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TỈNH ỦY QUẢNG NINH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số 5"3^-CV/TU

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 10 năm 2021

V/v tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW
ngày 03/12/2009 của Ban Bỉ thư khóa X

Kính gửi: - Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh,
- Mặt trận Tố quốc và các tố chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.
Qua hơn 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban
Bí thư khóa X về Đe án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt
Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp
nông dân giai đoạn 2010 - 2020" (Kết luận số 61-KL/TĨV) đã tạo sự chuyển biến
trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, hội viên, nông dân trong
tỉnh về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng tố chức hội
Nông dân ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát
triển của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020.
Để tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW theo Công văn số 1577CV7VPTW ngày 20/8/2021 của Văn Phòng Trung ương Đảng, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tố quốc và các tố chức
chính trị - xã hội của tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận số 61KL/TW nhằm nâng cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị,
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của
Hội Nông dân các cấp. Chăm lo phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong quá
trình phát triến nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao, xây
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giảm nghèo bền vững.
2. Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện Kết luận sổ 61-KL/TW và Thông báo số 02/TB-VPCP ngày
08/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về "Kết luận của Thủ tướng Chính phủ
Nguyên Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm
thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định sổ 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011
của Thủ tướng Chỉnh phủ " (Thông báo sổ 02-TB/VPCP) bảo đảm phù hợp với tình
hình thực tể. Trong đó, quan tâm tạo điều kiện đế Hội nông dân các cấp tham gia
thực hiện chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn. Hằng
năm, cân đối ngân sách, trinh Hội đồng nhân dân tỉnh bo sung Quỹ Hỗ trợ nông
dân tỉnh, đồng thời chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trích ngân sách bổ
sung Quỹ Hỗ trợ nông dân không thấp hơn giai đoạn trước để hồ trợ Hội Nông
dân xây dựng mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh.
3. Hội Nông dân các cấp tăng cường xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đổi
mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp
ứng yêu câu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiêp tục cụ thê hóa Nghị quyết Đại hội
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Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng. Chủ động đề xuất, xây dựng đề án phù họp với chức năng, nhiệm vụ của
Hội đế tham gia thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa,
xã hội của tỉnh. Tiếp tục phát động và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Nông
dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau là giàu và giảm nghèo bển
vững". Tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ cho hội viên góp phần thực
hiện chủ trương "Trí thức hóa nông dân Phát huy vai trò giám sát và phản biện
xã hội đế kịp thời kiến nghị, đề xuất, bô sung, sửa đối những điếm chưa họp lý,
chồng chéo về cơ chế, chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên,
nông dân. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, dịch vụ, hồ trợ nông dân, đặc biệt là các
nguồn vốn tín dụng.
4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh theo chức
năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung trong
Kết luận số 61 -KL/TW, xây dựng chương trình phối họp cụ thể với Hội Nông dân
tỉnh để triển khai thực hiện.
5. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh trên cơ sở Kết luận số
61-KL/TW, Quyết định 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ
về việc "Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phoi hợp thực hiện một sô
chương trình, đề án phát triến kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 2020", Thông báo số 02-TB/VPCP ngày 08/01/2021 về Kết luận của Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả
10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg và các
văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triến
khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nội dung Kết luận số 61-KL/TW
đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; xây dựng các chương trình, kế
hoạch cụ thể hóa thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Đảng đoàn Hội Nông dân
tỉnh đôn đốc triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo
quy định.
Nơi nhân:
- Như trên,
-Văn phòng Trung ương Đảng (báo cáo),
- Ban Dân vận Trung ương (báo cáo),
- Đảng đoàn Hội Nông dân Việt nam (báo cáo),
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
-Lưu: VPTU,TH5.
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