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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác truyền thông về Chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Kế hoạch số 2278/KH-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh
Cao Bằng truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Sau đây gọi tắt là Kế
hoạch số 2278/KH-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng). Sở Tài nguyên và Môi
trường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại Sở với những nội dung như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của
mỗi công chức, viên chức, lao động của Sở trong việc tham gia 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 thể
công chức, viên chức, lao động trong Sở, từ đó góp phần huy động nguồn lực
thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh Cao Bằng.
2. Yêu cầu: Truyền thông, thông tin về công tác giảm nghèo bền vững phải
kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật, hình thức phong phú, thiết
thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng: Toàn thể công chức, viên chức, lao động của Sở Tài nguyên
và Môi trường
2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến hết năm 2025.
III. NỘI DUNG

1. Tập trung tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
của công tác giảm nghèo và các nội dung nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội
lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày
09/6/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về lãnh đạo thực hiện các
Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 92-KH/TU
ngày 08/11/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày
23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
giảm nghèo bên vững đến năm 2030; Kế hoạch số 2278/KH-UBND của UBND
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tỉnh Cao Bằng. Sử dụng các hình thức: triển khai tại các cuộc họp của cơ quan,
đoàn thể; chuyển văn bản đến tài khoản của các cá nhân trên hệ thống quản lý
văn bản và điều hành; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở.
2. Đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm góp phần 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 công
chức, viên chức, lao động trong Sở 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.
4. Truyền thông, thông tin về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô
hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn cơ quan, góp phần
thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững.
5. Vận động công chức, viên chức, lao động của Sở hưởng ứng nhiệt tình
ủng hộ quỹ vì người nghèo của tỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực
hiện tốt công tác truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững giai đoạn 2021-2025;
2. Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu kịp thời tuyên truyền, phổ biến, đăng tải
các văn bản, tin bài về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2021-2025 trên trang thông tin điện tử của Sở;
3. Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc tổ chức thu nộp quỹ vì người
nghèo đúng thời gian quy định.
4. Văn phòng Sở có trách nhiệm đôn đốc thực hiện Kế hoạch và báo cáo
theo yêu cầu của cấp trên.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác truyền thông về Chương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại Sở Tài nguyên
và Môi trường tỉnh Cao Bằng. Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiên
cứu và triển khai thực hiện theo Kế hoạch./.
Nơi nhận:
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (T/h);
- Lưu: VT, VP .
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