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   HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

    BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ 
* 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 91-KH/HNDT                    Quảng Trị, ngày 29 tháng 6  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của 

Bộ Chính trị “Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” 
 

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/ĐĐ-HNDTW, ngày 25/5/2020 của Đảng đoàn 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc “ Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 

số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát 

triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung  

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tuyên truyền để cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rỏ những nội dung cơ bản 

của Nghị quyết, từ đó tạo sự tin tưởng, đồng thuận, góp phần cùng toàn Đảng, toàn 

dân, các cấp, các ngành chức năng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà 

Nghị quyết đã đề ra. Xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung của Nghị quyết 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cấp Hội, gắn với thực hiện hiệu quả 

nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới. 

          Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong  đổi mới hình thức tuyên 

truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện 

những nội dung Nghị quyết đề ra. 

         Tổ chức triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể 

của từng địa phương; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết ở các cấp Hội. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

Các cấp Hội cần tập trung quán triệt, tuyên truyền những nội dung chính 

của Nghị quyết, cụ thể:   

1- Kết quả  15 năm thực hiện Kết luận số 26-KL/TW, ngày 24/10/2003 của 

Bộ Chính trị về Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành Điện lực Việt Nam, 10 

năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị khóa 

X về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. 

2- Sự cần thiết ban hành Nghị quyết. 

3- Mục tiêu và tầm nhìn 

4- Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: 

- Phát triển các nguồn cung năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường 

khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững. 

- Phát triển nhanh và bền vững ngành điện đáp ứng yêu cầu  

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
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- Cơ cấu lại các ngành và khu vực tiêu thụ năng lượng song song 

với thực hiện chính sách về sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả. 

- Phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, kết nối khu vực; nâng cao 

nội lực ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ phục vụ ngành năng lượng. 

- Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 

nhà nước trong lĩnh vực năng lượng; khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia xã hội 

hóa phát triển năng lượng. 

- Đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên 

thông, hiện đại và hiệu quả, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Phát triển khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

cho ngành năng lượng. 

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tích cực, chủ động xây dựng các đối tác chiến 

lược để thực hiện mục tiêu nhập khẩu năng lượng trong dài hạn và đầu tư tài 

nguyên năng lượng ở nước ngoài. 

- Thực thi chính sách bảo vệ môi trường ngành năng lượng gắn với mục tiêu 

giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển ngành 

năng lượng. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, thông tin các nội dung của Nghị quyết đến 

với cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh thông qua các hội nghị, tập huấn, 

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

2. Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật 

về phát triển vững chắc năng lượng quốc gia, an ninh năng lượng, phát triển năng 

lượng gắn với phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo; tuyên truyền 

về các biện pháp tiết kiệm điện; truyền truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường 

gắn với biện pháp giảm phát thải khí nhà kính trên Website, Bản tin nông dân của 

Hội Nông dân tỉnh. 

        3. Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống của Hội 

để tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân về thực hành tiết kiệm 

điện tại gia đình, về vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia phát triển vững 

chắc năng lượng quốc gia, coi đây là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn 

xã hội. 

         4. Thông qua việc tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ở các 

địa phương của các cấp Hội. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 

11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng 

quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

-  Giao Ban Xây dựng Hội tham mưu giúp Ban Thường vụ chỉ đạo, theo 

dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của 
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các huyện, thị, thành Hội; Xây dựng báo cáo gửi Trung ương Hội và các ban, 

ngành chức năng theo quy định. 

         2. Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố 

Căn cứ Kế hoạch này, Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, 

thành phố tùy tình hình cụ thể, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho phù 

hợp, tổ chức quán triệt tuyên truyền Nghị quyết đến với cán bộ, hội viên, nông dân  

ở các địa phương. 

 Hàng năm báo cáo kết quả tuyên truyền thực hiện Nghị quyết về Ban Thường 

vụ Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Xây dựng Hội) trước ngày 10/12./. 

 

  
   Nơi nhận: 
-Đảng đoàn Trung ương Hội;(B/c) 
 -Ban Dân vâṇ Tỉnh ủy;(B/c) 
- Thường trưc̣, BTV tỉnh Hôị; 
- Các huyện, thị, thành Hội; 
- Lưu VP, Ban XDH. 

    T/M BAN THƯỜNG VỤ 

     CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

    Trần Văn Bến 
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