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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày11tháng 01 năm 2021

V/v tuyên truyền Kết luận
số 70-KL/TW của Bộ Chính trị

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương
Thực hiện Hướng dẫn số 164-HD/BTGTW ngày 08/12/2020 của Ban
Tuyên giáo Trung ương về Tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020
của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp
tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (sau đây gọi là Kết
luận số 70-KL/TW), Cục thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:
- Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện
và đài truyền thanh cấp xã tập trung tuyên truyền về:
+ Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,
chương trình hành động của Chính phủ, nghị quyết của cấp ủy đảng, chính
quyền địa phương, kế hoạch thực hiện của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về
phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
+ Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX,
Kết luận số 70-KL/TW và Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính
phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW; vai trò
của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo,
xây dựng nông thôn mới, bảo đảm, an sinh, an ninh, trật tự, an toàn, xã hội; vai trò
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và
vai trò nòng cốt của hệ thống liên minh hợp tác xã trong phát triển kinh tế tập thể,
hợp tác xã; các kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về phát triển kinh tế
tập thể, hợp tác xã.
+ Các mô hình hợp tác xã kiểu mới, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn
với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực vùng miền hiểu quả; cách làm hay, điển hình
tiên tiến; tuyên truyền kinh nghiệm, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác
xã trên thế giới và khu vực.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị
- xã hội cùng cấp hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở lồng
ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị, tổ
chức chính trị - xã hội./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c);
- Lãnh đạo Cục.
- Lưu: VT, TT.
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