HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH CAO BẰNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*
Số 1276 - HD/HNDT
Cao Bằng, ngày 24 tháng 02 năm 2021

HƯỚNG DẪN
Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực Dân tộc, Tôn giáo,
Quốc phòng, An ninh năm 2021
Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị
quyết Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm đầu thực hiện “Chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030”; bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và Hội đồng nhân dấn các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Tiếp tục thực hiện
Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 20182023), phương hướng nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021.
Căn cứ Hướng dẫn số 285 - HD/HNDTW, ngày 29/01/2021 của Ban Cháp
hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam v/v hướng dẫn thực hiện một số nhiệm
vụ trọng tâm về lĩnh vực Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh năm 2021;
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn các huyện, thành Hội tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ về các lĩnh vực trên như sau:
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông
dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác Dân tộc, Tôn giáo và nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh trong hệ
thống Hội Nông dân trên toàn tỉnh, tập trung tuyên truyền những nội dung trọng
tâm sau:
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.
- Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề
án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi,
giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng
Chính phủ Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày
19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai
đoạn 2021 - 2030, gắn với Đề án của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân
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Việt Nam về “Xây dựng mô hình giảm nghèo phát triển bền vững gẳn với xây dựng
Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp vùng dân tộc thiểu số
và miền núi”, giai đoạn 2021 - 2025.
- Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện
Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới.
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016 của Quốc hội
Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày
30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
tín ngưỡng, tôn giáo; Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 03/3/2017 của Thủ tướng
Chính phủ quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng
cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
- Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực
hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ưong Đảng (khóa IX), về
công tác dân tộc trong tình hình mới.
- Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đổi 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.
- Kết luận số 05/KL-TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình
hình mới.
- Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt
động “Tín dụng đen”.
- Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về kết hợp quốc
phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh.
- Kết luận số 64-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực
hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị(khóa X) về tiếp
tục xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vũng chắc trong tình
hình mới.
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- Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng và phát triển các khu kinh tế - quốc
phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
- Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
- Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa
VII); phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021.
II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021
1. Công tác Dân tộc
- Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân
vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi đế tham mưu cho cấp ủy, chính quyền
địa phương, cũng như tổ chức Hội cấp trên kiến nghị với Đảng, Nhà nước có các
chính sách kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc tại cơ sở và hệ thống
chính sách hỗ trợ phát triến kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiếu số và miền núi khó
khăn.
- Tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện
có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng
Chính phủ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế
- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, tập
trung xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững tại địa phương.
- Phối hợp với Phòng Dân tộc các huyện, thành phố ký kết Chương trình phối
hợp hoạt động đẩy mạnh công tác vận động nông dân các dân tộc phát triển kinh tế
- xã hội vùng dân tộc và miền núi, giai đoạn 2021 - 2026.
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HNDTW ngày 15/10/2005 (khóa
IV) và Kết luận số 124-KL/HNDTW ngày 23/02/2011 của Ban Chấp hành Trung
ương Hội Nông dân Việt Nam về Hội Nông dân tiếp tục tham gia phát triển kinh tế
- xã hội nông thôn vùng dân tộc và miền núi khó khăn.
- Tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp ưu tiên nguồn
lực xây dựng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi, gắn với xây dựng Chi, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.
2. Công tác Tôn giáo
- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân là tín đồ các
tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, những hành vi
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lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước; đề phòng, cảnh
giác với những biểu hiện tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo phản văn hóa, đi ngược
truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và nhũng hoạt động trái pháp luật cua các
tổ chức tôn giáo mới, lạ chưa được Nhà nước công nhận.
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HND ngày 26/12/2005 và Kết luận
số 123-KL/HNDTW ngày 22/2/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về tiếp
tục đây mạnh công tác Hội và phong trào nông dân trong vùng tôn giáo. Phối hợp
chặt chẽ với ngành Tôn giáo tại địa phương thực hiện tốt Chương trình phối hợp số
47- CTPH/HND-BTGCP ngày 24/11/2017 giữa Hội Nông dân Việt Nam với Ban
Tôn giáo Chính phủ về tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương,
chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã
hội giai đoạn 2017 - 2022.
- Tích cực vận động nông dân là tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong
trào thi đua yêu nước do Hội Nông dân Việt Nam phát động, chủ động lồng ghép
các chương trình phối hợp với các ban, ngành đoàn thể ở địa phương xây dựng các
mô hình phát triển kinh tế - xã hội ở vùng tôn giáo.
- Tích cực vận động nông dân có tôn giáo thực hiện nếp sống văn hóa, văn
minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”.
Quan tâm công tác biểu dương, khen thưởng nhân rộng các mô hình hay, cách làm
tốt về phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự, cá nhân chức sắc,
chức việc, nhà tu hành trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở
địa phương và công tác xã hội, nhất là công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội,
đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới...
- Chủ động nắm tình hình các tôn giáo hoặc những nơi có vấn đề phức tạp
phát sinh, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy giải quyết tốt
các điểm nóng, vụ việc tôn giáo phát sinh ở địa phương và có thông tin, báo cáo kết
quả kịp thời về tỉnh Hội.
- Xây dựng lực lượng nòng cốt trong hội viên nông dân ở vùng đồng bào có
đạo, tham mưu cho cấp ủy xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở các
cấp Hội theo hướng chuyên sâu; tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy, sâu sát các tôn
giáo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác tôn giáo trong tình hình mới.
3. Công tác Quốc phòng, An ninh
- Phối hợp với ngành Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng thực hiện có hiệu
quả các Chương trình phối hợp hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận
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động cán bộ, hội viên nông dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tích cực
tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm;
phòng, chống mua bán người.
- Tập trung triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội, nhất là địa bàn cơ sở,
tham gia thực hiện tốt phản biện xã hội, kịp thời giải quyết tốt mâu thuẫn, hòa giải,
khiêu kiện, tranh chấp trong nội bộ nông dân; tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ người lầm
lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm nhằm nâng
cao ý thức của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn
các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
- Tiếp tục chỉ đạo cơ sở Hội phối hợp với các đoàn thể tại địa phương xây
dựng mô hình an ninh tự quản ở cơ sở; kịp thời biểu dương, khen thưởng những
gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua
bán người.
- Tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn
với các phong trào thi đua của Hội và của địa phương phát động, đăng ký xây dựng
các mô hình tự quản về ANTT, xây dựng và chuyển hóa các địa bàn phức tạp về
ANTT...
- Tăng cường phối hợp với Bộ đội Biên phòng xây dựng mô hình phát triển
kinh tế - xã hội, “điểm sáng” vùng biên, khu vực biên giới...
Trên đây là hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực Dân
tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh năm 2021 của Hội Nông dân tỉnh, yêu cầu các
đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh – TW
HND Việt Nam;
- Ban Tuyên giáo TU (báo cáo);
- Ban Dân vận TU (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
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