
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:        /KH-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày        tháng 4 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện nội dung “Hoạt động giảm nghèo về thông tin” thuộc Dự án 

“Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”, Chương trình mục tiêu                      

quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 

 

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02 tháng 6 năm 2017 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 2016 - 2020, 

Thực hiện Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của 

UBND tỉnh Hà Nam về việc phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp từ ngân sách trung 

ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Giảm 

nghèo bền vững năm 2020; 

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch Thực hiện nội dung “Hoạt 

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

thông tin”, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về 

giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện các tiêu chí và mục tiêu về giảm nghèo 

bền vững của tỉnh Hà Nam. 

2. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp nhân dân về quan điểm, mục tiêu, cơ chế, chính sách thực hiện giảm nghèo bền 

vững, từ đó, tác động làm chuyển biến thành hành động thiết thực tham gia công 

tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

3. Tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị 

của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả năng 

tiếp cận thông tin của người dân. 
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4. Các nội dung thực hiện Chương trình đảm bảo hiệu quả, phù hợp với các 

nội dung tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ và Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02 tháng 6 năm 2017 

của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thông 

tin và truyền thông cơ sở 

- Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng: Cán bộ làm công tác thông tin và truyền 

thông cơ sở (bao gồm cả cán bộ đoàn thể chính trị - xã hội), ưu tiên cán bộ cấp xã. 

- Nội dung đào tạo, bồi dưỡng: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền 

2. Tăng cường nội dung thông tin 

- Tăng cường nội dung thông tin phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phổ biến kinh nghiệm sản 

xuất, gương điển hình và các thông tin thiết yếu khác cho xã hội để góp phần thực 

hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. 

- Xuất bản tài liệu tuyên truyền. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

Chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này. 

b) Văn phòng Sở 

Phối hợp thực hiện việc thanh quyết toán kinh phí theo quy định của Nhà nước. 

2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh cấp huyện, UBND 

các xã, phường, thị trấn cử học viên tham gia lớp tập huấn đầy đủ, đúng thành phần. 

- Chỉ đạo bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức các lớp tập huấn 

tại địa phương. 
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IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Tổng kinh phí 

240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn). 

Có dự toán gửi kèm. 

2. Nguồn kinh phí 

Theo Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của UBND 

tỉnh Hà Nam về việc phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo 

bền vững năm 2020./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- UBND tỉnh Hà Nam; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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DỰ TOÁN KINH PHÍ 

Thực hiện nội dung “Hoạt động giảm nghèo về thông tin” thuộc Dự án 

“Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”, Chương trình mục tiêu                     

quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-STTTT ngày      tháng 4 năm 2020                              

của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

 

STT Nội dung Kinh phí   

(đồng) 

1 
Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho 

cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở 
130.000.000 

 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội Cựu chiến binh huyện, thị xã, thành phố; 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện, thị xã, thành phố; 

- Đoàn thanh niên huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Văn hóa - xã hội xã, phường, thị trấn; 

- Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn; 

- Hội Liên hiệp phụ nữ xã, phường, thị trấn; 

- Hội Nông dân xã, phường, thị trấn; 

- Hội Cựu chiến binh xã, phường, thị trấn; 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn; 

- Đoàn thanh niên xã, phường, thị trấn. 

 

 Tổng cộng: 805 người   

2 Xuất bản tài liệu tuyên truyền 95.000.000 

3 

Tăng cường nội dung thông tin phổ biến, tuyên truyền 

về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, 

gương điển hình và các thông tin thiết yếu khác cho xã 

hội để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 

15.000.000 

 Tổng: 240.000.000 
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