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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Tiểu dự án 2 (Dự án 6) Truyền thông về giảm nghèo đa chiều 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022  

 

Căn cứ 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 và các văn bản của trung ương, của tỉnh thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; 

Căn cứ Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ 

Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông giảm 

nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Trùng Khánh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn ngân 

sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 (Dự 

án 6) Truyền thông về giảm nghèo đa chiều Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

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. 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội 

trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, các chính sách, giải pháp thực 

hiện giảm nghèo bền vững của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo sự đồng 

thuận, ủng hộ của toàn xã hội, góp phần huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu 

giảm nghèo bền vững. 

Tuyên truyền, truyền thông cho các đối tượng thụ hưởng của Chương 

trình giảm nghèo về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm 

nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, 

tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng. 

II. THÀNH PHẦN 
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1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 02 người (01 Lãnh đạo, 01 

chuyên viên phụ trách). 

2. Cấp xã: 02 người (01 Lãnh đạo UBND, 01 công chức phụ trách). 

3. Đại diện các hộ gia đình trên địa bàn xã: Xã Ngọc Khê 100 đại biểu;  

Đình Phong 100 đại biểu; Xuân Nội 95 đại biểu; và Quang Trung 95 đại biểu. 

Tổng cộng 390 đại biểu. Đề nghị ưu tiên lựa chọn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

mới thoát nghèo. 

III. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công 

tác giảm nghèo giai đoạn 2021 -2025. 

2. Triển khai phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại 

phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát 

nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng, phấn đấu “Vì 

một Việt Nam không còn đói nghèo”. 

3. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các 

cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là người dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững; phát huy mạnh mẽ 

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 trong lao động, sản xuất của bản 

thân người nghèo, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự 

giúp đỡ của Nhà nước và xã hội. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 01 lớp/ngày. 

- Xã Ngọc Khê: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 14/11/2022. 

- Xã Đình Phong: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 15/11/2022. 

- Xã Quang Trung: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 16/11/2022. 

- Xã Xuân Nội: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 17/11/2022. 

2. Địa điểm: Tại hội trường UBND các xã. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Thực hiện từ nguồn kinh phí Tiểu dự án 2 - Dự án 6 (Truyền thông về 

giảm nghèo đa chiều) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững năm 2022. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chuẩn bị nội dung, tài liệu truyền thông, cử báo cáo viên, kinh phí tổ chức 

Hội nghị. 

2. Ủy ban nhân dân xã  
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Lựa chọn mời đại biểu, chuẩn bị Hội trường, Market, tăng âm loa đài, làm 

công tác tổ chức hội nghị…các nội dung có liên quan đến hội nghị. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 (Dự án 6) Truyền thông về 

giảm nghèo đa chiều Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 

2022, trong quá trình triển khai thực hiện có xuất hiện các vấn đề phát sinh, 

vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi kiến nghị về Ủy ban nhân dân huyện (qua 

phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để được giải đáp, hướng dẫn./.  

Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH; 

- TTHU, TTHĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các CQCM UBND huyện; 

- UBND các xã trong Kế hoạch; 

- Trang TTĐT huyện; TT.VHTT; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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