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HƯỚNG DẪN
tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 15/01/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện Kết luận số 81-KL/TW, ngày 29/7/2020
của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 15/01/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về “Thực hiện Kết luận số 81-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị
về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”, Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy hướng dẫn tuyên truyền như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các
hoạt động tuyên truyền Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 15/01/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện Kết luận số 81-KL/TW, ngày 29/7/2020 của
Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030” (Sau đây
gợi tắt là Kế hoạch số 09-KH/TU).
2. Thông qua tuyên truyền Kế hoạch số 09-KH/TU, nâng cao nhận thức, ý
thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và
các tầng lớp Nhân dân về công tác bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến
năm 2030; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng.
3. Công tác tuyên truyền cần tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng
tâm, trọng điểm; nội dung thông tin phải cập nhật, lồng ghép với tuyên truyền
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát
triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn... Phát huy vai trò chủ động, tích cực
trong phối hợp công tác giữa các cơ quan khi triển khai Kế hoạch số 09-KH/TU,
theo tinh thần Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà
nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm được ban hành
kèm theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng. Hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phù hợp với các cấp, các
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ngành, các đối tượng.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM
1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng
viên, Nhân dân nhận thức sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp của tỉnh về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; vai trò
của an ninh lương thực trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, của đất nước;
vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong triển khai
thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU, gắn với tuyên truyền các chương trình, kế
hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các chương trình, đề án, dự
án, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội khu vực nông thôn; các chính sách đặc
thù để tạo động lực mới phát triển sản xuất lương thực...
2. Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng,
chính quyền về công tác bảo đảm an ninh lương thực; các chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh lương thực. Trong đó
tập trung tuyên truyền các chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn hiện có; các chính sách khuyến khích và đẩy mạnh phát triển kinh tế
nông nghiệp, nhất là các chính sách về giao đất, cho thuê đất, tiếp cận các nguồn
vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường;
các cơ chế chính sách mới có sức hấp dẫn, bảo đảm tính khả thi để khuyến khích
thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn...
3. Tuyên truyền công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ
lương thực, thực phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đẩy mạnh hợp
tác liên kết theo chuỗi giá trị; công tác quy hoạch sản xuất lương thực trên cơ sở
phát huy lợi thế của từng vùng, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, tài nguyên
nước; việc quy hoạch các xã sản xuất lương thực có sản lượng lớn về lúa, ngô,
rau đậu, cây ăn quả, sản phẩm thủy sản và chăn nuôi để bảo đảm thực hiện các
mục tiêu về an ninh lương thực trên địa bàn; việc quy hoạch sản xuất lương thực
bảo đảm cân đối để phát triển bền vững, đạt hiệu quả kinh tế cao.
4. Tuyên truyền việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả sử dụng đất
nông nghiệp, bảo đảm giữ ổn định sản lượng lương thực hằng năm trên 300.000
tấn, không để diện tích đất bỏ hoang; việc duy trì và đẩy mạnh phát triển các
vùng sản xuất lương thực, thực phẩm (lúa gạo, rau màu, chăn nuôi, thủy sản,...)
ở những địa bàn có lợi thế; việc thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực của
tỉnh, sản phẩm đặc sản của địa phương theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm
gắn với xây dựng nông thôn mới; các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; chương
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh.
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5. Tuyên truyền công tác tổ chưc lai san xuât nông nghiêp theo nhu cầu
của thi trương, tập trung xây dưng vung chuyên canh co quy mô san xuât hang
hoa lơn đê đầu tư đông bô cơ sơ ha tầng, hô trơ cơ giơi hoa, áp dung thông nhât
các tiêu chuân ky thuật, găn vung nguyên liêu vơi các cum công nghiêp, dich vu
theo hương khep kin tư san xuât, bao quan, chê biên đên tiêu thu; viêc ứng dụng
khoa học, công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông
sản dược liệu gắn với truy xuất nguồn gốc, giám sát an toàn thực phẩm và xây
dựng nhãn mác, thương hiệu; việc phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau
thu hoạch để nâng cao giá trị, đa dạng hóa các mặt hàng lương thực, thực phẩm
phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân và xuất khẩu.
6. Tuyên truyền công tác xúc tiên thương mai, nhât la đôi vơi các măt
hang nông san chủ lưc; viêc củng cô, phát triên thi trương hiện có, tìm kiếm và
mở rộng thị trường mới; việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ có uy tín
trong và ngoài nước theo ngành hàng; việc khai thác các mặt hàng mới đáp ứng
nhu cầu thị trường; việc nâng cao tỷ trọng hàng tinh chế, giảm dần sản phẩm sơ
chế, xúc tiến xuất khẩu một số loại gạo đặc sản địa phương...
7. Tuyên truyền việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn
nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao, thông
minh; công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức, kỹ thuật viên ngành nông nghiệp đủ năng lực tiếp thu, vận hành, chuyển
giao công nghệ mới, trong đó chú trọng đào tạo cán bộ, công chức cấp xã và các
chức danh không chuyên trách ở cấp xã.
8. Tuyên truyền công tác ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công
nghệ mới vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản; công tác
nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi, quy trình sản xuất tiên tiến nhằm
tăng năng suất, chất lượng, chống chịu dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí
hậu; công tác quản lý kiểm tra chất lượng giống và vật tư nông nghiệp; công tác
nghiên cưu, ưng dung các tiên bô ky thuật vao san xuât, kinh doanh, nhât la các
linh vưc về giông cây trông, vật nuôi, bao vê thưc vật...
9. Tuyên truyền công tác đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất
nông nghiệp, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, hệ thống chế biến, bảo
quản; công tác chỉ đạo khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng
cường đầu tư sản xuất, phát triển hạ tầng cơ sở chế biến lương thực, thực phẩm,
hình thành, phát triển các cơ sở sơ chế, chế biến có quy mô phù hợp với từng
vùng nguyên liệu, tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh cao, tăng nhanh giá trị
gia tăng của các sản phẩm, làm cơ sở thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng cao
đời sống Nhân dân.
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10. Tuyên truyền công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn ở
các cấp; công tác phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong kiểm tra, giám sát
hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp; công tác phát
hiện, xử lý các trường hợp hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn
gốc xuất xứ, vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm; việc sử dụng
tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất, nước, rừng; nâng cao hiệu quả
quản lý và sử dụng đất lúa; nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và
phòng, chống thiên tai; các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu; công tác quản
lý, đánh giá mức độ an toàn đập, hồ chứa nước; việc sử dụng hợp lý phân bón
hóa học, thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo vệ môi trường đất và nước ngầm; công
tác giám sát, theo dõi diễn biến sản xuất, dự báo sản xuất lương thực của tỉnh và
tưng huyên, thanh phô, canh báo diễn biên bât lơi thơi tiêt tác đông tơi an ninh
lương thực để có các giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả...
11. Tuyên truyền các hoạt động sản xuất, phân phối lương thực, thực
phẩm, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận lương thực, thực phẩm, nhất là tại
các vùng đặc biệt khó khăn, biên giới; việc phát triển hệ thống thông tin an ninh
lương thực, thực phẩm; dự báo về sản xuất, tiêu thụ lương thực, thực phẩm để
khi cần thiết có giải pháp phân phối, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng; các hoạt
động kết nối cung cầu, kết nối giữa vùng sản xuất với hệ thống thương mại, kết
nối thị trường trong nước và nước ngoài.
12. Tuyên truyền các hoạt động hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế về nông
nghiệp, nông thôn; các quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng về hợp tác xuất
nhập khẩu giống mới, quy trình kỹ thuật sản xuất, chế biến; việc hoàn thiện các
yêu cầu, quy định về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, an toàn thực phẩm hướng
tới xuất khẩu các loại thực phẩm thế mạnh của tỉnh; công tác kiểm dịch, kiểm
soát sinh vật ngoại lai ảnh hưởng đến an ninh lương thực; công tác dự báo cung
cầu nông sản; các hoạt động kết nối cung cầu, kết nối giữa vùng sản xuất với hệ
thống phân phối, kết nối thị trường trong nước và nước ngoài...
13. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ
quan nhà nước cùng cấp theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng trong tuyên truyền triển khai thực hiện các chương
trình, đề án, dự án, kế hoạch về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Làm tốt
công tác nắm và dự báo tình hình tư tưởng Nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy
chỉ đạo triển khai giải pháp ổn định tình hình, không để hình thành các điểm
nóng, giữ vững ổn định chính trị của tỉnh. Cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền
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thực hiện Chương trình phối hợp số 01-CTr/BTGTU-HĐND-UBND-TA-VKS,
ngày 08/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân
dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về việc “Phối hợp
công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân
dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong thực thi pháp
luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm,
Nhân dân quan tâm”.
14. Tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, công tác phòng,
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác bảo đảm an ninh lương
thực; đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái xuyên tạc chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo đảm an ninh lương thực
của các thế lực thù địch, phản động trên mạng xã hội.
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
Tùy thuộc vào diễn biến dịch Covid-19 và điều kiện, tình hình thực tế của
các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, có thể tổ chức tuyên truyền bằng các hình
thức phù hợp như: Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng,
trên hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; loa truyền thanh cơ sở; các
website, trang thông tin điện tử của các ban, sở, ngành, đoàn thể và các huyện,
thành phố; trên internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, VCNET...),
tuyên truyền cổ động trực quan (băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử...); tổ
chức triển lãm; tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ,
sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp...
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp cấp ủy chỉ
đạo xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ,
đảng viên và các tầng lớp Nhân dân các nội dung của Kế hoạch số 09-KH/TU,
nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân
dân. Thường xuyên theo dõi, định hướng công tác tuyên truyền trên các phương
tiện thông tin đại chúng, bảo đảm thông tin chính xác, có sức hấp dẫn.
- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong triển khai Kế
hoạch số 09-KH/TU; kịp thời định hướng, chấn chỉnh những tư tưởng, dư luận
xã hội trái chiều; qua đó tham mưu giúp cấp ủy xử lý và giải quyết kịp thời
những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, góp phần hạn chế những khiếu kiện,
khiếu nại.
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2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Phối
hợp chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền các nội dung của Kế hoạch số
09-KH/TU trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân bằng các hình
thức phù hợp; thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự
đồng thuận, thống nhất trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu,
nhiệm vụ của Kế hoạch số 09-KH/TU.
3. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí
tăng cường tin, bài, tuyên truyền đúng định hướng các nội dung Kế hoạch số 09KH/TU. Chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc
đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về Kế hoạch số 09KH/TU.
4. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với các cơ quan
liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền Kế hoạch số 09-KH/TU trên các
phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, trọng tâm là
tuyên truyền trên băng-zôn, pa-nô, áp-phích, bảng điện tử,...
5. Các cơ quan báo chí: Tăng cường thời lượng tin, bài, thông tin tuyên
truyền kịp thời, đúng định hướng việc triển khai thực hiện các nội dung của Kế
hoạch số 09-KH/TU ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Chủ động trong công
tác thông tin, tuyên truyền góp phần định hướng tư tưởng, ổn định dư luận xã
hội.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c),
- HĐND, UBND, TAND, VKSND tỉnh (Biết và
phối hợp chỉ đạo),
- MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Ban TG, TH các HU, ThU, ĐU trực thuộc,
- Các cơ quan báo chí của tỉnh và thường trú,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng Tuyên truyền,
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Phùng Quang Hội

