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HTh)NG DAN
I4t luân s 70-KLTW ngày 9/3/2020 cüa B ChInh frj v tip tiic
quyet Trung iro'ng 5 khoa LX ye tiep tiic doi mol, phat trien
và nâng cao hiu qua kinh t tp th

Ngày ..L... thãng .AL Mm 2010.
Naàv 9/3/2020, B ChInh trj dâ ban hành Kt lun s 70-KL/TW v tiêp tic

thirc hin Nghj quyt Trung wng 5 khóa IX v tip tçtc di mói, phát trik và nâng
cao hiu qua kinh t tp th (sau day goi là Kt lu.n s 70-KLiTW). Dê gop phân
trin khai thirc hin có hiu qua Kt 1un nêu trên, Ban Tuyên giáo Trung ucing
hixàng dn cong tác tuyên truyn, nhu sau:
I. M1JC DICH, YtU CAU
1. Tuyên truyn sâu rng, tao sir thng nht cà v nhn thüc và hành dng
trong toàn Dâng, toàn h thng chInh trj và Nhân dan v ban ch.t, vai trô quan
trong cüa kirih t tp th, hcip tác xâ trong xây dirng và phát trin d.t ntrâc, gop
ph.n trin khai thirc hin có hiu qua Ngh quyt Trung hang 5 khóa IX v tip tiic
di mâi, phát trin và nãng cao hiu qua kinh t t.p th.
2. Phát huy sirc mnh tng hcTp cüa ca h thng chInh trj và toàn xã hi thc
hin các giãi pháp di mth, phát trin và nâng cao hiu qua kinh t tp th& gop
phn hoàn thin các m11c tiêu phát trin dirçic d ra trong dai hi dang b cac cp
và Dai hi dai biu toàn quc 1n thu XIII cüa Dàng.
3. Cong tác tuyên tmyn cn thi& thirc, phü hcrp vâi trng di tuçlng, trng
dc dim khu c vmg min và barn sat nhUng nhim vi chmnh tn c11a dt nuâc,
dja phucmg, bO, ngành, ca quan, dcm vj.
H. NQI DUNG TUYEN TRUYEN
1. Tuyên truyn d'u&ng lé,i, chü trtiang cüa Dang, chInh sách, pháp lu.t cüa
Nhà nithc, chixcing trinh hãnh dng ciia ChInh phü, nghj quyt cüa c.p üy dãng,
chInh quyn da phuang, k hoach thirc hin cüa Lien minh Hqp tác xâ Vit Nam
v phát trin kinh t tp th, hcip tác xâ.
2. Tuyên truyn v tInh hInh, kt qua trin khai thc hin Nghj quy& Trung
uong 5 và Kt lun s 70-KL/TW; vai trb cüa kinh t t.p th, hqp tác xä trong phát
trin kinh t xa hi, xóa dói, giãm nghèo, xây dirng nông thôn mâi, bào dam an
sinh, an ninh, trt tir, an toãn xã hi; vai trô lânh dao, chi dao cüa Dãng, ChInh phü,
c.p üy dâng, chInh quyn dja phuang Va vai trô nông c& cüa h thng lien minh
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hçip tác xã trong phát trin kinh t t3p th, hçp tác xã; các. kt qua nghien ciru 1
1un, tng k& thirc tin v phát trin kinh t tp th, hcip tác xä.
3. Tuyên truyn các mô hInh hcrp tác xà kiu mth, hçp tác xa san xuAt, kinh
doanh g.n vâi chui giá trj san phm chU 1irc vüng min hiu qua; cách lam hay,
din hInh tiên tin; tuyên truyn kinh nghim, giài pháp phát trin kinh t tp th,
hqp tác xã trên th gifii và khu virc.
III. TO CHI5'C THçC HIN
1. Bang doàn Quc hi
Chi d.o Thtring vi Quc hi, các Co quan thuc Quc hi phi hcip vói
Ban Tuyên giáo Trung uclng, Lien minh Hqp tác xã Vit Nam tuyên truyn k&
qua nghiên c1ru, rà soát, si'ra dM, b sung, hoàn thin h thng pháp lu.t lien
quan dn kinh t tp th, hcxp tác xA.
2. Ban can sir dãng Chinh phü
Chi dao các co quan thuc ChInh phü phi hqp vâi Ban Tuyên giáo Trung
uong, Lien minh Hqp tác xâ Vit Nam tuyên truyn Nghj quyt Trung uo'ng 5
khóa IX, Kt lu.n s 70-KL/TW, Nghj quyt s 1341NQ-CP ngày 25/9/2020 cüa
ChInh phü v& ban hành Chuong trinh hành dng thiic hin Kt 1u.n s6 70KL/TW; tuyen truyn k& qua rà soát, xây drng van bàn, chInh sách mói v kinh
t t.p th, hçip tác xä.
3. Ban can sir dãng các b, ngành lien quan chi dio cong tác ph& hçip
cüa b, ngành vói Ban Tuyên giáo Trung i.rclng, Lien minh Hçrp tác xà Vit Nam
trong tuyên truyn chInh sách, chin luqc, d an, chuong trinh, k hoach h trq
phát trin kinh t tp th, hçrp tác xà thuc phm vi quàn l; kim tra, giám sat
vic thirc hin và nhân rng kjp th?yi các mô hInh kinh t tp th, hçp tác xà tiên
tin, hiu qua.
3.1. Ban can S4 dáng Bô Kê hoçich và Du tw
- Chi d.o cong tác phi hçp cüa B vâi Ban Tuyên giáo Trung ixong, Lien
minh Hçip tác xã Vit Nam tuyên truyn thành tru, vai trô cüa kinh t t.p th&
hcip tác xã di v&i sir phát trin kinh t - xâ hi cüa d.t nuóc.
- Chi do các don vj chuyên mon cüa B phi hçip vi Ban Tuyên giáo
Trung rnmg, Lien minh Hcip tác xã Vit Nam, các b, ngành lien quan tng kt
10 nãm thi hành Lu.t Hqp tác xA näm 2012 và tuyên truyn kt qua thc hin.
3.2. Ban can s ddng Bó Thông tin và Truyn thông
- Chi dao cong tác phi hçip cüa B vâi Lien mirth Hçp tác xà Vit Nam
tuyên truyn Nghj quyt Trung uong 5 khóa IX, Kêt 1un s 70-KL/TW, Nghj
quyt s 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phCi v ban hành Chuong trInh
hành dng thrc hin Kt lu.n s 70-KL/TW.
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- Chi dao các Co quan thông tn báo chI, nht là các Co quan thông tn báo
chI da phrning tin dy manh tuyen truyn, mi chuyên mic, chuyên trang v
kinh t tp th, hcTp tác xä.
3.3. Ban can sw dáng B3 Giáo duc và Dào tgo, HQC viên ChInh frj quoc
giaH ChIMinh
Chi 40 cong tác phi hçtp cüa B vâi Lien minh Hcip tác x Vit Nam
dua nOi dung phát trin kinh t t.p th, hcip tác xâ vào giâng d.y trong h thong
các tnr&ng chInh trj, các Ca s& dào tao trong h thng giáo dtic quc dan.
4. Các tinh üy, thành üy, dãng üy trirc thuc Trung hong
Các tinh üy, thành ñy chi dao ban tuyên giáo tinh üy, thành ñy phi hqp vói
Lien minh hçip tác xA và các co quan lien quan cüa tinh, thãnh ph dy manh
tuyên truyn kinh t tp th& hqp tác xà; xay d%rng k hoch thng k& 20 nàm thc
hin Nghj quy& Trung hang 5 khóa IX, thng kt 10 nàm thi hành Lu.t Hqp tác
xã näm 2012.
5. Bang doàn Lien minh Hop tác xã Vit Nam
- Chi dao Lien minh Hqp tác xã Vit Nam chü dng d xu.t phi hçip vi
Ban Tuyên giáo Trung uang trién khai mt s nhim vi sau:
HuOng dn cong tác tuyên truyn Nghj quyt Trung iiccng 5 khóa IX và
Kt 1un s 70-KL/TW v tip tic di mói, phát trin và nâng cao hiu qua kinh
t tp th& djnh huâng tuyén truyn v kinh t t.p th& hçp tác xã tai hi nghj
giao ban báo chI; xü 1 các thông tin sai lch, xuyên tac v kirih tê tp the, hçrp
tác xã; xây drng các tài 1iu tuyên truyn (D cwong tuyên truyn, Sách v
thành tru 75 nám pház' trkn ldnh te' tçp the, Sách v gwcrng dien hInh frong kinh
tl hctp tác xâ, Phim tài liçu ve thành tru 75 nám kinh tl tp tM, hcrp tác xd...),
t chüc tp hu.n, ph bin Kt lun s6 70-KL/TW, Nghj quy& s 134/NQ-CP
ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü v ban hành Chi.rcing trInh hành dng th1rc hin
K& lun s 70-KL/TW cho can b lam cong tác tuyên giáo các cap; cung cap
thông tin chuyên d tai hi nghj báo cáo viên v kinh t t.p th& hçip tác xâ; t
chüc khâo sat, kim tra, dánh giá kt qua cong tác truyn truyn v kinh t tp
th, hcip tác xã; tham gia xay drng các a an cüa Lien minh Hqp tác xä Vit
Nam v kinh t tp th, hgp tác xã...
- Chi 40 Lien minh Hqp tác xã Vit Nam chü dng d xut cong tác phi
hqp vi các b, ngành, doàn th Trung hang, các co quan thông tn báo chj
Trung ang trin khai các chiwng trInh, k hoach tuyên truyên Nghj quyêt
Trung wang 5 khóa IX, Kt lun s 70-KL/TW, Nghj quyêt s 134/NQ-CP ngày
25/9/2020 cüa ChInh phü v ban hành Chucmg trInh hành dng thrc hin Kt
lu.n s 70-KL/TW.
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- Chi dio lien minh hqp tác xâ tinh, thành ph chü dng d xut cong tác
phi hqp vOi ban tuyên giáo, các sâ, ngành dja phuong tuyên truyn Nghj quy&
Trung uong 5 khóa IX, Kt 1un s 70-KL/TW, Nghj quyt s 134/NQ-CP ngày
25/9/2020 cüa ChInh phü v ban hành Chuong trinh hành dng thc hin Ket
luân 70-KL/TW.
so

A

6. Ban Kinh te Trung tro'ng
Phi hqp vài Ban Tuyên giáo Trung uoTlg, Lien minh Hqp tác xã Vit Nam
v cong tác tuyên truyn, nm bt tu tu&ng, du 1u.n xà hi trong qua trinh trin
khai Nghj quy& Trung uang 5 khóa IX, K& 1un sé, 70-KL/TW, Nghj quy& s
134/NQ-CP ngày 25/9/2020 cüa Cbinh phü v ban hành Chucing trinh hânh dng
thic hin Kt luan s 70-KL/TW.
7. fang doan Mit- tran To quocA Viçt Nam va cac to chirc chmh tr - xa hçn
. *

.

F

F

-

A

- Chi do M.t trn T quc Vit Nam ph6i hçip vâi Lien minh Hcp tác xâ
Vit Nam tuyên truyn v kinh t tp th& hqp tác xã.
- Chi dao M.t trn Th quc các cp và các t chüc thành vien cüa Mi
trn phi hçip vói Lien minh hqp tác xA tinh, thành ph tuyên truyn v kinh t
tp th, hcp tác xã.
8. Ban Tuyên giáo Trung u'o'ng
- Xây dirng và ban hành Huóng dn tuyên truyên ye Kêt 1un
70KL/TW ngày 9/3/2020 cüa B ChInh trj v tip t11c di mâi, phát trin và nâng
cao hiu qua kinh t tp th.
so

- Phi hçrp vâi Lien minh Hcrp tác xã Vit Nam, Quc hi, ChInh phü, các
b, ngành lien quan chi do, djnh htràng cong tác tuyên truyn v kinh t t.p
th, hçrp tác xã.
- Nm tInh hInh, kt qua trin khai cong tác tuyên truyn kinh t tp th& hqp
tác xã, Kt lun s 70-KL/TW, Nghj quyt s 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 cüa
ChInh phü v ban hành Chucing trInh hành dng thrc hin Kt lun s 70-KL/TW.
9. Ban tuyên giáo tinh üy, thành üy, dãng üy trirc thuc Trung u'ollg, Uy
ban Trung Irong Mt trn T quc Vit Nam và các t chfrc chInh trl - xã hi
- Tham muu cp üy dâng xây dimg chucing trinh phi hcrp vâi Lien minh
hçip tác xã tinh, thành ph tuyên truyn kinh t t.p th, hçTp tác xä theo huàng dn
cüa Ban Tuyên giáo Trung ucing.
- Tang cu?mg cong tác kim tra, djnh hithng và quãn 1 t& vic dng tãi
thông tin, tuyên truyn trén báo cM, mng xà hi v kinh t tp th, hcp tác xã d
chi dao th chirc các bin pháp thông tin, tuyên truyn kjp th?yi, hiu qua.
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- Nm tir tix&ng, dir lun xã hi trong qua trInh trin khai tuyên truyn Nghj
quyt Trung umig 5 khóa IX, K& 1un s 70-KL/TW, Ngh quyt s 134/NQ-CP
ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü v ban hành Chuang trInh hành dng th%rc hin Kt
lun s 70-KL/TW.
10. Các co quan thông tn, báo chI
- Các báo, dài Trung uong, nht là Dài Truyn hmnh Vit Nam; Báo Nhân
Dan; Dài Ting nói Vit Nam; Thông tn xà Vit Nam xây dmg chuyên trang,
chuyên milc "Kinh t tp th, hqp tác xã" tuyên truyn nâng cao nhn thirc cüa
toàn xã hi v kinh t tp th& hçip tác xA.
- Các báo dãng bO và dài phát thanh - truyn hInh tinh, thãnh ph thc hin
sr chi d.o cüa ban tuyen giáo tinh Uy, thành üy v cong tác tuyên truyn kinh th
tap th, hyp tác xâ; thng cung tin, bài; tp trung dàng tâi chInh xác, kjp thii các
thông tin v tInh hInh trin khai các chü tnrang, chinh sách v kinh t tp th, hçp
tác xã./—
Nciinhân:
-BanBIthu(dêb/c),
- Dic Tnrâng ban (de b/c),
- VP Trung uong Dãng, VP Chü tjch ntrâc, VP
Quoc hi, VP ChInh phü,
- Các tinh üy, thành üy, dâng üy, dang doàn, ban
can s,r dãng trirc thuc Trung ircing,
- Uy ban TW MUQ Vit Nam và Trung ucxng
các to ch'ic chfnh trj - xA hi,
- Lien minh Hçip tác x Vit Nam,
- Ban tuyên giáo các tinh u, thành üy,
- Lien minh hcp tác xã tinh, thành phô,
- Hôi Nhà báo Vit Nam,
- Các báo, dài TW,
- Lânh do Ban,
- Các vw don vj trong Ban,
- V%i Tuyên truyên (03),
-LiruHC.D)

K/T TRU'àNG BAN
TRTfONG BAN

an Xuân Thüy

