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KẾ HOẠCH 

Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

 

 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn, kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. UBND huyện Bình Gia ban 

hành kế hoạch thực hiện tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW trên địa bàn huyện như 

sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích  

a) Tổng kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển 

khai và kết quả đạt được của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính 

trị - xã hội, các cơ quan chức năng sau 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn trên địa bàn; 

b) Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ 

yếu để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn đạt hiệu quả, bền vững, phù hợp 

với chỉ đạo của Trung ương, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện; 

 c) Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong triển 

khai, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008 - 2021. 

2. Yêu cầu 

a) Đánh giá tổng kết được thực hiện trong phạm vi toàn huyện, tổ chức 

thực hiện từ xã, thị trấn đến cấp huyện, có sự tham gia của người dân, đảm bảo 

nghiêm túc và chất lượng; 

b) Việc tổng kết phải bám sát các nội dung nhiệm vụ trong Nghị quyết số 

26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (Nghị quyết số 26-

NQ/TW), về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chương trình hành động số 

30-CTr/TU ngày 29/8/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 7 khóa X; Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 12/02/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Kế hoạch số 37/KH-

UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành 
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động số 30-CTr/TU ngày 29/8/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và 

các quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2020; 

 c) Đánh giá nghiêm túc, đúng thực tế, khách quan, chỉ ra được những mặt 

đạt được, bài học kinh nghiệm; những mặt chưa đạt được và nguyên nhân; 

 d) Đề xuất những chủ trương, cơ chế chính sách, nhiệm vụ và giải pháp 

khả thi phù hợp với thực tiễn của địa phương trong giai đoạn tới; 

 đ) Đảm bảo tổng kết toàn diện, sâu sắc, đúng kế hoạch, hiệu quả và tiết 

kiệm. 

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN TỔNG KẾT 

1. Nội dung tổng kết 

 a) Đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW: 

 - Đánh giá tình hình quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên 

và Nhân dân về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo các quan điểm của Nghị 

quyết 26-NQ/TW; 

 - Đánh giá việc tổ chức, chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện các 

Chương trình, đề án, cơ chế chính sách đã đề ra của Chính phủ, các Bộ ngành 

trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn; 

 - Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu 

trong Nghị quyết số 26-NQ/TW; Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 

29/8/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến hết năm 2020 (yêu cầu có số 

liệu so sánh năm 2020 với năm 2008 và ước thực hiện đến hết năm 2021); 

 - Làm rõ nguyên nhân các mặt còn hạn chế, tồn tại; 

 - Rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực 

hiện; những cách làm hay, sáng tạo trong học tập, quán triệt và tổ chức chỉ đạo 

thực hiện; 

 - Dự báo xu thế phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

 - Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn cho giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2045; 

 - Nội dung báo cáo theo đề cương và hệ thống bảng biểu kèm theo Kế 

hoạch này. 

Với số lượng biểu số liệu nhiều (Gồm có 04 phụ lục với tổng số 42 biểu 

các loại), UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, 

Chi cục Thống kê rà soát kỹ và tổng hợp đầy đủ các thông tin theo biểu phân 

công gửi kèm Kế hoạch này. 

b) Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm 
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vụ của Nghị quyết đến hết năm 2021; chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn UBND xây 

dựng báo cáo tổng kết, đảm bảo thống nhất, đồng bộ và kịp thời gian; 

c) Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích 

xuất sắc trong xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 

2008 - 2021; 

d) Tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về kết quả thực hiện Nghị quyết.  

2. Hình thức và thời điểm tổng kết 

a) Các xã, thị trấn: Không tổ chức hội nghị, yêu cầu xây dựng báo cáo 

gửi về UBND huyện trước ngày 16/6/2021. 

b) Cấp huyện: 

- Tổ chức hội nghị tổng kết (tùy theo điều kiện thực tiễn có hình thức tổ 

chức hội nghị tổng kết phù hợp), gắn với hoạt động khen thưởng, biểu dương 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nông nghiệp, nông 

dân. nông thôn giai đoạn 2008 - 2021; 

- Thời gian hoàn thành và gửi báo cáo tổng kết về Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trước ngày 02/7/2021. Báo cáo của UBND huyện phải 

được Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua trước khi gửi. 

- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, xây dựng dự 

thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về Nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn giai đoạn 2008 - 2021 trên địa bàn huyện và tham mưu cho 

UBND huyện các nội dung, chương trình kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; 

thời gian hoàn thành trước ngày 18/6/2021. 

3. Mốc thời gian xây dựng báo cáo 

 Từ khi ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, năm 2008 đến hết năm 2020, 

dự kiến kết quả thực hiện 2021 (tình hình và số liệu ước thực hiện năm 2021). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí tổ chức hội nghị tỉnh tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân nông thôn 

giai đoạn 2008 - 2021: Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối, tham mưu, báo cáo UBND huyện quyết 

định. 

2. Kinh phí khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc 

góp phần phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008 - 2021 từ 

nguồn kinh phí thi đua khen thưởng.  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức 

tổng kết đảm bảo đầy đủ nội dung, đúng kế hoạch, thời gian quy định tại Kế 
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hoạch này. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị dự thảo Báo cáo 

tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai 

đoạn 2008 - 2021 trên địa bàn huyện; tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo theo yêu cầu; 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện và các đơn vị liên 

quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị tổng kết cấp huyện; 

- Phối hợp với cơ quan, đơn bị liên quan thực hiện hoạt động truyền thông 

về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân nông 

thôn giai đoạn 2008 - 2021 và công tác tổng kết Nghị quyết; 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ rà soát, lập danh sách các tập thể, cá nhân 

tiêu biểu, trình UBND huyện xem xét, quyết định khen thưởng; 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng dự toán kinh phí tổ 

chức hội nghị, thẩm định báo cáo UBND huyện quyết định. 

2. Phòng Nội vụ  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng 

dẫn, lựa chọn các tập thể, cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân nông thôn giai đoạn 2008 - 

2021; tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng trình UBND huyện xem xét, 

quyết định khen thưởng; đề xuất khen thưởng tại hội nghị cấp tỉnh. 

- Chuẩn bị các điều kiện thực hiện công tác khen thưởng tại hội nghị tổng 

kết của huyện. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-

NQ/TW về nông nghiệp, nông dân nông thôn giai đoạn 2008 - 2021 trên địa bàn 

huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan xây dựng 01 phóng sự tóm tắt về thành tựu thực hiện Nghị 

quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân nông thôn giai đoạn 2008 - 2021 

trên địa bàn huyện với thời lượng từ 10 - 15 phút để trình chiếu tại hội nghị. 

4. UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức xây dựng báo cáo tổng kết đúng thời gian quy định; 

- Phối hợp lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân nông thôn giai đoạn 

2008 - 2021 để đề xuất khen thưởng tại hội nghị cấp huyện. 

 5. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các Ban xây dựng Đảng, cơ quan đoàn thể, tổ 

chức chính trị - xã hội và các cơ quan chuyên môn: Căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ, lĩnh vực phụ trách xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết theo lĩnh 

vực, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và đề xuất định hướng thực hiện 
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trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gửi về Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tổng hợp trước ngày 16/6/2021. 

 (Gửi kèm Kế hoạch này, đề cương báo cáo tổng kết số 26-NQ/TW của Ban 

chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hệ 

thống các bảng biểu) 

 Trên đây là Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, UBND 

huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.  
 
 

Nơi nhận:                                                                       
- TT: HU, HĐND huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện;   

- Các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Huyện ủy;  

- Ủy ban MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NNPTNT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Hoàng Nam 
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