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KẾ HOẠCH 

TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ  

TỈNH NINH BÌNH NHIỆM KỲ 2020 - 2025  

 

Thực hiện Kết luận số 78-KL/TW ngày 10/6/2020 của Ban Bí thư về tổ 

chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế 

hoạch số 204/KH-LMHTX ngày 18/7/2020 của Ban chấp hành Liên minh HTX 

tỉnh Ninh Bình về tổ chức Đại hội Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 

Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng Đại hội Liên minh 

HTX tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm nâng cao nhận thức của thành 

viên và xã hội về bản chất của kinh tế tập thể, HTX, nhất là về HTX kiểu mới; 

xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, HTX là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả 

hệ thống chính trị.  

2. Tuyên truyền về quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội V, Liên minh HTX 

tỉnh Ninh Bình; về vị trí, vai trò nòng cốt của Liên minh HTX tỉnh trong phát triển 

kinh tế tập thể, HTX; thông qua tuyên truyền để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, 

thành viên và người lao động trong toàn hệ thống thi đua lập thành tích chào mừng 

Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và Đại hội Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình nhiệm 

kỳ 2020-2025;  

3. Việc tuyên truyền phải đảm bảo kịp thời, chất lượng, thiết thực, hiệu quả, 

tiết kiệm, đầy đủ và toàn diện về nội dung; hình thức cụ thể, tăng cường thực hiện 

phương châm xã hội hóa; Tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng đồng tâm nhất trí của các 

đơn vị thành viên, tăng cường hợp tác giữa các đơn vị trong và ngoài tỉnh, thi đua 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và hướng tới Đại 

hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế tập thể, HTX 

(Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao 

hiệu quả kinh tế tập thể; Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX; Thông báo số 158- 

TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai thực hiện Kết 

luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Hội quần chúng; Luật Hợp tác 



 2 

 

xã năm 2012; Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục 

tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012...). 

2. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội V, Liên minh HTX 

tỉnh;truyên truyền những kinh nghiệm, những cách làm hay, điển hình tiên tiến, 

các mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực 

vùng, miền hiệu quả; tuyên truyền về các mô hình HTX trên thế giới và khu vực, 

các hoạt động hợp tác quốc tế của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; tuyên 

truyền về quá trình hình thành và phát triển của Liên minh HTX tỉnh qua các kỳ 

đại hội, nhất là những thành tựu nổi bật trong trong nhiệm kỳ V.  

3. Tuyên truyền về việc chuẩn bị, tổ chức, kết quả... Đại hội Liên minh 

HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Phòng Tuyên truyền. 

1.2. Đợt 1: Từ 03/8-  25/10:   

- Trang thông tin điện tử Liên minh HTX tỉnh: Mở chuyên mục, cập nhật 

đưa tin, bài chất lượng và kịp thời về “Đại hội hệ thống Liên minh HTX Việt 

Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Mỗi tuần đưa 3 đến 5 tin, bài; xây dựng kênh 

thông tin chính thức trên mạng xã hội để cập nhật, đưa tin về Đại hội hệ thống 

(Thực hiện từ 03/8/2020 đến 30/12/2020). 

- Tham mưu công văn gửi Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, Thời báo kinh doanh về tăng cường công tác tuyên truyền mô hình phát 

triển kinh tế hợp tác, HTX trước, trong và sau Đại hội cũng như tuyên truyên 

các đơn vị thành viên thi đua lập thành tích Chào mừng Đại hội Liên minh Hợp 

tác xã tỉnh Ninh Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể: 

+ Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Đài Phát thanh và Truyền hình 

Ninh Bình, Báo Ninh Bình, Thời báo kinh doanh xây dựng mỗi tháng ít nhất 01 

phóng sự về các mô hình điển hình đã triển khai theo Đề án 22/ĐA-UBND và 

Nghị quyết 39/NQ-HĐND, 01 - 02 bài viết về phát triển kinh tế tập thể, HTX và 

hoạt động của Liên minh HTX tỉnh và xây dựng 2-3bài viết/tháng  về các mô 

hình điển hình đăng tải chuyên mục Đại hội hệ thống Liên minh HTX Việt Nam 

trên trang Website (Thời gian từ 1/8/2020 đến 31/12/2020) 

+ Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình xây dựng phóng 

sự: " Liên minh hợp tác xã tỉnh Ninh Bình phát huy vai trò nòng cốt trong phát 

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã”.dài 10-12’ (Hoàn thành trước 15/10). 

- Xây dựng maket trang trí Đại hội, tài liệu đảm bảo theo Bộ nhận diện 

Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 

2025 (Hoàn thành trong tháng 9/2020). 

- Khảo sát, xây dựng các phương án trang trí, khánh tiết, xây dựng makets 

băng zon, khẩu hiệu tuyên truyền… và hợp đồng với các đơn vị thi công triển 
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khai các nội dung tuyên truyền trực quan trước, trong Đại hội (Hoàn thành trước 

25/10). 

- Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền thông qua pano, khẩu hiệu, 

băng rôn, cờ phướn... tại các trục đường chính trên địa bàn thành phố Ninh Bình, 

thành phố Tam Điệp  và các huyện trong tỉnh, số lượng: cấp tỉnh 20 băng zôn, 

mỗi huyện, thành phố 5 băng zôn và các cổng chào điện tử. Hoàn thành trước khi 

diễn ra Đại hội 2 ngày. 

1.2. Đợt 2: Tuyên truyền trong thời gian Đại hội VI Liên minh HTX 

tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 

- Mời các cơ quan thông tấn báo chí tham dự và đưa tin về Đại hội (Đài 

Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình, Thời Báo Kinh doanh...) 

tuyên truyền đậm nét về Đại hội.  

- Chiếu phóng sự trong Đại hội " Liên minh hợp tác xã tỉnh Ninh Bình 

phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã”. 

- Trình chiếu Power Point theo kịch bản, chương trình Đại hội.  

- Đưa tin về Đại hội trong bản tin Thời sự Đài Phát thành và Truyền hình 

Ninh Bình lúc 19 giờ. 

- Trưng bày, triển lãm về Khu vực kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của 

Liên minh HTX tỉnh trong nhiệm kỳ 2018 - 2020 (số liệu, hình ảnh). 

- Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, trang trí khánh tiết thông 

qua tít chữ Đại hội, pano, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn... trong và ngoài hội 

trường Đại hội (Hoàn thành trước khi diễn ra Đại hội 2 ngày). 

1.3. Đợt 3: Tuyên truyền sau Đại hội Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 

- Các cơ quan thông tấn báo chí (Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh 

Bình, Báo Ninh Bình, Thời Báo Kinh doanh...) tuyên truyền về kết quả Đại hội.  

- Trang thông tin điện tử Liên minh HTX tỉnh đưa thông tin nhanh kết quả 

Đại hội và tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Tiếp tục phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền về công 

tác chuẩn bị, các văn kiện và Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt 

Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

- Tham mưu tổ chức quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội 

Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc  Liên 

minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Tuyên truyền thông qua pano, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn... về Đại 

hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
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2. Các phòng, đơn vị trực thuộc  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch số 204/KH-LMHTX ngày 

18/7/2020 của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình về tổ chức Đại 

hội Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch tuyên truyền Đại hội 

Liên minh HTX tỉnh và chức năng, nhiệm vụ được giao để cụ thể hóa công tác 

phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, viết tin, bài về các mô hình điển 

hình khu vực kinh tế tập thể, HTX góp phần mang lại hiệu quả cao nhất vào sự 

thành công của Đại hội. 

3. Các Ủy viên Ban Chấp hành, các thành viên Liên minh HTX tỉnh 

3.1. Ủy viên Ban Chấp hành: Trân trọng đề nghị các đồng chí thành 

viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

phân công theo Kế hoạch, quan tâm phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền trong các đơn vị, khối Hợp tác xã ở địa phương, góp phần vào sự 

thành công của Đại hội! 

3.2. Các thành viên Liên minh HTX tỉnh: 

- Mở chuyên mục trên trang thông tin điện tử của đơn vị; cập nhật đưa tin, 

bài chất lượng và kịp thời về “Đại hội Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 

2025”; các hoạt động hợp tác, liên kết trong xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm, 

mô hình HTX phát triển;  

- Tuyên truyền thông qua pano, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn... về Đại 

hội Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc 

Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

III. DỰ TRÙ KINH PHÍ 

Một phần kinh phí do ngân sách Nhà nước và một phần được xã hội hóa.  

(Có dự trù kinh phí chi tiết kèm theo) 

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác 

xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025! 

2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình 

lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025! 

3. Nhiệt liệt chào mừng đại biểu tham dự Đại hội Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh Ninh Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025! 

4. Hợp tác – Đổi mới – Phát triển – Hiệu quả! 

5. Đoàn kết – Đổi mới - Hội nhập – Phát triển 

6. Năng động – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển! 

7. Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động hoạt động kinh tế 

tập thể, hợp tác xã! 
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8. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 

vững mạnh! 

9. Hợp tác, liên kết tạo sức mạnh để không ai để lại phía sau! 

10. Phát huy vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt 

Nam trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã! 

11. Thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển nhanh, bền vững, 

từng bước đóng vai trò nền tảng trong kinh tế quốc dân! 

Trên đây là nội dung kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội 

Liên minh HTX tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thường trực  Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh yêu cầu Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội, các phòng, đơn vị trực 

thuộc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức triển khai đảm bảo 

về nội dung, tiến độ và mục tiêu, yêu cầu đề ra ./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Liên minh HTX Việt Nam (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các cơ quan đài, báo (để phối hợp); 

- Các đ/c Ủy viên BCH; 

- TT, Các phòng, đơn vị thuộc LMHTX tỉnh; 

- Lưu VP. 

    
 


