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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCpH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ 

* 

Số: 128 - KH/HNDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày   15   tháng  6  năm 2021  

 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thu 

hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội vùng biên giới đất 

liền , trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chăc chủ quyền quốc gia và nâng 

cao đời sống nhân dân 

 

 

Thực hiện Hướng kế hoạch số 321-KH/HNDTW, ngày 04/6/2021 của Ban 

Thường Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg 

ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ 

phát triển kinh tế -xã hội vùng biên giới đất liền , trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ 

vững chăc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân; Ban Thường vụ Hội 

Nông dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đên cán bộ, hội viên, nông dân về thực 

hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thu hút các 

nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội vùng biên giới đất liền , trên 

biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chăc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống 

nhân dân 9vieets tắt là Chỉ thị số 07/CT-TTg). 

2.Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cấp Hội trong việc tuyên truyền, 

vận động khuyến khích thu hút các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển kinh tế-

xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới đất liền, trên biển và hải 

đảo. Góp phần từng bước hiện đại hóa công tác quản lý biên giới; hỗ trợ hội viên, nông 

dân làm việc sinh sống ở khu vực biên giới, tập trung vào vấn đề định canh, định cư, 

ổn định sinh kế, giảm tình trạng di cư tự d; giẩm nghèo bền vững; đẩy mạnh phát triển 

kinh tế-xã hội  gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc.   

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 

07/CT-TTg gắn với việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; 

Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. 
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- Các cấp Hội căn cứ tình hình thực tế của địa phương phối hợp với các ban, 

ngành liên quan như: Quân đội, Công an, Nông nghiệp… tham mưu cho cấp ủy Đảng, 

chính quyền tuyên truyền, phổ biến thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg. 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức 

phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia 

trong tình hình mới”; Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về “Kết 

nối Quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh”; Kết luận số 64-

KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-

NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính Trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, 

thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương… 

2. Vận động cán bộ, hội viên, nông dân các dân tộc thực hiện hiệu quả các 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội nhất là, các chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững ở khu vực biên giới, ven biển và hải đảo. 

- Phối hợp vận động cán bộ, hội viên, nông dân đẩy mạnh các phong trào nông 

dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội như phong trào: “Nông dân thi đua sản 

xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong 

trào “xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây 

dựng “điểm sáng vừng biên”… 

- Tập trung triển khai Kế hoạc số 300-KH/HNDTW ngày 31/3/2021 của Ban 

Thường vụ Trung ương Hội về thực hiện Đề án “Xây dựng mô hình giảm nghèo bền 

vững gắn với xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, giai đoạn 2021 – 2025. 

- Tập trung tuyên truyền, vận động làm chuyển biến nhận thức của hội viên, nông 

dân về sản xuất phải gắn với thị trường; chuyển đổi từ sản xuất nhỏ sang sản xuất liên 

kết, hợp tác; từ sản xuất truyền thống, kinh nghiệm sang ứng dụng khoa học kỹ thuật, 

công nghệ cao; từ coi trọng năng suất, sản lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng và an 

toàn thực phẩm. 

- Phấn đấu hàng năm các tỉnh, thành Hội có biên giới đất liền, biển và hải đảo 

xây dựng được 01 Chi, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp gắn với mô hình sản xuất kinh 

doanh theo chuỗi hiệu quả và giảm nghèo bền vững. 

3. Tổ chức triền khai đến cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ thu hút các 

nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên 

biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống 

nhân dân. 
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- Phối hợp với ngành Nông nghiệp, Ngân hàng, doanh nghiệp đóng trên địa 

bàn… huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển kinh tế - xã hội các vùng biên 

giới đất liền, trên biển và hải đảo gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia với việc 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từng giai đoạn và Chiến lược phát triển 

bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ nhằm phát triển cơ sở hạ 

tầng, các dự án có tính lan tỏa nhằm góp phần vào dự phát triển kinh tế - xã hội vùng 

biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, tạo tiền đề, môi trường thuận lợi để nhân dân và 

các nhà đầu tư tích cực tham gia đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, hiện thực hóa 

chủ truong thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển khu vực biên giới đất liền, 

trên biển và hải đảo. 

- Chủ động phối hợp với các ngành, các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học, 

Ngân hàng, doanh nghiệp hỗ trợ để tạo điều kiện cho hội viên, nông dân được tập huấn, 

chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao, vay vốn, giống, vật tư, phân bón 

đầu tư vào sản xuất; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp 

ứng dụng khoa học, công nghệ theo chuỗi giá trị, đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng 

như: Vietgap, Globalgap, phát triển kinh tế trang trại, trên cơ sở phát huy lợi thế từng 

vùng, từng địa phương. Vận động ngư dân tham gia phát triển kinh tế biển gắn với bảo 

vệ chủ quyền, an ninh trên biển. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp số 1781/CTr-CT-

HNDTW ngày 08/9/2020 về phối hợp hoạt động giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với 

Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo; Chương trình 

phối hợp số 2720-CTPH/HNDVN-BTLBP ngày 24 tháng 6 năm 2019 về phối hợp hoạt 

động giữa Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Hội Nông dân Việt Nam trong việc vận 

động nông dân khu vực biên giới, hải đảo đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội 

gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc giai đoạn 2019-2025, cần tập trung vào một 

số nội dung như: 

+ Phối hợp với các ban, ngành địa phương có khu kinh tế quốc phòng (KTQP) 

trong việc chỉ đạo, xây dựng khu KTQP, thu hút một số doanh nghiệp đầu tư vào khu 

KTQP để tổ chức kinh doanh, phát triển sản xuất ở địa bàn trọng điểm. Vận dụng, áp 

dụng  những cơ chế, chính sách đối với con em hội viên đang làm nhiệm vụ tại các khu 

KTQP, hỗ trợ ổn định dân cư, phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút lực 

lượng lao động, công tác tuyên truyền, vận động khuyến nông, sử dụng đội ngũ trí thức 

trẻ tình nguyện. 

+ Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần của hội viên, nông dân gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh ngay từ 
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trong quy hoạch, kế hoạch phát triển ở các cấp, ngành, lĩnh vực, đảm bảo “Mỗi bước 

tăng trưởng về kinh tế - xã hội là một bước củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh”. 

+ Khai thác lợi thế và điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội từng vùng để hình thành 

cơ cấu kinh tế hợp lý, tạo ra sản phẩm hàng hóa tại những vùng còn nhiều khó khăn. Hỗ 

trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng mô hình mẫu, hỗ trợ 

vay vốn và cung cấp công cụ, thiết bị sản xuất, hỗ trợ tìm kiems thị trường tiêu thụ sản 

phẩm cho hội viên, nông dân. 

+ Chú trọng việc phối hợp đưa cán bộ của Đoàn KTQP và lực lượng lao động 

chưa có tay nghề, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trong các khu KTQP tham gia đào 

tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, lớp dạy nghề của địa phương, của các bộ, ngành 

Trung ương nhằm đa dạng hóa nghề nghiệp và tăng cường kỹ năng nghề cho cán bộ, 

hội viên, nông dân nhất là cán bộ là người dân tộc để giải quyết một mặt tình trạng thiếu 

cán bộ kỹ thuật của Đoàn KTQP, mặt khác tăng cường hiệu quả tiếp cận với đồng bào 

dân tộc, giúp tăng cơ hội việc làm và khả năng tự tạo việc làm cho cán bộ, hội viên, 

nông dân. 

+ Phối hợp chỉ đạo các cấp Hội Nông dân cùng với các cấp, các ngành, các lực 

lượng tham gia tổ chức tốt các chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên 

giới”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Nâng bước em tới trường”, 

“Hãy làm sạch biển”… 

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực gắn với 

quyền lợi của hội viên; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh làm cơ sở, nền tảng triển khai 

các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc thực hiện nhiệm vụ quốc 

phòng, an ninh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân tỉnh 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện; nghiên cứu, đề xuất với Đẩng, Nhà 

nước cơ chế, chính sách nhằm thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc 

chủ quyền Quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân. 

- Giao Ban Kinh tế - Xã hội phối hợp với các Ban ngành liên quan tham mưu 

Ban Thường vụ Hội để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội Nông dân các huyện, thị xã, 

thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTG. 

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

- Căn cứ vào tình hình điều kiện cụ thể của từng địa phương phối hợp với các 

đơn vị lien quan xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; tăng cường đổi 

mới công tác tuyên truyền, vận động thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát 
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triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững 

chắc chủ quyền Quốc gia . 

- Định kỳ hàng  năm (trước ngày 20/11), hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực 

hiện về Hội Nông tỉnh qua Ban Kinh tế - Xã hội, đồng thời gửi qua email: 

tinhhndquangtri@gmail.com để tổng hợp báo cáo. 

 Kế hoạch này được triển khai đến các Ban, Văn phòng, Trung tâm tỉnh Hội và 

Hội Nông dân các cấp để tổ chức thực hiện./. 

 

   Nơi nhận: 
- Hội ND các huyện, thị, thành phố; 

- Thường trực (B/c); 

- Lưu Ban KT-XH,  VP.  

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 Trần Văn Bến 
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