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KẾ HOẠCH 

Về việc thông tin tuyên truyền năm 2023 

 

Thực hiện văn bản số 69/SNN-KHTC ngày 10/01/2023 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền năm 

2023, Chi cục Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền với 

các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn, 

đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác thông 

tin tuyên truyền các hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm thực 

hiện tốt các nhiệm vụ năm 2023; 

2. Thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác các chủ trương, đường lối, chính sách 

của Chính phủ, của các cơ quan Trung ương, của tỉnh đối với cán bộ công chức 

trong cơ quan. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1.Đối tượng tuyên truyền 

Đối tượng là toàn thể cán bộ công chức của Chi cục Phát triển nông thôn. 

2.Nội dung, hình thức tuyên truyền 

a)Nội dung 

- Tin tức hoạt động của đơn vị; 

- Văn bản pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành; 

- Tình hình hoạt động của lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; 

- Mô hình tập thể và cá nhân sản xuất giỏi, mô hình xây dựng nông thôn mới, 

mô hình tái cơ cấu ngành nông nghiệp; 

- Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, công tác di dân tái định cư; 

- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách về chương trình OCOP,… 

b)Hình thức tuyên truyền 



Thực hiện tuyên truyền thông qua Trang Thông tin điện tử của Chi cục Phát 

triển nông thôn; trong Thông tin điện tử OCOP; trong Thông tin điện tử Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; qua các Hội nghị, tập huấn, tọa đàm và lồng ghép 

nội dung tuyên truyền vào các buổi họp giao ban, sinh hoạt chi bộ, các hoạt động 

của công đoàn, đoàn thanh niên cơ quan. 

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Các Phòng, cán bộ Chi cục 

- Trưởng các phòng phân công cán bộ viết tin bài theo Kế hoạch và chịu trách 

nhiệm kiểm tra nội dung tin bài của phòng trước khi gửi; 

- Phối hợp với công chức làm đầu mối phụ trách thông tin tuyên truyền của 

Chi cục kịp thời cập nhật tin tức, bài viết, thông tin cơ chế chính sách liên quan; 

- Mỗi phòng ít nhất có 01 tin, bài/tháng với yêu cầu: Bài viết có độ dài 2 -3 

trang A4, tin có độ dài 1/2 trang A4,  bài  viết  cóhình ảnh  vàchúthích ảnh  kèm  

theo  (ghi  rõtác  giảảnh trong trường  hợp ảnh do người  khác chụp). Các bài viết 

được đánh máy bằng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. 

2. Cán bộ phụ trách thông tin tuyên truyền 

- Tổng hợp tin bài trình Lãnh đạo Chi cục xét duyệt để gửi Ban biên tập cơ 

quan thường trực ban TTTT của SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn; cập nhật 

lên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT; trang Thông tin điện tử 

Chi cục theo đúng kế hoạch; 

- Báo cáo Lãnh đạo Chi cục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ 

chức thực hiện để kịp thờixử lý; 

- Đôn đốc các cán bộ công chức Chi cục viết tin, bài đảm bảo số lượng theo 

quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung của 

Kế hoạch; các phòng đề xuất Chi cục trưởng xem xét, quyết định. 

Trên đây là Kế hoạch Thông tin tuyên truyền năm 2023, Chi cục Phát triển 

nông thôn yêu cầu các Phòng, cán bộ công chức Chi cục nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở NN và PTNT (b/c); 

- Trung tâm Khuyến nông tỉnh; 

-CCT, PCCT; 

- Các Phòng (để thực hiện); 

- Lưu: VT. 

 CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Trí 
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