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KE HOiCH 
Thirc hin Chu'o'ng trInh giãm nghèo näm 2020 

Thrc hin K hoach s 121KH-UBND ngày 03/02/2020 cüa Uy ban nhân 
dan tinh thçrc hin Chung trInh giâm nghèo 11am 2020, Si Van boa, The thao và 
Du ljch xây dirng ké hoach c11 the, nhu sau: 

I. MJC IJICH, yEu cAu 

1. Mc dIch 

T chüc t& các boat  dng tuyên truyn, ph bin chü tnro'ng, du?ing li cüa 
Dàng, chInh sách, pháp lust  cüa Nhà nuâc dôi vth ngu?ñ nghèo và các cci chê, chInh 
sách, giài pháp cüa tinh thirc hin cong tác giâm nghèo den nhân dan, dc bit là 
vüng sau, vüng xa, yang dông bào dan tc thiêu so, nhäm nâng cao nhn thc, trách 
nhim cüa can b, dãng viên và các tang 1p  nhan dan dôi vó'i cong tác giàm nghèo 
trén dja bàn tinh; dng viên, khIch l nhân dan, nhât là ngithi nghèo tIch crc lao 
dông, san xuât, phát triên kinh tê, yuan len thoát nghèo ben vtrng. 

2. Yen cu 

Cong tác tuyên truyn phâi thirc hin thithng xuyen, kjp thñ, có trng tam, 
trçng dim; ni dung tuyên truyên phài sat thirc, phü hçip; các hInh thirc tuyên 
truyn da dng, phong phü, chü tr9ng tuyên truyên tai  các buôi hop ch, các buôi 
sinh boat,  hi hop thôn, bàn, to dan phO. 

II. NQI DUNG, HINH TH1J'C TUYEN TRUYEN 

1. Ni dung 

- Tuyên truyn các van bàn cUa Nhà nuâc v cong tác giàm nghèo: Ngh djnh 
so 86/2015/ND-CP ngày 02/10/20 15 cüa CbInh phü quy djnh ye ca chê thu, quàn l 
hoc phi dôi vâi ca s& giáo d%ic thuOc h thông giáo diic quôc dan va chInh sách mien, 
giàm hc phI, ho trcY chi phi hc ttp tir nm hc 2015 - 2016 den näm hçc 2020 - 
2021; Nghi. djnh s 116/20161ND-CP ngày 18/7/2016 cUa Chinh phü quy djnh 
chInh sách h trq hc sinh và truang phô thông & các xã, thôn dc bit khó khän; 
Quyêt djnh so 59/QD-TTg ngày 19/11/20 15 cüa Thu tii&ng Chinh phü ye vic ban 
hành chuân nghèo tiêp cn da chiêu áp diing cho giai doan  2016 - 2020; Ngh quyêt 
so 46-NQ/TU ngày 20/10/20 17 cña Ban Thuông rii Tinh üy ye tang cu&ng lãnh dao 
thirc hin cong tác giàm nghèo trén dja bàn tinh den näm 2020; Kê hoach so 66/KH-
UBND ngày 29/7/20 16 cUa Uy ban nhân dan tinh ye thc hin Chuang trInh giâm 
nghèo tinh Tuyen Quang giai doan 2016 - 2020; K hoach so 29/KH-UBND ngày 
20/10/20 17 cüa Uy ban nhân dan tinh ye thrc hin Nghj quyêt sO 46-NQ/TU ngày 
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20/10/20 17 cüa Uy ban nhân dan tinh v thrc hin Nghj quy& s 46-NQ/TU ngày 
20/10/20 17 cüa Ban Thung v1i Tinh üy ye tang cung länh do thçrc hin cong tác 
giâm nghèo trên dja bàn tinh den nàm 2020. 

- Tuyén truyn, vn dng nhãn dan chp hành nghiêm các quy djnh v thirc 
hin nép song van minh trong vic cuó'i, vic tang, 1 hi; loai bO các hü tiic lac  hu 
và t nan  xã hôi. 

- Phát hin và tuyên truyn, biu diwng các mô hInh hay, nhung gixong 
vut kho, each lam hay, sang tao,  hiu qua trong cong tác giãm nghèo. 

2. HInh thfrc 

Cong tác tuyên truyên thirc hin Chiimg trinh giãm nghèo 11am 2020 duçic 
thirc hin bang nhiêu hInh thüc, nhu: Tuyên truyên rning, cô dng trirc quan (xay 

dirng pa nO, áp phIch, treo bang rOn, khâu hiu...), to chCrc các hoat dng van hóa 
van ngh, the thao, chiêu phim, sinh hoat câu lac  b, hi h9p... thông qua hoat dng 
cua dôi tuyên truyên km dông, dôi chiêu bong lu'u dông, cac dôi van nghê, câu lac bô 
the thao quân chiing, h thông thiêt chê van boa, tram  truyên thanh co s&. 

III. TO CH1C THçC HIN 

1. Phông Xãy drng np sng van hoá và gia dInh 

Chü tn theo dOi, don doe các dm vi s1r nghip trrc thuc S; Phông Van boa 
và Thông tin, Trung tam Van hoá, Truyên thông và The thao huyn, thành phô triên 
khai thirc hin ni dung kê hoach  nay; djnh k tong hcp, báo cáo kêt qua thirc hin 
theo quy djnh. 

2. Trung tam Van hoá tinh 

Chi dao  Di tuyên truyn kru dng biên tap, xây dimg chucing trInh thông 
tin tuyên truyên các ni dung nêu tai  miic 1, phân II Ké hoach  nay; to chüc tuyên 
truyên lông ghép v&i các chuo'ng trInh biêu diên van ngh. 

3. Trung tam Phát hành phim Va Chiu bong 

- Khai thác phim thyi sir, phim tài lieu v các mô hInh, nhüng giiang vuqt 
khó, each lam hay, sang tao,  có hiu qua ye cong tác giàm nghèo dê chiêu phc vçi 
nhân dan, dc bit là dông bào các dan tc thiêu sO a các xã vüng sâu, vüng xa, 
vüng dc bit khó khàn. 

- T chüc tuyên truyn trixâc các bui chiu phim v chü truo'ng, du&ng li 
cüa Dáng, chInh sách, pháp 1u.t cüa Nhà nithc ye Cong tác giâm nghèo. 

4. Doàn Ngh thut dan tc tinh 

Xây dirng k hoach biu din ngh thut phiic vii nhân d&i vüng sâu, vüng xa, 
vüng dOng bào dan tOe  thiêu so tnên dja bàn tinh, gän vói tuyên truyen ye cong tác 
giám nghèo. 

5. Phông Van hoá và Thông tin các huyn, thành phô 

- Tham muu chi dao,  pMi hçip vai cácxã, phrning, thj trn dy manh  thirc 
hin hiu qua Phong trao "Toàn dan doàn kêt xây dimg dai song van hoatt, chü 
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tr9ng tuyên truyn, vtn dng nhân dan chphành nghiêm quy dijnh v thc hin 
nép song van minh trong vic euó'i, vic tang, lê hi; 1oii bó các hü tçic 1tc hu và tê 
ntn xã hi gay ton kern thai gian, tiên cüa cüa nhân dan, nhât là các h nghèo. 

- TIch crc phát hin và kjp thi biu duang, nhân rng the tp th, cá nhân 
then hInh, tiên tiên trong phát triên kinh tê, gi1ip nhau lam giàu chInh dáng, thoát 
nghèo ben vtrng. Hrnrng dan nhà van hoá thOn, bàn, to dan phô, các câu ltc b gia 
dInh van boa, câu lc b gia dInh phát triên ben vtrng to chüc t9a dam, sinh hoat 
chuyên dê ye each lam hay, sang tao, hiu qua dê thoát nghèo. 

6. Trung tam Van hoá, Truyn thông và Th thao huyn, thành ph 

Chi dao  di tuyên truyn luu dng xây dirng pa no, áp phIch, treo bang ron, 
khâu hiu; biên tp tài lieu, dan dimg chuong trInh tuyên truyên don, chucing trInh 
tOng hçip (bao gOm câ các tiêu phâm, kjch ngän, kjchvui) to chüc tuyên truyên, 
phô biên sâu rng các ni dung dirge nêu tai  miic 1, phân II, Kê hoach nay. 

D nghj cac cci quan, don vj can cü chüc nãng, nhim vii tp trung triên 
khai thirc hin tot ni dung ké hotch; tong hçip báo cáo kêt qua ye Sâ Van hóa, 
The thao và Du ljch trong báo cáo djnh kS'  hang tháng cüa don vj./. 
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