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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai theo Nghị quyết  

số 09-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản  

giai đoạn 2021-2025  
                     

 

Thực hiện Kế hoạch số 3718/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai theo Nghị quyết 

số 09-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai khoáng sản giai đoạn 2021-

2025 (Lĩnh vực đất đai), Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyên 

truyền với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 

ngành, các cấp và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện công tác quản lý, sử 

dụng đất đai theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, 

khoáng sản giai đoạn 2021-2025. 

2. Yêu cầu 

Đảm bảo thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh 

bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền 

- Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục 

tiêu, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác quản lý, sử dụng đất 

đai và nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất 

đai, khoáng sản giai đoạn 2021-2025. 

- Tuyên truyền vận động, khuyến khích mọi tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, 



2 

 

  

doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đất đai và tích cực tham 

gia quản lý, giám sát, bảo vệ, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên đất đai; 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

- Các cơ chế, chính sách liên quan đến đất đai trong việc bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất...,  

- Tuyên truyền giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, các dự án về giải 

phóng mặt bằng, dự án đầu tư về đất đai; tuyên truyền hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp tiếp cận, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai.. 

- Các quy định về thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Các gương điển hình tiên tiến, các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt 

động quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường và kết quả phát hiện, xử lý các 

hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường. 

2. Hình thức thông tin, tuyên truyền 

- Trên báo chí: Báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói. 

- Trên hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở. 

- Trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng/Trang thông tin điện tử, bản tin 

của các cơ quan, đơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Tham mưu phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin 

tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí của tỉnh.  

- Tham mưu đề nghị các cơ quan, đơn vị có Cổng/Trang thông tin điện tử 

trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền. 

- Tham mưu phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực 

hiện tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện và Đài truyền thanh 

cấp xã. 

- Tham mưu tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. 

b) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

Viết tin, bài tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. 

2. Đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh 

- Tuyên truyền các nội dung tại mục II của kế hoạch. 
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- Căn cứ đặc trưng của từng loại hình báo chí triển khai tuyên truyền bằng 

nhiều hình thức khác nhau và phù hợp. 

3. Đề nghị các sở, ban, ngành 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên 

truyền bằng các hình thức phù hợp.  

- Thường xuyên cập nhật thông tin, tuyên truyền về công tác quản lý, sử dụng 

đất đai theo Nghị quyết số 09-NQ/TU trên Cổng/Trang thông tin điện tử, bản tin 

của các cơ quan, đơn vị. 

- Chủ động nắm bắt thông tin chính xác, kịp thời cung cấp cho các cơ quan 

truyền thông, báo chí về cơ chế, chính sách, pháp luật đất đai phù hợp với Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và tình hình thực tế của tỉnh giai đoạn 

2021-2030 để công tác tuyên truyền kịp thời, chính xác, tránh thông tin sai lệch; 

tạo sự tin tưởng đồng thuận của Nhân dân. 

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

- Thực hiện tuyên truyền trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, 

đơn vị. 

- Chỉ đạo thực hiện tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện 

và Đài truyền thanh cấp xã. 

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất 

đai theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng 

sản giai đoạn 2021-2025. Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, định 

kỳ hàng năm báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông (trước ngày 10/6 

và 10/12) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Hà Nam, Đài PT&TH Hà Nam;  

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Duy Tuấn 
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