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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ 

                           * 

Số: 17- HD/HNDT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Quảng Trị, ngày 15 tháng 12  năm 2020 

HƯỚNG DẪN 

Triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 05- HD/BTGTU, ngày 26/11/2020 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Quảng Trị về triển khai Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và 

phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn về việc triển khai thực hiện 

Kết luận số 76-KL/TW trong các cấp Hội như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về 

vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tham gia thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 76-KL/TW, ngày 

04/6/2020 của Bộ Chính trị.   

2. Xác định việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nhiệm vụ 

quan trọng, thường xuyên của các cấp Hội. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết 

luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị phải được tiến hành thường 

xuyên, kiên trì, nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, 

ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị cho toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân. Đa dạng 

các hình thức phổ biến: Hội nghị quán triệt, trực báo, sinh hoạt chi, tổ Hội, Câu lạc 

bộ, tuyên truyền thường xuyên trên Trang Thông tin điện tử và Bản tin nông dân của 

Hội Nông dân tỉnh. Triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW gắn với thực hiện 

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về việc thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 

của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh và phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp 

nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của Hội. 

2. Các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ, vận động hội viên 

nông dân tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Thực hiện đúng 

các quy định về xây dựng làng, bản, khu phố văn hóa; xây dựng gia đình văn hóa; 

ngăn chặn, phê phán, bài trừ các sản phẩm văn hóa, các hành vi tiêu cực, vi phạm 
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pháp luật, truyền bá tư tưởng sai trái, ảnh hưởng xấu đến xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam. 

3. Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tiếp tục thực hiện các chương trình, 

đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-

NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng 

và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước; vận động nông dân tham gia xây dựng các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở 

đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân; vận động nông dân nâng cao nhận 

thức về vai trò quan trọng của văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, phát triển nông 

nghiệp bền vững; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.  

4. Xây dựng, nhận rộng, tuyên truyền và biểu dương điển hình tập thể, cá nhân 

trong xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới, các hoạt 

động nhân đạo, từ thiện… 

5. Giám sát việc thể chế hóa chủ trương của Đảng với việc thực thi chính sách, 

pháp luật về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; thực hiện phong 

trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân tỉnh 

- Hướng dẫn và chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận 

số 76-KL/TW của Bộ Chính trị. 

- Giao Ban Xây dựng Hội tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh 

trong việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở các huyện, thị, 

thành Hội và cơ sở Hội. 

2. Hội Nông dân cấp huyện 

- Căn cứ hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và tình hình thực tế 

của địa phương, các huyện, thị, thành Hội xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện 

Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị cụ thể và đôn đốc các cơ sở Hội thực hiện. 

Hằng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh 

(qua Ban Xây dựng Hội) trước ngày 5/12 hàng năm.  

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính 

trị khóa XII có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền văn 

hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm 

nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; Ban Thường vụ Hội Nông 

dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban T. Giáo Tỉnh ủy (B/c);  

- Thường trực Hội ND tỉnh; 

- Hội ND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu VP, XDH.    

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hường 
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