ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN BÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 348 /UBND-VX

Văn Bàn, ngày 25 tháng 3 năm 2022

V/v tuyên truyền triên khai Chỉ thị 10CT/TW về công tác khí tượng thuỷ
văn; Phòng chống HIV/AIDS; Chủ
trương, đường nối xây dựng NTM; Cài
đặt App “Báo cháy 114” trên địa bàn
huyện Văn Bàn

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Ban chỉ đạo 35 huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Căn cứ Công văn số 251/STTTT-TTBCXB ngày 21/3/2022 của Sở Thông
tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai về việc thông tin, tuyên truyền triển khai thực
hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
khí tượng thủy văn đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Kế hoạch số
38/KH-STTTT ngày 22/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào về
việc thông tin, tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS năm 2022; Công văn số
252/STTTT-TTBCXB ngày 21/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
Lào Cai về việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về
xây dựng nông thôn mới; Công văn số 253/STTTT-TTBCXB ngày 21/3/2022
của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai về việc tuyên truyền cài đặt App
“Báo cháy 114” và quan tâm trang zalo Oficial Account PCCC&CNCH;
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tuyên
truyền với nội dung cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp
ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về khí tượng, thủy văn, đặc biệt là các quan điểm nêu trong
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 10-CT/TW, Nghị quyết số 24NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “chủ
động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi
trường”, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung
ương khóa XII về “chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045”; hệ thống chính sách pháp luật về khí tượng thủy
văn... Nhấn mạnh, làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng, sự đóng góp của công tác
khí tượng thủy văn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng, an ninh và phục vụ đời sống Nhân dân.
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- Tuyên truyền khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và
chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác khí tượng thủy văn trong
phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách, gắn với quá trình xây dựng và thực
hiện các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng,
an ninh của các cấp, các ngành, địa phương. Công tác khí tượng thủy văn là
nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục cần có sự quan tâm của
các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội.
- Tuyên truyền về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác khí tượng
thủy văn thể hiện trong Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc; Giới thiệu, tuyên truyền về các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến
trong công tác khí tượng thủy văn.
- Tuyên truyền đấu tranh với những hành vi lợi dụng hoạt động khí tượng
thủy văn làm lộ lọt thông tin bí mật Nhà nước, gây mất an toàn thông tin, ảnh
hưởng tiêu cực đến sự phát triển đất nước, của địa phương.
2. Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS năm 2022
- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng
và Nhà nước; Luật phòng, chống HIV/AIDS, Tháng hành động Quốc gia phòng,
chống HIV/AIDS năm 2022 và Ngày Thế giới phòng chống AIDS nhằm góp
phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng, nhất là những người nằm trong nhóm
nguy cơ lây nhiễm cao về cách phòng, tránh lây nhiễm HIV/AIDS; thay đổi nhận
thức của cộng đồng để hạn chế kỳ thị, phân biệt, đối xử với những người có
HIV/AIDS; thực hiện tốt công tác chăm sóc, hỗ trợ và giúp đỡ người nhiễm
HIV/AIDS; các mục tiêu mà tỉnh đã đề ra trong năm 2022 nhằm thực hiện tốt
việc phòng, chống HIV/AIDDS trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các
nội dung thực hiện phòng, chống HIV/AIDDS trên địa bàn huyện.
- Tổ chức các sự kiện truyền thông như Tháng hành động Quốc gia phòng,
chống HIV/AIDS, Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
- Sản xuất, nhân bản các tài liệu tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS.
- Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/3/2022 của
UBND tỉnh Lào Cai phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai năm 2022.
3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về xây
dựng nông thôn mới
- Tuyên truyền quan điểm chỉ đạo về xây dựng NTM: Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục, lấy
Người nông dân là chủ thể - Nông nghiệp phát triển - Nông thôn hiện đại; Xây
dựng NTM phải thực chất, không thành tích và thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra
với phương châm “Tự lực - Tự cường - Hợp tác - Quyết tâm - Sáng tạo” để thực
hiện Chương trình xây dựng NTM thời gian tới hiệu quả, bền vững.
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- Tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết mới của Đảng, Nhà nước, các
văn bản, hướng dẫn của Ban chỉ đạo, các bộ, ban, ngành liên quan đến Chương
trình xây dựng NTM.
- Tập trung tuyên truyền tốt hơn nữa các cơ chế, chính sách của Trung
ương, của tỉnh và các địa phương liên quan đến nhóm các tiêu chí về xây dựng
NTM áp dụng trên địa bàn tỉnh. Trong đó tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Lào
Cai giai đoạn 2021- 2025 và năm 2022; Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển
nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng NTM năm 2022; Chiến lược phát
triển sản xuất hàng hóa; tuyên truyền rộng rãi các chính sách về thu hút đầu tư
vào nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, bảo vệ
môi trường, chính sách về phát triển sản phẩm OCOP, các chính sách khuyến
khích hợp tác, liên kết trong xây dựng NTM,…
- Tuyên truyền vị trí, vai trò của người dân trong xây dựng NTM với
phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ
hưởng”; phong trào thi đua xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững năm 2022,
khơi dậy quyết tâm, tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, huy động sức mạnh
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công cuộc xây dựng NTM.
- Truyền thông, quảng bá về nông nghiệp hàng hóa gắn với chế biến, tiêu
thụ sản phẩm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, bền vững, tạo sản phẩm
sạch, an toàn: Cung cấp thông tin thị trường tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản, các
mặt hàng nông sản chủ lực của Lào Cai, sản phẩm OCOP; về chuyển đổi số, ứng
dựng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; định hướng tiêu dùng nông sản,
khuyến khích phát triển sản xuất cho các nhóm sản phẩm sạch, hữu cơ, định
hướng và kêu gọi đầu tư liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản phục vụ
nhu cầu trong nước và xuất khẩu; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, hỗ trợ
tiêu thụ sản phẩm, đưa sản phẩm, hàng hóa lên sàn thương mại điện tử; khuyến
cáo người dân sản xuất căn cứ vào nhu cầu thị trường để tránh tình trạng dư
thừa;…
- Tuyên truyền những tấm gương sáng; những cách làm hay, sáng tạo; nêu
gương các điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững để
nhân rộng ra trên địa bàn tỉnh.
- Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những bất cập, tồn tại
trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM ở các địa
phương trong tỉnh; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của Nhân
dân trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM.
- Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở; chú trọng biên tập các tin, bài,
nội dung tuyên truyền phát trên loa truyền thanh, tập trung vào việc làm sao để
người dân thật sự hiểu được, thấy được việc chung tay xây dựng NTM là người
dân làm cho chính mình; đồng thời giới thiệu các mô hình, cách làm hay, các
gương điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM để tuyên dương, nhân rộng, lan
tỏa các điển hình tiên tiến trên địa bàn toàn huyện.
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- Đổi mới, tăng tính hấp dẫn và nâng cao hơn nữa chất lượng các tin bài,
chương trình phóng sự về xây dựng nông thôn mới, về chương trình OCOP; đưa
thông tin về xây dựng nông thôn mới, nhất là các thông tin quảng bá sản phẩm
nông sản của địa phương, sản phẩm OCOP lên các trang mạng xã hội như
Facebook, YouTube,…
- Tài liệu tuyên truyền:
+ Cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập vào Cổng thông tin điện tử Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai để tải tài liệu tuyên truyền theo đường
link (https://stttt.laocai.gov.vn/Default.aspx?sid=1229&pageid=27531&catid=4
0022&id=658891&catname=&title=tai-lieu-tuyen-truyen-ve-xay-dungnongthon-moi)
+ File văn bản: Có tài liệu tuyên truyền gửi kèm theo.
4. Tuyên truyền cài đặt App “Báo cháy 114” và quan tâm trang zalo
Oficial Account PCCC&CNCH
- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt App báo cháy “Báo cháy
114” để tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và tiện ích cho người dân
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
- App báo cháy đã chính thức được vận hành vào ngày 01/11/2021trên
phạm vi toàn quốc với nhiều chức năng, tiện ích cho người dân trong công tác
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như gọi báo cháy qua tổng đài 114
bằng cuộc gọi thông thường hoặc cuộc gọi trực tiếp hình ảnh (video call), gửi yêu
cầu chữa cháy kèm tọa độ; cung cấp thông tin, kiến thức kỹ năng phòng cháy
chữa cháy và thoát nạn cho người dân, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH
nhanh chóng nắm bắt thông tin, tình hình và tiếp cận đám cháy, tai nạn, sự cố,…
- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt App “Báo cháy 114” trên
điện thoại thông minh và tải ứng dụng qua Google Play, Apple store.
II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Duy trì thông tin thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Tuyên truyền trên hệ thống thông tin điện tử trên Internet (trang/cổng
TTĐT, mạng xã hội) và hệ thống loa truyền thanh cơ sở.
3. Tuyên truyền qua pa nô, áp phích, tranh tuyên truyền cổ động, tờ rơi, tờ
gấp, ấn phẩm...
4. Tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng
dân cư, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội để thu hút người dân tham
gia…
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị trên địa ban huyện: Chỉ đạo, phổ biến các nội
dung tuyên truyền tại mục I của Công văn đến cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và toàn thể hội viên thuộc phạm vi quản lý thông qua các đợt
tuyên truyền có chủ đích, lồng ghép vào các cuộc họp, buổi sinh hoạt...
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2. UBND các xã, thị trấn
- Chỉ đạo Ban biên tập Trạm truyền thanh địa phương xây dựng chương
trình tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở thuộc phạm vi quản lý; đồng
thời, cần chú trọng biên tập các tin, bài, nội dung tuyên truyền bằng các tiếng dân
tộc phù hợp với địa bàn, để thuận tiện cho việc tiếp nhận thông tin của người dân.
- Biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, những sáng
kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả về công tác truyền thông.
3. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện, Cổng thông tin điện tử
thị trấn Khánh Yên: Đăng tải các tin, bài có liên quan lên Cổng thông tin điện
tử đang quản lý.
4. Ban chỉ đạo 35 huyện, xã: Chỉ đạo công tác viên tăng cường viết, sưu
tầm, đăng tải, chia sẻ các tin, bài lên trang Fanpage của tổ chức được phụ trách,
quản lý.
5. Phòng Văn hoá và Thông tin: Thường trực, theo dõi, tổng hợp đánh
giá kết quả triển khai thực hiện hằng tuần, tháng về UBND huyện, Sở Thông tin
và Truyền thông tỉnh Lào Cai.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Lưu: VT, VHTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Thanh Hương
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TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Công văn số: 348 /UBND-VX ngày 25 /3/2022 của UBND huyện Văn Bàn)

1. Tuyên truyền Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2021-2025. Trong đó tập trung tuyên truyền về mục tiêu, phạm vi,
đối tượng của Chương trình và 11 nội dung thành phần của chương trình bao gồm:
1.1. Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới
(NTM) theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn
với quá trình đô thị hóa.
1.2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo
kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền.
1.3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển
kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm
(OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số,
thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển
du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; hỗ trợ các
doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao
động nông thôn... góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững.
1.4. Giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số,
miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
1.5. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân
nông thôn.
1.6. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo
tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với
phát triển du lịch nông thôn.
1.7. Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng
- xanh - sạch - đẹp - an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của
nông thôn Việt Nam.
1.8. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng
cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi
số trong nông thôn mới (NTM), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công
nghệ số, xây dựng NTM thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận
pháp luật cho người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và
phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.
1.9. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM.
1.10.Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn.
1.11. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình;
nâng cao năng lực xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng NTM; thực hiện
phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM.
2. Tuyên truyền các Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 20212025, bao gồm:
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2.1. Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí
quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.
2.2. Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
quyết định về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
2.3. Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị
xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.
2.4. Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
quyết định về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
3. Tuyên truyền Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND
tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022: Đến hết năm 2022 toàn tỉnh
phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí; bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt
16,46 tiêu chí/xã; phấn đấu có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có thêm
ít nhất 133 thôn nông thôn mới, 59 thôn kiểu mẫu.
4. Tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện 04 nội dung trọng tâm của tỉnh:
4.1. Phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn
hiện đại, nông dân thông minh.
4.2. Phát triển hạ tầng KT-XH khu vực nông thôn đồng bộ, hiện đại.
4.3. Phát triển du lịch sinh thái góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền
thống các dân tộc.
4.4. Cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.
5. Đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong
Nhân dân, bằng việc Nhân dân tự giác chấp hành các phần việc Nhân dân tự thực
hiện, tự nguyện đóng góp chung tay xây dựng nông thôn mới, như: cứng hóa
đường ngõ xóm; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà ở dân cư, nhà tiêu chuồng trại hợp
vệ sinh; vệ sinh môi trường từ nhà ở đến khu dân cư nơi sinh sống, không để xảy
ra tồn đọng nước thải sinh hoạt, thực hiện phân loại rác thải rắn tại nguồn, tuân thủ
quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; tự nguyện tham gia các loại bảo hiểm y tế,
bảo hiểm xã hội; phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập; tích cực tham
gia xây dựng nông thôn mới bằng hình thức đóng góp công lao động, hiến đất, ủng
hộ bằng tiền và vật liệu… mà còn đóng góp trí tuệ, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo,
cách làm hay để nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
6. Tuyên truyền các địa phương tập trung duy trì, nâng cao các tiêu chí,
phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu,
triển khai thực hiện Thôn Kiểu mẫu, nhằm phát huy hiệu quả tính ưu việt của
Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn
nông thôn mới.
7. Tuyên truyền đến các cấp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở,
cán bộ, đảng viên, người có uy tín. Phân công trách nhiệm cụ thể cho cấp ủy, đơn
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vị phụ trách hỗ trợ, giúp đỡ địa bàn nghèo, phân công đảng viên, cán bộ, công
chức, viên chức hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo./.

