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CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc
Nam D/nh, ngày 07 tháng 5 nám 2018

KE bACH
Tng kt 10 nãm thirc hin Nghj quyt Trung trong 7 khóa X
V nông nghip, Hông dan, Hông thôn

Thirc hin K hoach s 319 - KH/HNDTW ngày 30/3/20 18 cüa Ban Thixmg
vii Trung uong Hi Nông dan Vit Nam và K hoach s 43 - KHJTU ngày
06/4/2018 cüa Ban Thung vii Tinh üy Nam Dnh v vic tng kt 10 näm thirc
hin Nghj quyt Trung rang 7 khóa X v nông nghip, nông dan, nông thôn. Ban
Thutmg vii Hi Nông dan tinh xây dirng k hotch thng k& nhii sau:
I. MIJC D!CH, YEU CAU

1. Muc dich
- Dánh giá vic to chüc triên khai và kt qua dat duçic, h?.n ch Va nguyen
nhân sau 10 näm (2008 — 2017) thirc hin Nghj quyt Trung uang 7 khóa X v
nông nghip, nông dan, nông thôn theo chirc nãng nhim vii duqc giao.
- D xu.t nhim vi1, giãi pháp phü hçip cho giai doan miii.
2.Yêucu
- Vic tng k& phái barn sat các ni dung cüa Nghj quy& Trung uong 7
khóa X (Nghj quy& 26- NQ/TW), Kt 1un 97- KL/TW cña BO ChInh trj v mt s
chü trumg, giâi pháp tiêp tiic thirc hin Nghj quyêt Trung uorig 7 khóa X v nông
nghip, nông dan, nông thôn và các quan dim cña Dãng và Nhã nuc v nông
nghip, nông dan, nông thôn trong giai doan cüa nhim k' XI, XII cüa Dãng.
- Dánh giá nghiêm tüc, dUng thrc t, khách quan, rCit ra du?c nhüng m.t dat
ducic, bài hçc kinh nghim; nhtng mt chua dat duçic và nguyen nhân.
- D xut nhng co ch, chInh sách, nhim vi và giãi pháp cii th lien quan
den giai c.p nông dan phU hçrp vâi xu th và thirc tin càa dja phuang.
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II. NQI DUNG TONG KET
- Dánh giá cong tác tuyên truyn nâng cao nhn thüc cüa hi viên, nông dan
v duông 1i, chü trlxcTng cüa Dãng, chInh sách pháp 1ut cUa Nhà nuic ye nông
nghip, nông dan, nông thôn.
- Tng k& các ni dung phi hqp thirc hin các chiiang trInh, dir an phvc vii
san xut và nâng cao cti sng nông dan; chäm lo xây dirng giai cp nông dan,
cüng c lien minh cong nhân - nông dan - trI thüc trong thôi kS' cong nghip hóa,
hin di hóa; huàng dn phát trin các hInh thirc kinh t t.p th trong nông nghip.
- D xu.t các giãi pháp phát huy vai trè cUa giai cp nông dan trong phát
trin nông nghip, nông thôn vâ cãi thin di sang cu dan nông thôn trong giai
don tói.
III. H!NH TH1C, THI GIAN VA THffi DIEM TONG KET
1. HInh th(rc

Can cir vao tInh hInh và diu kin thirc t& các cp Hi tin hành hi nghj
tng k& tai dcm vj mInh cho phñ hgp.
C.p Co si xây dçrng báo cáo thng k& gi:ri báo cáo v huyn, thành hi.
2. Thôi gian
- Cp huyn t chirc hi nghj tng k& truc ngày 31/5/2018.
- Cp tinh: t chirc hi nghj tong kêt dr kiên vào d.0 tháng 6/2018.
3. Tho'i dim tng kt

Tir khi ban hành Nghj quyt 26-NQ/TW näm 2008 dn h& nãm 2017.
III. TO CHU'C THVC HI1N
1. Hi Nông dan tinh
- Thãnh 1p Ban Chi dao và T biên tp tng k& 10 nàm thirc hin Nghj
quy& Trung uong 7 khóa X v nông nghip, nOng dan, nông thôn.
- Xây dirng k hoach, d cucrng báo cáo, chi do các huyn, thành Hôi thizc
hin K hoch và tt chüc hi nghj tng kt Ngh quyk
- Xây dirng báo cáo két qua thirc hin Nghj quy& glri v Ban Chi dao tng
kt cüa tinh và Trung uang Hi.
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- Kim tra, don d& t chrc thirc hin tang k& Nghj quyt cüa Hi NOng dan
các huyn, thành ph&
- Các ban, don vj thuôc tinh Hi phi hcip, giüp T biên tp hoàn thin báo
cáo tng k& Nghj quy&
- Giao Ban Kinh th - Xã hi; Van phông Hi Nông dan tinh là co quan tham
mu'u, giüp vic Ban chi d?o thng kt Nghj quyt cp tinh.
2. Hi Nông dan các huyn, thành phô
Xây dirng k hoach, t chi'rc tng k& trin khai tOi các cci sâ Hi;

th chirc

thng kt cp huyn và gi:ri báo cáo tng k& v Hi Nong dan tinh (qua Ban Kinh t
- X hi) tri.ró'c ngày 31/5/2018.

Noi nhãn:
- Ban chi do thng kêt Nghj quyët TW 7 (khOa X)
cüa Trung llcrng Hi; cUa Tinh üy
- Ban chi do tong kêt Nghj quyêt TW 7 (khóa X)
cCia Hi Nông dan tinh
- FIND cac huyn, thành phô
- Website HOi Nong dan tinh
- Luu VF, Ban KTXH
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