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         Bình Thuận, ngày 14 tháng 7 năm 2020 

        
KẾ HOẠCH 

triển khai thực hiện 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 
----- 

  

Thực hiện Kế hoạch số 213-KH/TU, ngày 29/6/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy triển khai thực hiện 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; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; xác định rõ phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.  

- Cần xác định việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 

là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp 

ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp trong triển 

khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

2.1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Kết luận số 70-KL/TW, ngày 

09/3/2020 của Bộ Chính trị (có gửi kèm theo) và các quan điểm, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, góp phần nâng cao 

nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là phân 

biệt sự khác nhau giữa mô hình hợp tác xã kiểu cũ và hợp tác xã kiểu mới; về vai 

trò, vị trí quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, là 

nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. 

- Thực hiện: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
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2.2. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cấp ủy phối hợp với thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp có liên quan đến công tác tham 
mưu đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (theo chỉ đạo tại Kế 
hoạch số 213-KH/TU, ngày 29/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ cụ thể: 

+ Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận 
động, hướng dẫn thành lập, phát triển hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực như: 
nông nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, vận tải, quỹ tín dụng nhân dân…; trong 
đó, chú trọng phát triển hợp tác xã gắn với phát triển nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn theo Kế hoạch số 174-KH/TU, ngày 06/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
và Kế hoạch số 56-KH/ĐUK, ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp; kịp thời nhân rộng các 
mô hình điển hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. 

+ Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức quản lý và đội ngũ cán bộ, công chức 
trực tiếp tham mưu thực hiện việc nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại các cơ 
quan, đơn vị trong tỉnh, đảm bảo đồng bộ, xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo, điều 
hành, phối hợp thực hiện. 

 - Thực hiện: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ kế hoạch này và theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trên.  

- Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh Khối chỉ đạo các cơ sở đoàn, cơ sở hội 
thường xuyên thông tin, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
kinh tế tập thể, nhất là tham gia vận động, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã; đồng 
thời quan tâm, kịp thời nhân rộng các mô hình điển hình kinh tế tập thể, hợp tác xã 
hoạt động có hiệu quả. 

- Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc việc thực 
hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./. 
 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy, (b/c) 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Đoàn Khối và Hội CCB Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP, TGDV. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ  

 
 
 
 
 

Phạm Thị Tố Loan 
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