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HƯỚNG DẪN
Công tác Khoa giáo năm 2021

Căn cứ Hướng dẫn số 12 - HD/BTGTU, ngày 26/3/2021 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy Cao Bằng v/v hướng dẫn công tác Khoa giáo năm 2021;
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng hướng dẫn các huyện, thành Hội
tổ chức thực hiện công tác Khoa giáo năm 2021, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết,
kết luận của Đảng trong lĩnh vực Khoa giáo; góp phần thực hiện thành công Nghị
quyết đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIX và Nghị quyết đảng bộ các cấp.
2. Thông qua hoạt động Khoa giáo, các cấp Hội thực hiện tốt công tác tuyên
truyền giáo dục trong cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân về các
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
3. Các hoạt động trong lĩnh vực Khoa giáo cần tập trung vào nhiệm vụ trọng
tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp với điều kiện của các đơn vị; nhất là trong bối
cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng
Các huyện, thành Hội chủ động phối hợp với ngành Tuyên giáo cùng cấp xây
dựng kế hoạch tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của
Đảng trong lĩnh vực Khoa giáo theo hướng dẫn của cấp ủy và Ban Tuyên giáo
Tỉnh uỷ, cụ thể như sau:
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* Sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương:
- Tổng kết 10 năm Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị
khóa XI “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập
giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung
học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”.
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ
Chính trị khóa XI“Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ
về thể dục, thể thao đến năm 2020”.
- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban
Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực
phẩm trong tình hình mới” và Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban
Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW.
* Sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh uỷ:
- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 29/6/2011 của Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công
tác Bảo hiểm y tế”.
- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 05/7/2011 của Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong việc
thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội”.
- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 61-CT/TU, ngày 31/5/2010 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công
tác duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và đẩy mạnh phổ cập
giáo dục tiểu học đúng độ tuổi”.
- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 12/5/2011 của Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ “Về thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm
tuổi”.
2. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết,
chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ
Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với các ngành, các
cơ quan tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
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việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ về lĩnh
vực Khoa giáo; nhất là tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần
thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
trong lĩnh vực Khoa giáo (gửi kèm theo phụ lục các văn bản triển khai các lĩnh vực
công tác khoa giáo).
3. Công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình xã hội, đấu tranh phản bác
các luận điểm sai trái trong lĩnh vực khoa giáo
Các cấp Hội trong tỉnh tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy tăng cường lãnh
đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị,
kết luận và các văn bản của Đảng về lĩnh vực Khoa giáo; tập trung vào những văn bản
mới được ban hành trong năm 2021. Cụ thể:
3.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Tập trung tuyên truyền về chủ trương đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh uỷ. Nhằm tạo sự chuyển biến về
nhận thức và hành động, sự nhận thức của cán bộ hội viên nông dân và các tầng lớp
nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong
đó nhấn mạnh các định hướng phát triển giáo dục và đào tạo được nêu trong văn
kiện Đại hội XIII; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tuyên truyền về đổi mới
chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.
Tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là
dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục. Tiếp tục phổ biến, quán triệt tới cán bộ, hội
viên nông dân trên địa bàn tỉnh và các tầng lớp nhân dân về triển khai thực hiện
chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; Luật Giáo dục số
43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; Luật giáo dục Đại học số 08/2012/QH13, ngày
18/6/2012; Luật số 34/2018/QH14, ngày 19/11/2018. Đẩy mạnh xây dựng văn hóa
ứng xử trong trường học; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia
đình và địa phương. Tăng cường an ninh, an toàn trường học, chống bạo lực học
đường. Kịp thời nắm bắt, phản ánh những vấn đề, hiện tượng tiêu cực trong giáo
dục và đào tạo.
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3.2. Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường
Tiếp tục tuyên truyên về kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng
về phát triển khoa học và công nghệ, công tác trí thức; các định hướng phát triển và
ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững đất nước được nêu
trong văn kiện Đại hội XIII; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các thành tựu, đóng
góp của ngành khoa học và công nghệ; các mô hình ứng dụng khoa học và công
nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh
học, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…Tăng cường công tác thông tin
tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, môi trường.
3.3. Đối với lĩnh vực y tế và các vấn đề xã hội
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là
dịch bệnh Covid-19; Chương trình sức khỏe Việt Nam, Phong trào vệ sinh yêu
nước nâng cao sức khỏe nhân dân, Chương trình dinh dưỡng;… phát triển y dược
cổ truyền, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám
chữa bệnh. Tăng cường tuyên truyền thực hiện bình đẳng giới, công tác dân số và
phát triển; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số, nâng cao chất
lượng dân số; phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, phát triển toàn diện
trẻ em trong những năm đầu đời; xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam trong
tình hình mới; phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng.
Trên đây là hướng dẫn công tác Khoa giáo năm 2021, Ban Thường vụ Hội
Nông dân tỉnh đề nghị các huyện, thành Hội nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TU (báo cáo);
- Văn phòng TU (Báo cáo);
- Ban Dân vận TU (báo cáo);
- UBMTTQ tỉnh (Báo cáo);
- TT HND tỉnh (để biết);
- HND các huyện, thành phố (thực hiện);
- Các Ban, VP;
- Lưu VT, Ban TTVĐ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓKý bởi:
CHỦ
TỊCH
Hội Nông dân
Cơ quan: Tỉnh Cao Bằng
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