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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 

2022 tại các huyện: Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ, Phong 

Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1628/KH-STTTT ngày 19/9/2022 của Sở Thông 

tin và truyền thông về Kế hoạch kiểm tra, giám sát Tiểu dự án 1 – Dự án 6 nội 

dung Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền 

vững năm 2022. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại địa phương, Sở Thông tin và 

Truyền thông báo cáo như sau:  

1. Công tác chỉ đạo điều hành  

- Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 

90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 

13/2022/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai 

Châu quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung 

ương và mức đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Các 

cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, đến công chức, 

viên chức trong toàn cơ quan, đơn vị, một số đơn vị xây dựng và ban hành 

Quyết định, kế hoạch triển khai với các nội dung, mục tiêu cụ thể, giao trách 

nhiệm cho các phòng, đơn vị thực hiện. 

- Hình thức tuyên được các đơn vị quan tâm thực hiện với nhiều hình 

thức, nội dung phong phú. Các đơn vị tuyên truyền chủ yếu thông qua Trang 

thông tin điện tử, các cuộc họp, hội nghị, qua sóng phát thanh truyền thanh, loa 

đài tổ dân phố...Qua đo nhận thức về các Chương trình MTQG của đội ngũ 

công chức, viên chức, người lao động về mục tiêu, ý nghĩa, nhiệm vụ của 

chương trình được nâng cao. 

- Ủy ban nhân dân các huyện Than Uyên và Tân Uyên đã ban hành Quyết 

định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 

2025 do các đồng chí Chủ tịch UBND các huyện là Trưởng ban chỉ đạo, phân 

công nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ để tham mưu thực hiện 

nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực.  

- Công tác xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình 

MTQG giảm nghèo: Các đơn vị được kiểm tra đã ban hành và triển khai kế 

hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo cơ bản đầy đủ, đảm bảo theo 



 

 

nội dung chương trình, có phân công đơn vị thực hiện, thời gian hoàn thành và 

bố trí nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho các đối tượng thụ hưởng. 

2. Công tác quản lý thực hiện Chương trình  

Các cấp, các ngành huyện Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ, 

Phong thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè đã nâng cao trách nhiệm phối hợp chặt chẽ 

giữa các cơ quan, đơn vị, nhằm huy động được sự tham gia của cả hệ thống 

chính trị và toàn xã hội để thực hiện chương trình, như tích cực phối hợp trong 

việc quá trình triển khai thực hiện, trong công tác tuyên truyền, vận động nhân 

dân tích cực tham gia đóng góp nguồn lực bằng tiền, công lao động, hiện vật… 

Nhằm đạt mục tiêu chương trình đề ra, qua đó góp phần cho phát triển kinh tế - 

xã hội của huyện nhà.   

Công tác kiểm tra và giám sát, đánh giá: Ủy ban nhân dân các huyện đã 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc 

triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 

2022 tại các xã, thị trấn.  

3. Tình hình huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn  

- Trên cơ sở Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND 

tỉnh về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 Chương 

trình mục tiêu quốc gia, UBND các huyện đã thực hiện phân bổ nguồn vốn theo 

quy định.  

- Do nguồn vốn năm 2022 UBND tỉnh phân bổ muộn nên đến thời điểm 

hiện tại các huyện chưa bố trí được vốn đối ứng ngân sách huyện để thực hiện 

chương trình.  

4. Kết quả thực hiện chương trình  

Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin  

Bên cạnh đó, công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin đã được 

cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể quan tâm, chỉ đạo trở thành nhiệm 

vụ, mục tiêu ưu tiên, được cụ thể hóa thành Nghị quyết của HĐND, kế hoạch 

của UBND các cấp và của từng đơn vị. 

Thực hiện kiểm tra, giám sát các huyện về việc tình hình sử dụng trang 

thiết bị, phương tiện tác nghiệp đã được Sở trang bị, cũng như công tác tuyên 

truyền của cán bộ thông tin sau tập huấn, đào đạo. 

Qua kiểm tra, giám sát, các huyện, UBND các xã đã thực hiện tốt các nội 

dung được hướng dẫn: Các thiết bị đã được trang bị hoạt động ổn định, thường 

xuyên, đúng mục đích, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tuyên truyền tại cơ sở; công 

tác tuyên truyền, vận động, đào tạo, tập huấn được tập trung chỉ đạo, triển khai 

sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân nhiều hình thức phong phú. Tuy nhiên, các 

địa phương chưa được đầu tư đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền 

lưu động do kinh phí hạn chế nên chưa thực hiện được. 



 

 

5. Đánh giá chung  

a. Thuận lợi 

Trong quá trình thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao kịp thời của 

Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, ban ngành, nên 

trong quá trình triển khai thực hiện được thuận lợi, đồng bộ đến các địa phương 

trên địa bàn tỉnh. 

Các chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình, dự án trong 

công tác giảm nghèo đã được tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân, nhất là ở 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được triển khai tích cực, 

có hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 

Việc tuyên truyền công tác giảm nghèo về thông tin cũng như các nội 

dung về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông ở địa 

phương; đào tạo, tập huấn tiếp tục được tập trung chỉ đạo, triển khai sâu rộng 

đến mọi tầng lớp nhân dân (đặc biệt là ở cấp cơ sở) với nhiều hình thức phong 

phú, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các tổ chức đoàn thể, từ 

đó tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các 

tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Chương trình đã khơi dậy tinh thần tự lực 

vươn lên.  

Việc đầu tư trang thiết bị thông tin tuyên truyền giúp tăng thêm sự phong 

phú trong công tác tuyên truyền, thu hút sự chú ý của người dân, giúp người dân 

tiếp cận các chính sách của Đảng và Nhà nước, các kiến thức, phương thức khoa 

học mới, kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt… một cách nhanh chóng và 

thuận tiện hơn, kịp thời. 

b. Tồn tại, hạn chế  

Nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp; khả năng huy động nguồn vốn xã hội hoá 

khó khăn. Việc lồng ghép các các nguồn lực tuy đạt khá, nhưng vẫn còn phân 

tán. Các địa phương có địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, địa hình đồi núi, rất khó 

khăn trong công tác tuyên truyền và chưa được đầu tư trang thiết bị phục vụ 

công tác tuyên truyền lưu động do kinh phí hạn chế nên chưa thực hiện được. Vì 

vậy, việc đầu tư cơ sở hạ tầng để đảm bảo công tác tuyên truyền là vấn đề cần 

quan tâm. 

Một số xã ở vùng sâu, vùng xa, có đông đồng bào DTTS, đời sống, sản 

xuất còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp nên công tác tuyên truyền còn 

gặp nhiều khó khăn; thiếu thiết bị truyền thông hoặc thiết bị đã cũ, hư hỏng nặng 

cần được trang bị mới nhưng do kinh phí hạn chế nên chưa thực hiện được. 

6. Kiến nghị, đề xuất  

6.1. Kiến nghị của Đoàn triểm tra với UBND các huyện Than Uyên, 

Tân Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè:  

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn được giao triển khai 

thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn, tập trung triển khai các dự 



 

 

án/mô hình chưa triển khai và đang triển khai thực hiện hoàn thành khối lượng 

theo kế hoạch được giao trong năm và giải ngân vốn kế hoạch.  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với đơn vị quản 

lý cấp tỉnh, tiếp thu ý kiến kến nghị của Đoàn công tác và sớm khắc phục những 

tồn tại, hạn chế nêu trên.  

6.2. Kiến nghị đề xuất của UBND các huyện  

Sớm ban hành định mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung về thông tin 

truyền thông thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên 

địa tỉnh để huyện có cơ sở thực hiện.  

Hạ tầng hệ thống đài truyền thanh cơ sở ở một số xã, thôn trên địa bàn 

tỉnh được đầu tư ở thời điểm công nghệ truyền thanh còn lạc hậu, hư hỏng 

thường xuyên, chính sách sau đầu tư như duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp chưa hợp 

lý đã khiến hàng loạt đài bị xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng thông tin - 

truyền thông ở cơ sở; độ phủ chưa đảm bảo theo quy định (100% số thôn có hệ 

thống cụm loa thu được tín hiệu của đài truyền thanh xã, và phủ được tối thiểu 

80% số hộ gia đình trong thôn) dẫn đến không phát huy hết tác dụng của hệ 

thống loa truyền thanh đến các thôn, xóm để phục vụ công tác thông tin, tuyên 

truyền; Đề nghị UBND tỉnh quan tâm phân bổ thêm kinh phí để tiếp tục đầu tư 

trang thiết bị tác nghiệp phục vụ thông tin tuyên truyền tại các xã trong những 

năm tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông trên địa 

bàn tỉnh về giảm nghèo bền vững. 

Trên đây là nội dung báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông về Kết 

quả kiểm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững năm 2022 tại các huyện: Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ, 

Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Giám đốc Sở;  

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;     

- UBND các huyện: Tân Uyên, Than Uyên, Tam 

Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường 

Tè;  

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hiệu 
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