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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ 

* 

Số: 90 - KH/HNDT 

CÔṆG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập - Tư ̣do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 10 tháng 6  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, 

 xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 05 - KH/ĐĐ-HNDTW, ngày 18/5/2020 của Đảng đoàn 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thông tin, tuyên truyền về công tác xây 

dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân 

tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, hội viên nông dân và các cấp Hội 

trong tỉnh nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng 

Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp 

Hội, của cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, 

góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư 

tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp 

chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

- Thông qua thông tin, tuyên truyền góp phần củng cố niềm tin và sự gắn bó của 

hội viên, nông dân với Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội; tạo sự đồng thuận, chung 

sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII 

của Đảng cùng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng và  cấp ủy 

các cấp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Nghị quyết Đại 

hội VII Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp 

nhiệm kỳ 2018-2023; đồng thời đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, 

thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và chống phá 

công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng. 

  - Bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, các cấp 

Hội cần tổ chức tuyên truyền phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn 

với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong 

bối cảnh biến đổi khí hậu, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; tập trung giới 

thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc triển khai thực 

hiện; phát hiện, biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến để 

nhân rộng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi thi đua trong toàn thể cán bộ, hội viên 
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nông dân, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của quê 

hương, đất nước, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 

(14/10/1930-14/10/2020).  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền trọng tâm 

- Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 

của Bộ Chính trị khóa XII). 

- Tuyên truyền về kết quả và những thành tựu trong thực hiện Nghị quyết Đại 

hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 

2020. Việc khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19 để hoàn thành các chỉ tiêu 

đại hội đã đề ra.  

- Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 

35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. 

- Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai 

trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hạ thấp những thành tựu phát triển 

của đất nước và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 

 -  Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, 

XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc 

học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy 

định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền. 

2. Nội dung tuyên truyền thường xuyên 

- Tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung 

ương Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng về công tác xây dựng đảng, 

xây dựng hệ thống chính trị. 

- Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng 

viên theo Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 28-

CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư. 

- Tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và thực hiện 

nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Đảng về tổ chức và sinh hoạt đảng. 

      - Củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, phát huy vai 

trò của Nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

- Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thực hiện 

Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 

19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, 
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hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị Trung ương 

lần thứ sáu (khóa XII). 

 - Đổi mới công tác cán bộ, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của 

Bộ Chính trị (khóa XI). 

 - Truyền thống vẻ vang và những cống hiến của Ngành Tổ chức xây dựng 

Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước nhân kỷ niệm 90 năm 

Ngày truyền thống của Ngành Tổ chức  xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020), 

90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam(14/10/1930-14/10/2020). 

        ( Có Đề cương tuyên truyền gửi kèm ) 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN  

- Tổ chức phổ biến, quán triệt, thông tin những nội dung về công tác xây dưng 

Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đến với cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác 

tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyên truyền viên của các cấp Hội. 

 - Cung cấp Đề cương thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây 

dựng hệ thống chính trị  cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp 

Hội để  tuyên truyền, trao đổi những nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây 

dựng hệ thống chính trị, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam đến với cán bộ, hội 

viên, nông dân trong toàn tỉnh. 

 -  Đưa các nội dung tuyên truyền trên trang Thông tin điện tử của Hội, Bản tin 

nông dân, trên loa truyền thanh của các địa phương. 

 - Tổ chức tọa đàm, giao lưu, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, các lớp 

tập huấn, sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ của nông dân, sinh hoạt chi, tổ Hội,… 

 - Thông qua kiểm tra, giám sát, đi cơ sở để nắm và phản ánh tâm tư, nguyện 

vọng của hội viên, nông dân với các cấp, các ngành liên quan để giải quyết kịp thời 

những bức xúc của người dân. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giao Ban Xây dựng Hội xây dựng Kế hoạch thực hiện và cung cấp  đề cương 

tuyên truyền nhằm hỗ trợ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội có tài 

liệu  tuyên truyền, phổ biến về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính 

trị năm 2020. Đăng tải thông tin, tuyên truyền, viết tin, bài về  triển khai thực hiện 

công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng giai cấp nông dân 

và Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Theo dõi, đôn đốc việc triển 

khai thực hiện ở các cấp Hội. 

- Căn cứ kế hoạch của tỉnh Hội và tình hình thực tế của địa phương, Ban 

Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành Hội xây dựng Kế hoạch cụ thể để 

chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai thực hiện  thông tin, tuyên truyền cho phù hợp, 

mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, 
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nông dân tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính 

quyền và dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. Nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của hội 

viên, nông dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết , chỉ thị, kết luận, quy định 

của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng , xây dựng hệ thống 

chính trị; qua đó tham mưu giúp cấp ủy giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng 

mắc nảy sinh, góp phần hạn chế những khiếu kiện, khiếu nại ở các địa phương. 

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

(qua Ban Xây dựng Hội) trước ngày 10/12 hàng năm, đồng thời gửi bản mềm qua 

địa chỉ email: banxaydunghoihndqt@gmail.com.  

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: 
- Đảng đoàn TW Hội NDVN (B/c); 

- BTH TW Hội NDVN (B/c); 

- BTV Tỉnh ủy (B/c);                                                      

- Ban TG, DV Tỉnh ủy (B/c);  

- BTV Hội ND tỉnh; 

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

- Lưu VP, Ban XDH.    

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Bến 
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