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      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BCH HỘI NDTỈNH QUẢNG TRỊ                Độc Lập –Tự Do –Hạnh Phúc           
                         * 

         Số: 122- KH/HNDT                        Quảng Trị, ngày 24 tháng 5 năm 2021 

  

 

KẾ HOẠCH  
Triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg, ngày 24/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ 

Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 

 

      

        Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg, ngày 24/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính 

trị khóa XII 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 xây dưṇg kế hoạch 

thực hiện  với những nội dung như sau: 

       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

-  Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Kết luận số 76-KL/TW 

ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục 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 hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vũng đất 

nước (sau đây viết tắt là Kết luận 76-KL/TW); nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong 

nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, nông dân đối với sự nghiệp xây dựng và 

phát triển văn hoá, phát triển toàn diện con người Việt Nam, góp phần thực hiện thắng 

lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước và hình ảnh của con người Quảng Trị. 

- Việc triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW và Nghị quyết  33- NQ/TW phải 

được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương, nhiệm vụ chính trị của Hội; tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ và sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân về ý thức tu dưỡng, rèn 

luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội; đẩy 

lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống  để cán bộ, hội viên, nông dân 

thấm nhuần truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng của dân tộc. 

           II. NHIỆM VỤ  

       1. Đấy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về 

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

- Tiếp tục tổ chức quán triệt nội dung, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp 

của Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 16/10/2020 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị 

lần thứ XVII về nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông 
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dân  trong việc tiếp tục thực hiện  Nghị quyết 33- NQ/TW, Kết luận 76-KL/TW  đến 

với cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng 

của sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Quảng Trị đáp ứng yêu cầu trong tình 

hình mới. 

- Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, 

thường xuyên của Hội, góp phần xây dựng con người Quảng Trị phát triển toàn diện, 

đáp ứng những chuẩn mực của con người Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH và hội 

nhập quốc tế. Gắn xây dựng văn hóa công sở với việc thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

- Đẩy mạnh công tác phối hợp với các  ban, ngành, đoàn thể  liên quan trong 

công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống lành mạnh, có ý 

thức tôn trọng pháp luật trong cán bộ, hội viên, nông dân. Nâng cao chất lượng, hiệu 

quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động về văn hóa và xây dựng đời 

sống văn hóa cơ sở. 
2. Xây dựng con người Quảng Trị phát triển toàn diện 

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, 

giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống trong gia đình và xã hội với các đặc tính yêu 

nước, nhân ái, nghĩa tình, trọng đạo lý, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Nâng 

cao ý thức, ứng xử và hành vi chuẩn mực văn hóa trong cán bộ, hội viên, nông dân. 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao ý thức tự chủ, tự 

giác, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và 

pháp luật, ý thức bảo vệ môi trường; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia 

đình và xã hội; tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng, nhân rộng các giá 

trị cao đẹp, nhân văn. Phê phán các hành vi sai trái làm tha hóa con người, ảnh hưởng 

xấu đến việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Trị. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn 2030 nhằm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, 

thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, là nơi nuôi dưỡng 

nhân cách con người, lối sống tôn trọng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp 

nghĩa”, “tương thân tương ái”. 

- Phát huy các giá trị truyền thống của con người Quảng Trị; gắn giáo dục thể 

chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống; triển khai hiệu quả phong trào “Rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong cán bộ, hội viên, nông dân theo tinh 

thần của Đề án tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc con người Việt Nam. 
3. Xây dựng môi trưòng, đời sống văn hoá lành mạnh gắn với phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh” 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở các địa phương gắn với bảo vệ môi trường, 
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bảo đảm an toàn trật tự xã hội. Góp phần thực hiện tốt phong trào “ Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” với  “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực 

hiện quy chế dân chủ cơ sở.  

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở  cơ quan của các cấp Hội, ở khu 

dân cư và mỗi gia gia đình phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Phát huy 

truyền thống đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm, tương trợ lẫn nhau trong cộng 

đồng dân cư. 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân phát huy truyền thống ông 

bà, cha mẹ, mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, 

thương yêu đùm bọc lẫn nhau để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, gia 

đình văn hóa. 

- Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội, góp phần thực hiện có 

hiệu quả chủ trương xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền 

thống, các di sản văn hóa của tỉnh nhà; vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia 

thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nhĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở các địa phương. Từng bước thu hẹp khoảng cách 

về thu nhập và thụ hưởng văn hóa giữa các vùng miền. 

- Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tuyên truyền, vận động hội viên, 

nông dân gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các địa phương, nhất là 

văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 
4. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ 

- Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan  huy động sức mạnh của toàn xã hội  

nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các giá trị văn hóa phi vật 

thể, các di tích lịch sử, danh thắng  trên địa bàn tỉnh; bảo vệ cảnh quan, môi trường 

sinh thái với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, du lịch bền vững. 

- Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể trong cán bộ, hội 

viên, nông dân và toàn xã hội; Phát huy có hiệu quả công năng của hệ thống thiết chế 

văn hóa, thể thao ở cơ sở, sử dụng hiệu quả các công trình văn hóa, thể thao công 

cộng.  

-  Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào, 

cuộc vận động về xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh. 

         5.Tham gia giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam 

         - Tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc xây dựng và phát triển 

văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia giám sát 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XI ở các địa phương. 

- Tham gia ý kiến trong việc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống thiết 

chế văn hóa, thể dục thể thao ở cơ sở  
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 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân tỉnh 
 - Tăng cường sự  chỉ đạo nhằm triểm khai thực hiện hiệu quả Kết luận 76-

KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát 

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

nước.  

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

đôn đốc việc triển khai thực hiện; cập nhật, đăng tải nội dung văn bản mới của 

Đảng và Nhà nước về về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam 

trên trang thông tin điện tử của Hội ND tỉnh và bản tin nông dân để tuyên truyền 

trong cán bộ, hội viên nông dân. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của 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, thành phố 
           - Căn cứ Kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh, trên cơ sở  sự chỉ đạo của cấp ủy, 

chính quyền và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện. 

     -  Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Hội Nông dân 

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

 

                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ  

Nơi nhâṇ :                          CHỦ TỊCH 
 -UBND tỉnh; 

 -Ban Tuyên huấn TW Hội; 

 - Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy;.                     

 - Thường trưc̣ tỉnh Hội; 

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

 - Lưu VP, XDH.                                                                    

 

   Trần Văn Bến 
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