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Kính gửi: 
- Các Bộ, cơ quan Trung ương; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương.  

 

Căn cứ 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 (Chương trình); Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã ban 

hành Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện Dự 

án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình (Thông tư số 

06/2022/TT-BTTTT). 

Căn cứ Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia; Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ 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; Bộ TTTT đã 

lập kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Tiểu dự án Giàm nghèo về 

thông tin năm 2022 và đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương 

được phân bổ kinh phí sự nghiệp của ngân sách Trung ương thực hiện Tiểu dự 

án năm 2022, như sau: 

I. ĐỐI VỚI CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 

1. Bộ TTTT đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương thực hiện Tiểu dự án theo 

hướng dẫn tại Điều 10, Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT để cung cấp thông tin 

thiết yếu của ngành, lĩnh vực; ưu tiên cung cấp thông tin thiết yếu cho nhân dân 

ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo. Riêng 

các cơ quan báo chí nội dung thực hiện bao gồm theo hướng dẫn tại Điều 10 và 

Điều 12 Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT. 

2. Các cơ quan được giao kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thông 

tin, tuyên truyền bằng hình thức xuất bản phẩm, thực hiện theo hướng dẫn tại 

Điều 11 và Điều 13 Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT và các pháp luật liên quan. 



2 

 

3. Đối với cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, ngoài nội dung 

hướng dẫn tại mục 1, 2 Phần này còn bao gồm thực hiện nhiệm vụ theo hướng 

dẫn tại Điều 3 của Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT. 

Bộ TTTT đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương được giao kinh phí thực 

hiện Tiểu dự án năm 2022 căn cứ hướng dẫn tại Thông tư 06/2022/TT-BTTTT 

và các pháp luật liên quan để tổ chức, chỉ đạo thực hiện Tiểu dự án trong phạm 

vi dự toán kinh phí được giao theo quy định. 

II. ĐỐI VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG  

1. Năm 2022, đề nghị các địa phương được phân bổ kinh phí sự nghiệp của 

ngân sách Trung ương, bố trí vốn đối ứng của địa phương theo quy định để thực 

hiện các nhiệm vụ của Tiểu dự án và theo hướng dẫn tại Thông tư 06/2022/TT-

BTTTT, trong đó đề nghị một số địa phương hoàn thành các nhiệm vụ đặc thù 

theo hướng dẫn tại mục 2 phần này. 

2. Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặc thù của Tiểu dự án 

a) Năm 2022, trong phạm vi nguồn kinh phí ngân sách Trung ương (vốn sự 

nghiệp) được bố trí để thực hiện hiện Tiểu dự án năm 2022 và thực tế các địa 

phương, căn cứ quy định tại Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 

của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TTTT đã đề xuất kế hoạch thực hiện các nhiệm 

vụ đặc thù tại các địa phương trong năm 2022 (Chi tiết như Phụ lục kèm theo 

Công văn này). 

b) Đề nghị các địa phương căn cứ quy định của Luật Ngân sách nhà nước, 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, hướng dẫn của Bộ TTTT, Bộ Tài chính để giao 

kế hoạch, phân bổ và quản lý sử dụng kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

của Tiểu dự án theo quy định. Trong đó, ưu tiên kinh phí thực hiện các nhiệm vụ 

đặc thù của Tiểu dự án đảm bảo triển khai thống nhất, đồng bộ; đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật, không chồng chéo, không dàn trải, tiết kiệm chi phí. 

Trường hợp các địa phương đã phân bổ kinh phí thực hiện năm 2022 cho 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Bộ TTTT đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ 

đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan liên quan tại địa phương 

tham mưu công tác quản lý, đảm bảo thực hiện đầy đủ khối lượng các nhiệm vụ 

đặc thù của Tiểu dự án năm 2022. 

III. VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THỰC HIỆN 

1. Về quản lý tài chính: Đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và các địa 

phương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 46/2022/TT-

BTC ngày 28/7/2022 quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự 
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nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

2. Về công tác báo cáo: Đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa 

phương và gửi Bộ TTTT tổng hợp theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 31/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025 theo quy định. 

Trên đây là một số hướng dẫn của Bộ TTTT về thực hiện Tiểu dự án Giảm 

nghèo về thông tin trong năm 2022 của Chương trình. Quá trình thực hiện, nếu 

có vướng mắc, đề nghị các cơ quan liên quan phản ảnh về Bộ TTTT (Vụ Kế 

hoạch - Tài chính) để phối hợp hướng dẫn, giải quyết. 

      Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- TTr Phạm Anh Tuấn; 
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ 
LĐTBXH; 
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 
-  Lưu: VT, KHTC (100). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Anh Tuấn 
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