
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /KH-UBND 
 

Tuyên Quang, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

  KẾ HOẠCH 
Thực hiện Tiểu Dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 và giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

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

2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và 
năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà 

nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên  
Quang giai đoạn 2021-2025; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu Dự 
án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững năm 2023 và giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

Cung cấp các dịch vụ thông tin công cộng phục vụ người dân tai xã có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giúp người dân ở khu vực này có điều kiện 

tiếp cận các thông tin về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức 
kỹ năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các thông tin thiết yếu khác. 

Trang bị cho đội ngũ cán bộ thông tin và truyền thông kỹ năng chuyên môn, 

nghiệp vụ, kỹ thuật vận hành, khai thác và sử dụng hiệu quả đài, trạm truyền thanh 
và các trang thiết bị tác nghiệp khác để nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng chuyên 

môn, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực giảm nghèo ở địa phương. 

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở; đảm 

bảo 100% xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hệ thống đài truyền 
thanh hoạt động, phục vụ tốt cho công tác thông tin, tuyên truyền và quản lý, điều 

hành tại địa phương. 
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II. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 
GIẢM NGHÈO VỀ THÔNG TIN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023 VÀ GIAI ĐOẠN 2022-
2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

1. Nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông 

- Đối tượng: Cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, ưu tiên công chức văn hóa 

xã hội cấp xã, phụ trách đài truyền thanh cấp xã. 

- Nội dung: Trên cơ sở nội dung chương trình, tài liệu phục vụ cho công tác 

bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ thông tin, truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền 
thông ban hành, xây dựng chương trình, tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng, 
tập huấn cho cán bộ thông tin, truyền thông theo yêu cầu đặc thù của địa phương. 

+ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023: Tổ chức 01 lớp, dự kiến kinh phí 
200.000.000 đồng. 

+ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024: Tổ chức 01 lớp, dự kiến kinh phí 
200.000.000 đồng. 

+ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2025: Tổ chức 01 lớp, dự kiến kinh phí 
200.000.000 đồng. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông. 

2. Cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch vụ 

bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của người dân ở các xã có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

- Địa điểm: Tại các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng trên địa bàn 
các xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. 

(Có Biểu Kế hoạch hỗ trợ các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng 

phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn kèm theo) 

- Nội dung: Tiếp nhận các xuất bản phẩm, báo chí in từ Dự án và các 
chương trình, đề án khác để phục vụ nhân dân trên địa bàn; Phục vụ (miễn phí) 

người dân đọc, sách, báo, tạp chí (bao gồm xuất bản phẩm điện tử và báo điện tử); 
Cung cấp dịch vụ phục vụ truy nhập internet băng rộng để người dân khai thác các 

thông tin thiết yếu, đọc các xuất bản phẩm điện tử, báo điện tử, sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến. 

+ Kế hoạch thực hiện năm 2023: Dự kiến thực hiện tại 17 Điểm Bưu điện 
Văn hóa xã, tổng kinh phí 1.224.000.000 đồng. 

+ Kế hoạch thực hiện năm 2024: Dự kiến thực hiện tại 25 Điểm Bưu điện 
Văn hóa xã, tổng kinh phí 1.200.000.000 đồng. 

+ Kế hoạch thực hiện năm 2025: Dự kiến thực hiện tại 8 Điểm Bưu điện 
Văn hóa xã, tổng kinh phí 192.000.000 đồng. 
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- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bưu 
điện tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. 

3. Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã 

- Đối tượng: Các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

(Có Biểu kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền 
thanh xã giai đoạn 2022-2025 kèm theo) 

- Nội dung thực hiện: Mở rộng hệ thống cụm loa ứng dụng công nghệ thông 
tin - viễn thông đối với các thôn, bản đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin thiết yếu 

đến người dân; thay thế cụm loa có dây, không dây FM bị hỏng, không còn sử 
dụng được sang cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông. 

+ Kế hoạch thực hiện năm 2024: Thực hiện tại 25 xã, tổng kinh phí 

5.550.000.000 đồng. 

+ Kế hoạch thực hiện năm 2025: Thực hiện tại 25 xã, tổng kinh phí 

5.650.000.000 đồng. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. 

4. Hợp tác, sản xuất các tác phẩm với các cơ quan báo chí (bao gồm cả 

báo trung ương và địa phương, cổng thông tin điện tử...)  

4.1. Đăng các tác phẩm báo chí điện tử trên Cổng Thông tin điện tử  

- Nội dung: Đăng, cập nhật tin, bài tuyên truyền các văn bản, chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh đối với công tác giảm nghèo; các điển 

hình thực hiện mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; các mô hình phát triển kinh 
tế đem lại thu nhập xóa đói giảm nghèo; định hướng phát triển của tỉnh, huyện, 
thành phố đối với các vùng quy hoạch nông, lâm nghiệp gắn với xóa đói, giảm 

nghèo trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện trong 01 năm: Sưu tầm, cập nhật tin, bài: 100 tin, bài; tin phản ánh, 

giới thiệu, thông tin: 50 tin; bài phản ánh, giới thiệu, thông tin: 50 bài; ảnh: 100 ảnh. 

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 60.000.000 đồng/năm. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với 
Cổng  thông tin điện tử tỉnh. 

4.2. Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình về 
giảm nghèo trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Nội dung: Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất chương 
trình với nội dung tuyên truyền về hoạt động giảm nghèo; giải pháp giảm nghèo bền 

vững; hướng dẫn công tác giảm nghèo; kinh nghiệm, gương điển hình tiên tiến về 
giảm nghèo trên địa bàn tỉnh phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

- Số lượng: 20 chương trình/năm. 

- Kinh phí thực hiện: 100.000.000 đồng/năm. 
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- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài 
Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

4.3. Hợp tác sản xuất các tác phẩm báo chí với báo chí trung ương, đăng 
các tác phẩm báo chí điện tử trên báo điện tử 

- Nội dung: Đăng, cập nhật tin, bài tuyên truyền các văn bản, chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh đối với công tác giảm nghèo; các điển 

hình thực hiện mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; các mô hình phát triển kinh 
tế đem lại thu nhập xóa đói giảm nghèo; định hướng phát triển của tỉnh, huyện, 

thành phố đối với các vùng quy hoạch nông, lâm nghiệp gắn với xóa đói, giảm 
nghèo trên địa bàn tỉnh. 

- Số lượng thực hiện trong 01 năm: Hợp tác với 3 cơ quan báo chí/năm.  

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 150.000.000 đồng/năm. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan báo chí trung ương và địa phương có liên quan. 

(Có Biểu tổng hợp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của tiểu dự án truyền 

thông và giảm nghèo về thông tin giai đoạn 2022-2025 kèm theo) 

III. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng 
viên, lãnh đạo các cấp, các ngành và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước đối với công tác giảm nghèo. 

Đổi mới hơn nữa nội dung thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thiết thực, hiệu 

quả, để người dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa và tin tưởng thực hiện chính sách 
giảm nghèo; nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, đồng thời khơi dậy truyền 
thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát 

nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội 

dung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; trong đó ngân sách trung 
ương hỗ trợ, ngân sách địa phương bố trí đối ứng theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương: Xây dựng kế hoạch 
giai đoạn và hằng năm tổ chức triển khai nội dung cụ thể của Kế hoạch.  

- Căn cứ văn bản của các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn địa phương triển 
khai thực hiện Tiểu dự án thuộc trách nhiệm được phân công. 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực 
hiện Kế hoạch, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. 
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2. Sở Tài chính 

Căn cứ văn bản của các Bộ, ngành trung ương và chức năng, nhiệm vụ, thẩm 

quyền được giao hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Tiểu Dự 
án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021- 2025. 

3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát, đề xuất địa 
bàn thực hiện các nội dung của Tiểu Dự án. Tuyên truyền, vận động người dân tích 

cực, chủ động tham gia các dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch 
vụ bưu chính công cộng. 

- Tổ chức giám sát, theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện các nội 

dung Tiểu dự án trên địa bàn định kỳ, đột xuất về Sở Thông tin và Truyền thông 
theo quy định. 

4. Bưu điện tỉnh 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, xây dựng Kế hoạch và 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm 
cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng đảm bảo hiệu quả. 

- Đảm bảo cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và duy trì, vận hành điểm cung cấp 
dịch vụ theo quy định. 

- Tiếp nhận, bảo quản, khai thác xuất bản phẩm in, báo in của các Chương 
trình, dự án phục vụ tại điểm cung cấp dịch vụ. 

5. Các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh 

Tham gia thực hiện Dự án căn cứ mục đích, đối tượng phục vụ của sản 
phẩm, có trách nhiệm cung cấp sản phẩm báo in, xuất bản phẩm in thuộc Dự án 

đến các điểm cung cấp thông tin công cộng phù hợp. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Tiểu Dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 và giai đoạn 2022-
2025 trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo); 
- Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các PCT UBND tỉnh;  
- CVP, PCVP UBND tỉnh; 
- Các sở thuộc tỉnh (được giao nhiệm vụ trong kế hoạch); 
- Báo Tuyên Quang, Đài PTTH tỉnh; 
- UBND huyện, thành phố; 
- Bưu điện tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, TG CNTT 02. 

  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
 
 

Hoàng Việt Phương 
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