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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và thực hiện 

Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn  

năm 2020 trên địa bàn huyện Tràng Định 

 

         

Thực hiện công văn số 766/KH-STTTT, ngày 05 tháng 5 năm 2020 của 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, về việc Tuyên truyền chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới và thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định xây dựng kế hoạch thực hiện công tác  

tuyên truyền chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và thực hiện Đề án 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới; những nội dung cơ bản của Chương trình 

xây dựng nông thôn mới năm 2020 đến cả hệ thống chính trị và các tầng lớp 

nhân dân; Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016-2020” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh” từ cấp tỉnh đến cơ sở, góp phần thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

- Cụ thể hóa các nội dung Đề án OCOP tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019- 

2020, định hướng đến năm 2030, triển khai thực hiện trong giai đoạn 2019- 

2020. 

- Xác định việc triển khai thực hiện Đề án OCOP là nhiệm vụ trọng tâm, là 

giải pháp căn bản để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông 

thôn mới. 

2. Yêu cầu 

Đảm bảo việc tuyên truyền được thực hiện thư ng xuyên, liên tục; nội 

dung tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, phù hợp để thực hiện có hiệu quả công 

tác tuyên truyền, góp phần thực hiện tốt chương trình tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung 



2 

 

 

- Tập trung công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng 

và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020
1
 và các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh trong thực hiện Chương 

trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 và giai đoạn 2018-2020 cũng như giai 

đoạn tiếp theo. 

-  Đẩy mạnh tuyên truyền các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh 

liên quan đến nhóm các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng 

tuyên truyền rộng rãi các chính sách hỗ trợ thu hút doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp nông thôn, chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng 

cao thu nhập cho ngư i dân nông thôn; tuyên truyền về Chương trình “Mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP)”; tuyên truyền quảng bá các sản phẩm nông sản, các sản 

phẩm thương hiệu của tỉnh góp phần làm cho ngư i dân thay đổi mạnh mẽ tư 

duy, nhận thức về phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của thị trư ng.  

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn 

mới, đổi mới tư duy, cách thức sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng đ i sống 

văn hóa, thay đổi nếp sống, phong tục lạc hậu, xây dựng môi trư ng nông thôn 

xanh, sạch, đẹp, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực nông thôn;  

- Tuyên truyền, phổ biến các kinh nghiệm, cách làm hay trong xây dựng 

xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu và 

vư n mẫu của tỉnh và các địa phương trong cả nước; thư ng xuyên tuyên 

truyền, phản ánh các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, các gương ngư i tốt 

việc tốt trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 

không 3 sạch 3 an toàn” gắn với xây dựng nông thôn mới từ cấp tỉnh đến cơ sở. 

- Các cơ quan truyền thông của huyện thư ng xuyên cập nhật, thông tin 

đầy đủ về hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đa dạng hóa 

các hình thức tuyên truyền, thông qua các cuộc họp, hội nghị tuyên truyền, kết 

hợp tuyên truyền trực quan sinh động như pano, áp phích... nghiên cứu  xuất bản 

các tài liệu, bản tin tuyên truyền để cấp phát cho cơ sở. Tổ chức các hội thi, sân 

khấu hóa về xây dựng nông thôn mới như Hội thi “Tìm hiểu về xây dựng khu 

                                           
1
 Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 

315/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc áp dụng một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 933/QĐ-UBND 

ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai 

đoạn 2019-2020; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành Bộ tiêu chí vư n mẫu trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 

7/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện hỗ trợ 189 thôn của 18 xã khu vực biên giới đặc biệt 

khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020. 
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dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao”, thi sáng tác các 

tác phẩm báo chí về xây dựng nông thôn mới,… 

- Tuyên truyền về sự cần thiết, các nguyên tắc triển khai của Đề án, nội dung 

Đề án, các hỗ trợ của Nhà nước, các mô hình điển hình về triển khai Đề án, phát triển 

sản phẩm, đề xuất ý tưởng sản phẩm, từ đó khởi đầu chu trình thực hiện Đề án của 

cộng đồng. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền thông qua hoạt động thông tin điện tử trên các phương tiện 

thông tin đại chúng (gồm báo nói, báo hình, báo điện tử, mạng xã hội...); 

- Tuyên truyền trên bản tin, hệ thống thông tin điện tử trên internet, hệ 

thống thông tin cơ sở; 

- Tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, tổ chức các sự kiện, tuyên 

truyền miệng... 

- Sản xuất các tin, bài, phim tài liệu, thông điệp, tiểu phẩm, phóng sự đăng 

phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Tham mưu cho UBND huyện triển khai công tác tuyên truyền về các nội 

dung liên quan trên hệ thống thông tin cơ sở; đài truyền thanh cấp xã.  

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  huyện dành th i 

lượng phù hợp hàng ngày trên truyền thanh để đăng tải các tin, bài; phát sóng và tiếp 

sóng về các buổi giao lưu, tọa đàm, chương trình phóng sự có nội dung liên quan. 

2. Trung Tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền Thông huyện 

- Xây dựng kế hoạch công tác thông tin tuyên truyền, theo dõi, tổng hợp 

kết quả triển khai thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị báo cáo Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện theo quy định. 

- Tăng th i lượng, đổi mới cách thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục 

tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền về Chương trình “Mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP)”. 

3. UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ vào những nội dung, yêu cầu của kế hoạch chủ động triển khai 

và thực hiện các nội dung tuyên truyền một cách cụ thể, có trọng tâm, trọng 

điểm trên địa bàn quản lý. 

- Thư ng xuyên cập nhật, thông tin đầy đủ về hoạt động xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn huyện; tuyên truyền sâu về các mô hình, các điển hình tiên 

tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay trong thực hiện Chương trình xây dựng nông 

thôn mới, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)” trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 
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Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới và thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn năm 

2020 của UBND huyện Tràng Định. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển 

khai và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thư ng trực Huyện ủy; 

- Thư ng trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Các Phòng chuyên môn UBND huyện; 

- Chánh, các Phó CVP HĐND&UBND huyện; 

- UB MTTQ và các Đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, (VH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Quốc Toản 
 


