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KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị 

“Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh  

kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội  

chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”  

----- 
 

  Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐĐ-HNDVN ngày 19/01/2021 của Đảng 

đoàn Hội Nông dân Việt Nam, về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 

của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm 

an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”. 

 Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất của Hội Nông dân các cấp nhằm 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp 

Hội, cán bộ, hội viên nông dân đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều 

kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế 

quốc tế. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, xác định đây là nhiệm vụ quan 

trọng và thường xuyên của các cấp Hội; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với 

quốc phòng, an ninh. 

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM THỰC HIỆN: 

1. Các cấp Hội tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, nông dân 

nâng cao ý thức cảnh giác về âm mưu, hoạt động phá hoại kinh tế của các thế lực 

thù địch. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh thông tin, an 

ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực kinh tế. 

2. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nâng cao ý thức, 

trách nhiệm của hội viên, nông dân đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong 

điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

kinh tế quốc tế: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài 

Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ, Bản tin Hội Nông dân thành 

phố, cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân thành phố Cần Thơ; tổ chức lồng 
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ghép vào các lớp tập huấn, bồi dưỡng để phổ biến kiến thức về chính sách, pháp 

luật, về đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng… 

3. Tuyên truyền vận động hội viên, nông dân sản xuất gắn với thực hiện 

thương hiệu, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chống gian lận thương mại, 

không sản xuất tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nói không với 

“tín dụng đen”… 

4. Các cấp Hội tổ chức phát động phong trào nông dân thi đua phát triển 

kinh tế - xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và các phong trào 

thi đua của Hội và của địa phương phát động: phong trào nông dân thi đua sản 

xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia xây dựng nông thôn mới 

nâng cao và đô thị văn minh. 

5. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động nông 

dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về bảo đảm an ninh kinh tế. 

6. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn 

chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các 

loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

  Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, Ban 

Thường vụ Hội Nông dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 

Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố IX 

và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-

2025. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng và các Ban thuộc 

Hội Nông dân thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, tham mưu Ban 

Thường vụ Hội Nông dân thành phố kiểm tra, giám sát tổ chức phong trào thi đua 

từng cấp Hội. Giao Ban Kinh tế - Xã hội và Quỹ hỗ trợ nông dân tổng hợp báo cáo 

kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (qua 

Ban Dân tộc, Tôn giáo – Quốc phòng, An ninh) trước ngày 20/11 hằng năm. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 

05/01/2017 của Bộ Chính trị trong hệ thống Hội Nông đan thành phố Cần Thơ. 

 
 

Nơi nhận:                    
- Ban Tuyên giáo TW Hội, 

- Ban Dân tộc, Tôn giáo-Quốc phòng, An ninh TW Hội, 

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân Vận TU, 

- Thường trực HND thành phố, 

- Văn phòng, các Ban thuộc HNDTP, 

- HND 8 quận, huyện, 

- Lưu: VT, Ban XDH.                                              

                                                                              

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Trịnh Văn Châu Nhân 
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