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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /KH - UBND Ninh Bình, ngày      tháng 8 năm 2019 
 

 

KẾ HOẠCH  

Hoạt động tăng cường nội dung thông tin, tuyên truyền phục vụ chung  

cho khu vực Đồng bằng sông Hồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia  

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Ninh Bình năm 2019 

 
 

Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở; Quyết định số 1722/QĐ-

TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ Chương trình mục tiêu Quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định 48/2016/QĐ-TTg ngày 

31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách 

địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016-2020; Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ 

quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; Thông tư 

15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ tài chính quy định quản lý và sử dụng 

kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016-2020. 

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 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 2016 – 

2020; Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình.  

 Căn cứ Văn bản số 3660/BTTTT-KHTC ngày 30/10/2018 của Bộ TT&TT 

về việc thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc các chương trình 

Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 và Phụ lục ban hành kèm theo công 

văn số 519/BTTTT-KHTC ngày 28/02/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

về kế hoạch thực hiện Dự án “ Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin” của địa 

phương có các nhiệm vụ đặc thù năm 2019 thuộc CTMTQG Giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Ninh Bình. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch tăng cường nội dung 

thông tin, tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực Đồng bằng sông Hồng thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh 

Ninh Bình năm 2019, với những nội dung sau: 

I. SỰ CẤN THIẾT 

Vùng đồng bằng sông Hồng bao gồm 11 tỉnh thành, trong đó có 3 thành 

phố trực thuộc trung ương và 8 tỉnh, 12 thành phố (ngang cấp huyện) trực thuộc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-18-2014-nd-cp-che-do-nhuan-but-trong-linh-vuc-bao-chi-xuat-ban-223342.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2018-tt-btttt-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-ve-san-xuat-chuong-trinh-truyen-hinh-344079.aspx
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tỉnh như: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, 

Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Đây là vùng có mật độ 

dân số cao nhất Việt Nam (hơn 21 triệu người). Không giống như vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long, các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng chỉ có 2 tỉnh 

Thái Bình và Hưng Yên là không có núi, do đó khu vực này thường được gọi là 

"châu thổ sông Hồng". 

Với lợi thế địa hình chủ yếu là đồng bằng, thuận lợi để phát triển tất cả các 

ngành kinh tế và tập trung dân cư đông đúc, trong đó có điều kiện thuận lợi để 

phát triển nông nghiệp, nhất là việc đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, thâm 

canh tăng vụ và đưa vụ đông trở thành vụ chính. Bên cạnh đó, các tình có bờ biển 

thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản, giao thông vận tải, đường thủy, du lịch 

biển…có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, nhất là phát triển bền 

vững trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng với quốc tế. Tuy nhiên, do 

quỹ đất nông nghiệp hạn chế, đất trong đê không được bồi đắp thường xuyên và 

đang dần thoái hóa, địa hình thấp, có nhiều ô trũng, mùa mưa dễ gây ngập úng 

kéo dài… Do vậy việc phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Hồng là đòi hỏi 

bức thiết mà Đảng, Nhà nước ta đã và đang tập trung chỉ đạo. 

Trong các chiến lược phát triển kinh tế -xã hội cũng như chỉ đạo điều hành 

của Chính phủ gần đây vấn đề xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường gắn 

với bảo tồn những truyền thống văn hóa, nhất là những lễ hội truyền thống của 

dân tộc ta luôn được chú ý đặc biệt. 

Vùng đồng bằng sông Hồng với 11 tỉnh, thành phố có bề dày lịch sử, giàu 

bản sắc văn hóa phong phú tài nguyên du lịch… Đó là những thế mạnh để phát 

triển du lịch nhưng vùng đồng bằng sông Hồng vẫn chưa phát huy được lợi thế 

tương xứng với tiềm năng. Các sản phẩm thông tin tuyên truyền thuộc Dự án này 

sẽ đề cập đến việc các địa phương trong vùng bắt tay, liên kết lẫn nhau để đưa du 

lịch phát triển nhanh, bền vững. 

Các sản phẩm thông tin tuyên truyền thuộc Dự án này dự kiến đề cập đến 

một vấn đề lớn ở khu vực đồng bằng sông Hồng đó là phát triển nông thôn mới 

bền vững, nhất là bảo vệ môi trường, tuân thủ pháp luật của người dân… Dự án 

cũng sẽ tập trung đề cập việc bảo tồn các di sản, lễ hội-làng nghề truyền 

thống….nhằm cung cấp các thông tin chính thống, phục vụ tốt nhu cầu thông tin 

của người dân trong khu vực, góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định 

795/QĐ-TTg ngày 23/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phát 

triển kinh tế-xã hội vùng đồng bắng sông Hồng đến năm 2020. 

Bên cạnh đó, công cụ truyền thanh với các hình thức thể hiện phong phú, 

dễ nhớ, dễ thuộc cũng được lựa chọn để truyền tải thông tin đến tận các vùng sâu, 

vùng xa, vùng đồng bào dân tộc của tỉnh Ninh Bình. Ngoài ra, việc thiết kế, in ấn, 

phát hành một ấn phẩm truyền thông (áp phích) cũng sẽ là giải pháp truyền thông 

bổ trợ, nhằm cung cấp cẩm nang sống cho người dân và mở lớp nâng cao kỹ năng 

cho cán bộ tuyên truyền về Dự án. 

Trong khu vực, thời gian qua, mặt dù các tỉnh đã tích cực thực hiện công 

tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức tương đối đa dạng nhưng vẫn còn 

hoạt động một cách riêng lẻ, chưa tổ chức được thành nhóm chuyên đề chung, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0ng_Y%C3%AAn
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chưa có đề tài chuyên sâu, thông tin còn mờ nhạt, hiệu quả mang lại chưa cao, 

chưa phục vụ cho cả khu vực. Hơn nữa là thiếu nguồn kinh phí để sản xuất các 

chương trình có chất lượng, phục vụ chung cho cả khu vực.  

Với những mặt hạn chế nêu trên, cần phải có nguồn kinh phí để tổ chức sản 

xuất được những chương trình chất lượng, có tính tập trung cao, chuyên sâu, 

mang tầm khu vực. 

Việc triển khai hoạt động tăng cường nội dung thông tin, tuyên truyền phục 

vụ chung cho khu vực đồng bằng sông Hồng nói chung và của tỉnh Ninh Bình nói 

riêng là hết sức cần thiết. 

II. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ 

1. Tuyên truyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tình hình mới; 

trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật liên 

quan đến bảo vệ người tiêu dùng. Tăng cường tuyên truyền nâng cao vai trò lãnh 

đạo, quản lý của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhận thức của các tổ 

chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người dân trong sản xuất, kinh doanh, tiêu 

dùng hàng hóa, sản phẩm sạch và an toàn. 

2. Tuyên truyền về các hoạt động liên kết phát triển du lịch bền vững, đặc 

biệt là việc liên kết để xây dựng nhóm sản phẩm du lịch đặc thù vùng đồng bằng 

sông Hồng, góp phần tạo ra sự độc đáo, tăng tính hấp dẫn của du lịch toàn vùng 

đồng thời phát triển du lịch từng địa phương. Phát triển du lịch tâm linh gắn với 

sinh kế của người dân, từng bước đưa ngành du lịch phát triển trở thành ngành 

công nghiệp mũi nhọn, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách các địa phương. 

3. Tuyên truyền bảo vệ lễ hội truyền thống, nét đẹp di sản hội tụ…nhằm 

thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW5 về xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm 

đà bản sắc dân tộc. 

4. Tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự xã hội, trọng tâm là phổ biến đầy 

đủ, kịp thời các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với 

người dân, nâng cao hiểu biết và ý thức phòng chống các tai tệ nạn xã hội cho 

người dân, góp phần hạn chế tội phạm, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, giữ 

vững an ninh trật tự xã hội. 

5. Tuyên truyền về thực trạng môi trường học tập và lối sống của học sinh 

sinh viên ở các trường học, nhất là tình trạng bạo lực học đường, sự vô cảm, công 

tác giáo dục giới tính…, tình trạng học sinh đi làm thêm, lơ là việc học tập dẫn 

đến không hoàn thành chương trình THPT và đại học. Đồng thời, tuyên truyền 

phổ biến những kiến thức, kỹ năng để phòng tránh tệ nạn xã hội trong học đường, 

góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục đạo đức, lối sống và hoàn thiện nhân cách 

cho học sinh, sinh viên trong các trường học.   

6. Tuyên truyền về ý thức của người dân tham gia xây dựng cộng đồng và 

xã hội, phát huy tình làng nghĩa xóm, chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu 

dân cư. 

7. Tuyên truyền về những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh, 

quốc phòng của Khu vực đồng bằng sông Hồng trong thời gian vừa qua, nhất là 
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những điểm nổi bật, những khâu đột phá trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 

của các địa phương và cả khu vực; các hoạt động hướng tới chào mừng đại hội 

Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

III. HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYỀN TRUYỀN 

1. Sản phẩm truyền hình: Đây là kênh thông tin phổ biến, rộng khắp, được 

đông đảo người xem và dễ tiếp cận thông tin; chương trình sản xuất sẽ được phát 

đi phát lại nhiều lần với nhiều Đài ở khu vực và quốc gia, tiết kiệm được nhiều 

chi phí, hiệu quả mang lại cao. 

2. Sản phẩm phát thanh: Đây cũng là kênh thông tin phổ biến, rộng khắp, 

được đông đảo người nghe và dễ tiếp cận thông tin; chương trình sản xuất sẽ được 

phát đi phát lại nhiều lần, tiết kiệm được nhiều chi phí, hiệu quả mang lại cao. 

3. Ấn phẩm báo chí và truyền thông (áp phích, poster): Phát hành áp phích, 

poster đến các phòng Văn hóa và Thông tin, các điểm nhà văn hóa cấp xã; nhà 

văn hóa thôn, xóm, phố; các điểm bưu điện văn hóa xã; các trường học, trạm y tế 

và các điểm văn hóa công cộng trên địa bàn, giúp người dân tiếp cận thông tin 

nhanh chóng, mang lại hiệu quả cao.  

4. Tập huấn cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình: Tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác tuyên truyền tại cơ sở; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện tốt 

các chủ trương, chính sách liên quan đến chương trình góp phần hoàn thành các 

nhiệm vụ chính trị ở địa phương 

IV. QUY MÔ, PHẠM VI 

1. Chương trình truyền hình phục vụ cho các Đài PTTH khu vực và Đài 

Truyền hình quốc gia: Sản xuất khoảng 12 phim tài liệu, phóng sự, ký sự thời 

lượng khoảng 10-15 phút về sự đổi thay của đồng bằng sông Hồng, phát triển 

nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững, bảo vệ lễ hội 

truyền thống, làng nghề… 

2. Chương trình phát thanh: Sản xuất khoảng 50 chương trình phát thanh, 

mỗi chương trình 15-20 phút thuộc các đề tài nêu trên. 

3. Ấn phẩm chủ yếu phục vụ cho tỉnh Ninh Bình: In và phát hành khoảng 

10.000 bản áp phích (bích chương, poster).  

4. Tập huấn cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình: Tổ chức 3 lớp bồi dưỡng ngắn hạn với thời gian là 3 ngày/01 lớp cho đối 

tượng là cán bộ văn hóa xã hội cấp xã; trưởng đài, Biên tập viên và phóng viên 

Đài Truyền thanh cấp xã; cán bộ phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh - 

Truyền hình cấp huyện; cán bộ, chuyên viên phòng chuyên môn của Sở Thông tin 

và Truyền thông. 

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH, ĐĂNG TẢI, PHÁT SÓNG 

1. Chương trình truyền hình sẽ phát sóng trên kênh truyền hình Trung ương 

và địa phương để được sự quan tâm của khán giả trong và ngoài nước. 
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2. Chương trình phát thanh sẽ được gửi đến các Đài truyền thanh cấp 

huyện, cấp xã thực hiện phát thanh tuyên truyền. 

3. Tờ rơi được in và phát hành rộng rãi đến tận tay người dân trong tỉnh tỉnh 

Ninh Bình thông qua cán bộ làm công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.  

VI. THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

Thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch: Trong năm 2019 

  VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

  - Tổng kinh phí thực hiện: 2.410.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm 
mười triệu đồng).  

  - Nguồn kinh phí: Theo Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 15 tháng 05 

năm 2019 của UBND tỉnh về phân bổ chi tiết Kế hoạch vốn thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019. 

  VIII. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN 

  Các nội dung được thực hiện theo Thông tư 15/2017/TT-BTT ngày 

15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực 

hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Nghị định 

32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng 

hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ 

nguồn kinh phí chi thường xuyên và các Văn bản khác có liên quan theo quy định 

hiện hành. 

  IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình 

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng dự toán chi tiết và kế hoạch lựa 

chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất các nội dung thông tin, tuyên truyền 

phục vụ chung cho khu vực Đồng bằng sông Hồng thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Ninh Bình năm 

2019 đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.  

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ sản xuất nội dung thông tin, tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực 

Đồng bằng sông Hồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Ninh Bình năm 2019 theo kế hoạch; Quản 

lý, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định pháp luật. 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh huyện, thành phố 

trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền về giảm nghèo; thực hiện phát sóng 

các chương trình phát thanh theo nội dung, chủ đề của kế hoạch. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án truyền thông 

giảm nghèo về thông tin đối với một số địa phương trên địa bàn tỉnh (Dự án 5).  

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện các nội dung của Kế hoạch theo Thông tư 06/2017/TT-BTTTT ngày 

2/6/2017, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Bộ Thông tin và Truyền 

thông, UBND tỉnh theo quy định. 
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2. Sở Tài chính 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí 

theo quy định hiện hành. 

3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, đánh giá kết 

qủa thực hiện dự án giảm nghèo về thông tin với UBND tỉnh, Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

4. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh 

- Phát sóng các chương trình thông tin, tuyên truyền chung khu vực các tỉnh 

đồng bằng sông Hồng trên sóng phát thanh - truyền hình Ninh Bình. 

- Phát trên sóng phát thanh các chuyên mục “Giảm nghèo về thông tin” 

theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ sản xuất 

các chương trình phát thanh – truyền hình tuyên truyền chung khu vực Đồng bằng 

sông Hồng thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 

2020 và phát sóng các chương trình thông tin, tuyên truyền chung khu vực Đồng 

bằng sông Hồng trên sóng Đài phát thanh các huyện, thành phố. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về giảm nghèo trên Trang/Cổng thông 

tin điện tử của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện giám sát, đánh giá 

việc thực hiện dự án truyền thông giảm nghèo về thông tin trên địa bàn. 

X. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ 

 - Tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các vấn 

đề kinh tế xã hội, môi trường nhằm củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân 

vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước, tạo đồng thuận 

cao với các vấn đề nổi cộm trong đời sống kinh tế xã hội ở Việt Nam nói chung, 

Đồng bằng sông Hồng nói riêng. 

- Các chương trình truyền thanh, truyền hình, phát hành ấn phẩm truyền 

thông này cần góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức cần thiết cho 

người dân Đồng bằng sông Hồng về bảo vệ môi trường, phát triển nông thôn mới, 

phát triển du lịch bền vững, đảm bảo sự phát triển, ổn định kinh tế, chính trị tại 

địa phương, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào 

cuộc sống, hình thành cái nhìn mới mang tính nguyên tắc của toàn xã hội đối với 

các vấn đề phát triển bền vững. 

- Việc sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình có chất lượng 

nhằm cung cấp các thông tin chính thống, phục vụ tốt nhu cầu cung cấp thông tin 

cho người dân của khu vực, góp phần thực hiện thắng lợi các “Mục tiêu Phát triển 

Bền vững” cũng như việc thực hiện “Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam 

giai đoạn 2011 – 2020” trong xu thế đổi mới và hội nhập quốc tế. 

- Ngoài ra, việc thiết kế, in ấn, phát hành một ấn phẩm truyền thông (áp 

phích, poster) cũng sẽ là giải pháp truyền thông bổ trợ, nhằm cung cấp cẩm nang 
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sống cho người dân. Phát hành tờ rơi đến tận tay người dân để tuyên truyền sẽ 

giúp người dân nhận thức nhanh chóng, đầy đủ hơn. 

- Cần tổ chức sản xuất được những chương trình chất lượng, có tính tập 

trung cao, chuyên sâu, mang tầm khu vực. 

XI. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

Để triển khai, thực hiện đạt hiệu quả cao các nội dung của Kế hoạch, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình trân trọng đề nghị một số nội dung như sau: 

1. Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, hướng 

dẫn về chuyên môn để triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung của kế hoạch. 

Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các nguồn lực, nhất là kinh phí để tỉnh Ninh Bình triển 

khai, thực hiện các hoạt động tăng cường nội dung thông tin, tuyên truyền phục vụ 

chung cho khu vực Đồng bằng sông Hồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng 

(TP Hà Nội, TP Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng 

Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định) quan tâm chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền 

thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tạo điều kiện, phối hợp với tỉnh Ninh 

Bình thực hiện nội dung tăng cường nội dung thông tin, tuyên truyền phục vụ chung 

cho khu vực Đồng bằng sông Hồng theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Thông 

tin và Truyền thông. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động tăng cường nội dung thông tin, tuyên truyền 

phục vụ chung cho khu vực Đồng bằng sông Hồng  thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Ninh Bình năm 2019, Ủy 

ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh 

(qua Sở Thông tin và Truyền thông) để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông;  

- UBND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSH; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Sở: TTTT, KH&ĐT, Tài Chính, LĐTBXH; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Ninh Bình. 

- Lưu: VT, VP2, VP5, VP6, TTTH&CB. 

QP/04KH_TTTT                        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Quang Thìn 
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