
 

ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

ĐẢNG ỦY KHỐI  

 CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH 
* 

Số 132 -KH/ĐUK 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 

        Ninh Thuận, ngày 15 tháng 02 năm 2023 

 
KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  

khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả  

kinh tế tập thể trong giai đoạn mới 

----- 

Thực hiện Chương trình hành động số 155-CTr/TU, ngày 21/11/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao 

hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (gọi tắt là Nghị quyết số 20-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 bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh 

tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua đó, nêu cao 

trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy các chi, 

đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động trong triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 20-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, doanh nghiệp xây dựng chương trình hoặc kế hoạch cụ 

thể để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-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 

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

số 20-NQ/TW. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 20-

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; việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 20-NQ/TW phải kế thừa kết quả, kinh nghiệm, khắc phục hạn chế trong việc 

phát triển kinh tế tập thể thời gian qua, bảo đảm thực chất, hiệu quả. 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 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XIII và Chương trình hành động số 155-CTr/TU, ngày 21/11/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 
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1. Tổ chức học tập, quán triệt, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền 

Nghị quyết số 20-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 20-NQ/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW và Chương trình hành động số 

155-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 những nội dung cơ bản, cốt lõi Nghị 

quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; nhận thức đúng, đầy 

đủ về phát triển kinh tế tập thể là yêu cầu và xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.  

- Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-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, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tiễn của 

từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến 

tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

và người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về tầm 

quan trọng của kinh tế tập thể. 

- 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: 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 

xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến thông tin về Nghị quyết 

số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa Đảng XIII và 

Chương trình hành động số 155-CTr/TU, ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát 

triển kinh tế tập thể. Xây dựng các nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục 

phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực và hiệu quả, hình thức đa dạng, 

phong phú. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và Liên 

minh hợp tác xã tỉnh trong thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW 

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

các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp phối hợp với thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về kinh tế tập thể; phối hợp tổ chức vận động, phát triển các loại hình kinh 

tế tập thể. 

- Đối với các tổ chức kinh tế tập thể có số lượng thành viên lớn, có các tổ chức 

đoàn thể đang hoạt động thì cấp ủy đảng cần quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đối với công 
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tác xây dựng và phát huy vai trò các đoàn thể cùng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, 

xây dựng tổ chức kinh tế tập thể phát triển vững mạnh. 

- Cấp ủy chi bộ Liên minh hợp tác xã chú trọng công tác bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng 

và Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể; phát huy vai trò hướng dẫn, chia sẻ thông 

tin, vận động thực hiện các chính sách đối với kinh tế tập thể. 

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 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 

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

khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; biểu dương, đưa tin về những 

cách làm hay, điển hình tốt trong thực hiện Nghị quyết để nhân rộng. 

- 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 20-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 20-NQ/TW, Chương trình 

hành động số 155-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 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 155-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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