

tuyên truyền tại các hội nghị tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. 

- Tổ chức biên tập tin, bài, ảnh tuyên truyền kết quả xây dựng nông thôn mới 

và kết quả, kinh nghiệm giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới của các đồng chí 
lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên Báo Lào Cai, Đài Phát thanh-Truyền 

hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử của Đảng ủy Khối và các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cấp ủy cơ sở và đội ngũ báo cáo 
viên thực hiện công tác tuyên truyên về xây dựng nông thôn mới; định kỳ tổng hợp 
báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo quy định. 

4. Văn phòng Đảng ủy Khối 

-  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng in ấn tài liệu phục vụ các hội 

nghị tuyên truyền tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức các hội nghị tuyên truyền tuyên truyền về 

xây dựng nông thôn mới. 

- Thực hiện thanh toán kinh phí tổ chức hội nghị theo quy định hiện hành. 

5. Đề nghị Sở Tài chính phối hợp thẩm định, cấp kinh phí bảo đảm thực hiện 
tốt các nội dung tuyên truyền theo kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới năm 2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, đề nghị 

các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  
- Thường trực ĐUK, 

- Sở Tài chính, 
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, 

- Các chi, đảng bộ cơ sở,  
- Các ban, Văn phòng ĐUK, 
- Lưu: VP, BTGĐUK.  

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Đặng Đình Chung 
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