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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền thực hiện Đề án “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát 

 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2023” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1536/KH-STTTT ngày 22 tháng 11 năm 2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền thực hiện Đề án “Hỗ trợ xóa 

nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2023”, Ủy ban 

nhân dân huyện Trùng Khánh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận 

thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp bách của việc triển khai thực 

hiện Đề án. Thực hiện xoá nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo là chủ trương của 

Đảng, chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hộ 

gia đình có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện làm được một căn nhà kiên cố, 

ổn định, “an cư lạc nghiệp” để cải thiện điều kiện sống, phát triến sản xuất, kinh 

tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt 

các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ huyện lần thứ XX và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền 

vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. 

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cả hệ 

thống chính trị và toàn xã hội. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ 

chức thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong vận 

động, huy động nguồn lực hỗ trợ tạo động lực, thúc đẩy sự tự thân, nỗ lực cố 

gắng của từng hộ nghèo trong xây dựng nhà ở, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát 

vọng vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo.  

 2. Yêu cầu 

- Hoạt động thông tin, tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, liên 

tục với nhiều hình thức, linh hoạt đảm bảo thiết thực hiệu quả. Thông qua tuyên 

truyền giúp cho mọi tổ chức, cá nhân thấy rõ thực hiện việc hỗ trợ xóa nhà tạm, 

nhà dột nát trên địa bàn huyện là nhiệm vụ quan trọng, giúp người dân nắm rõ 

và hiểu biết đầy đủ các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, trong đó có chương 

trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. 
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- Giúp cán bộ làm công tác tuyên truyền các cấp đặc biệt là cán bộ tại cơ 

sở hiểu được mục tiêu Đề án. Qua đó, có kế hoạch tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, thông tin cơ sở, cổ vũ cả hệ thống chính trị và các tầng 

lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả. 

- Thông qua công tác thông tin tuyên truyền góp phần đảm bảo việc tổ 

chức triển khai thực hiện Đề án công khai, minh bạch, đúng chế độ, đúng đối 

tượng, đúng chính sách, hạn chế được tiêu cực, thất thoát, lãng phí, tránh tình 

trạng đơn thư, khiếu kiện.  

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG  

1. Tập trung tuyên truyền sâu rộng về công tác giảm nghèo, Đề án thực 

hiện xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhằm tạo sự đồng thuận 

và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực 

của toàn xã hội trong triên khai thực hiện xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, 

giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.  

2. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gia đình, 

dòng họ, cộng đồng, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tích 

cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 

tham gia ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo sửa chữa và xây dựng nhà ở mới. 

Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, khơi dậy ý chí chủ động 

vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo, giúp cho hộ nghèo thấy rõ sự giúp đỡ của 

Nhà nước, của cộng đồng chỉ là sự hỗ trợ, sự nỗ lực, tự vươn lên của bản thân hộ 

nghèo là chính.  

3. Đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở, phát huy vai trò 

của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc triển 

khai thực hiện xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo, trong đó phân công đoàn 

viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội đảm nhận nhiệm vụ cụ thể để 

vận động sự tham gia của cộng đồng, xã hội chung tay thực hiện hỗ trợ người 

nghèo, hộ nghèo và hộ nghèo là đoàn viên, hội viên của tổ chức mình làm mới 

và sửa chữa nhà ở, gắn với Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - 

Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

4. Nêu gương điển hình tiên tiến nhất là vai trò đội ngũ người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động 

nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án.  

5. Giới thiệu những cách làm hay, hiệu quả trong hỗ trợ hộ nghèo làm mới 

và sửa chữa nhà ở, những kinh nghiệm trong hoạt động giảm nghèo để nhân 

rộng, giúp hộ nghèo giảm nghèo bền vững. Kịp thời biểu dương, khen thưởng 

những tập thể, cá nhân tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở; 

biểu dương những hộ nghèo có ý chí, tự lực vươn lên thoát nghèo, giảm nghèo 

bền vững. 
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III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; trang thông tin 

điện tử của huyện, UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tuyên truyền trên 

internet, mạng xã hội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xóa 

nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện. 

2. Lồng ghép tuyên truyền nội dung của Đề án trong các cuộc họp, trong 

các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể cơ quan đơn vị, tổ khu phố, khu dân cư ... 

3. Tuyên truyền trực quan: Treo panô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử… 

tại nơi công cộng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xóa nhà 

tạm, nhà dột nát. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền 

ở cơ sở về thực hiện nhiệm vụ của Đề án. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các đơn vị tuyên tuyền trực quan qua hình 

thức bằng xe lưu động, panô, áp phích, khẩu hiệu, băng zôn và trên hệ thống loa 

truyền thanh của huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn.  

 2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện 

 - Chủ động triển khai phổ biến tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử 

của huyện, trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến rộng rãi đến đông 

đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; thông 

qua các hình thức tuyên tuyền trực quan qua hệ thống panô, áp phích, khẩu hiệu, 

băng zôn tại khu trung tâm 02 thị trấn (thị trấn Trùng Khánh, thị trấn Trà Lĩnh). 

 - Phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên, tập trung khai thác phát 

hiện biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện xóa nhà tạm, 

nhà dột nát; Đồng thời, phản ánh những nơi, những địa phương chỉ đạo thực 

hiện Đề án còn hạn chế, yếu, kém. 

 - Tăng cường phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở về các 

chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án cấp huyện. 

 3. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện 

 Thường xuyên thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Hỗ trợ xóa nhà 

tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2023” trong các 

cuộc sinh hoạt chi bộ, cơ quan tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và người lao động tại cơ quan; tuyên truyền tới các hội viên, đoàn viên 

theo chức năng, nhiệm vụ ngành lĩnh vực phụ trách. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 



4 

- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn 

tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện Đề án “Hỗ trợ xóa nhà 

tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2023” tới toàn thể 

nhân dân trên địa bàn. 

- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của xã, thị trấn; phối hợp với 

các cơ quan liên quan đẩy mạnh tổ chức công tác tuyên truyền cổ động trực 

quan (treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu...) tại các trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, 

trường học, khu dân cư, khu du lịch, phổ biến rộng rãi đến quần chúng nhân dân 

trên địa bàn.  

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án “Hỗ trợ xóa nhà tạm, 

nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2023” của Uỷ ban nhân 

dân huyện Trùng Khánh. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 Nơi nhận: 
 - Sở Thông tin và Truyền thông; 

 - TT. Huyện ủy; 

 - TT. HĐND huyện; 

 - CT, PCT UBND huyện; 

 - Các CQĐV, ban ngành, đoàn thể  huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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