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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương  

khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030,  

tầm nhìn đến năm 2045 

----- 

 

Thực hiện Chương trình hành động số 154-CTr/TU, ngày 21/11/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 

của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW); Ban 

Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện với những nội dung như sau: 

I- Mục đích, yêu cầu 

- Nhằm giúp nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, 

chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có hiệu quả; nâng 

cao tính chủ động, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy các chi, đảng bộ cơ 

sở, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. 

- Yêu cầu các cấp ủy Đảng trong khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình 

hình thực tế của cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hoặc kế hoạch cụ thể để 

lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW; nhất là các chi, đảng bộ 

có cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình hành động số 

154-CTr/TU, ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị 

quyết số 19-NQ/TW. 

- Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW 

phải đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng cụ thể; 

công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 19-NQ/TW 

tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bằng những cách thức 

đa dạng, phù hợp, tránh hình thức, chiếu lệ. Trong quá trình triển khai thực hiện 

Nghị quyết cần thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đúc rút và phổ 

biến kinh nghiệm. 

II- Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 

Căn cứ quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Nghị 

quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và 

Chương trình hành động số 154-CTr/TU, ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ 
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Tỉnh ủy, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 

1. Tổ chức học tập, quán triệt, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên 

truyền Nghị quyết số 19-NQ/TW trong toàn Đảng bộ khối  

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt các nội 

dung Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kế hoạch số 09-KH/TW và Chương trình hành 

động số 154-CTr/TU, ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cán bộ, 

đảng viên; đồng thời phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong công chức, viên chức và 

người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động nắm vững, hiểu rõ, nhận thức đầy đủ, sâu 

sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-

NQ/TW, tạo động lực trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng 

yêu cầu đến năm 2045 đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, 

“nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. 

- Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải được tiến hành thường xuyên, liên tục 

với hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo thiết thực, phù hợp với từng đối tượng 

và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; tổ chức biểu dương, nhân rộng 

những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện; kịp 

thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách, lồng 

ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức trong quá trình thực thi công vụ. 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở: Hội Nông dân, các tổ chức chính trị - xã 

hội, Liên minh Hợp tác xã và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp phát huy vai trò, 

trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp luật, 

kiến thức sản xuất kinh doanh, khoa học - công nghệ; đẩy mạnh các phong trào 

toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng gia 

đình, thôn văn hoá. 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh 

Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, các loại hình truyền 

thông mới, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, sử dụng hiệu quả Internet và 

mạng xã hội để tăng cường và nâng cao hiệu quả trong triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo các nội 

dung, yêu cầu đã nêu trong Chương trình hành động số 154-CTr/TU, ngày 

21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành 

động, sự đồng thuận trong xã hội, qua đó giám sát cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông 
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dân và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp ở nông thôn trong  

thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần tăng cường vai 

trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, 

triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nâng cao năng lực, trách nhiệm 

của chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước các cấp về nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh phân cấp, 

phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ các cấp, 

bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ban, ngành cấp tỉnh với các địa 

phương. Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý, điều 

hành của chính quyền cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, 

uy tín. 

- Cấp ủy chi bộ Hội Nông dân chú trọng công tác xây dựng các cấp Hội 

Nông dân vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của nông dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân. 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

Hội Nông dân, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc 

tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nông dân các cấp, các tổ 

chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức cộng đồng dân cư tham 

gia phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời, phát huy quyền làm 

chủ của người dân ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân tích cực tham gia các hoạt 

động giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

trong sạch, vững mạnh. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc 

học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 

của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; kịp thời phát hiện, xử lý những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; biểu dương, nhân rộng các 

điển hình có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết. 

- Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối tham mưu cho Ban 

Thường vụ Đảng ủy khối tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW tại các chi, đảng bộ trực thuộc; kịp thời sơ kết, 

tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy theo quy định. 

III- Tổ chức thực hiện 

1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt và 

triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW, 

Chương trình hành động số 154-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 
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của Ban Thường vụ Đảng ủy khối; đồng thời tiến hành xây dựng kế hoạch thực 

hiện phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (lồng ghép 

vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ hoặc sinh hoạt các tổ chức đoàn thể,…). 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) chậm 

nhất đến ngày 28/02/2023. 

2. Ban Thường vụ Đảng ủy khối giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì, phối 

hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo dõi, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng triển 

khai thực hiện Kế hoạch này trong toàn Đảng bộ khối; định kỳ kiểm tra, tổng hợp 

đánh giá tình hình, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối và 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Đảng ủy khối gửi Chương trình hành động số 154-CTr/TU, ngày 21/11/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến Email của tổ chức cơ sở Đảng và đăng trên trang 
Website của Đảng ủy khối qua địa chỉ: dukccqninhthuan.org.vn./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối; 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu Văn phòng, Ban Tuyên giáo. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Lưu Xuân Hải 
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