
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:                 /SNN-VP 

V/v thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 

11/5/2020 thực hiện Kết luận số 51-KL/TW 

ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị TW8 khóa XI về đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 

điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN 

và hội nhập quốc tế  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Bình, ngày       tháng       năm 2020 

 

 

Kính gửi:   Các đơn vị trực thuộc Sở 

  

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 17/7/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 

30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 

8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (gọi tắt là Quyết định số 628/QĐ-TTg).  

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai một số 

nhiệm vụ, như sau: 

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số         

51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, 

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (gọi tắt là Kết luận 51); Quyết 

định số 628/QĐ-TTg; Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 22/10/2019 của Tỉnh ủy 

Ninh Bình về quán triệt, thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 (gọi 

tắt là Kế hoạch số 177).  

- Tiếp tục triển khai, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết 

số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 
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hóa trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (gọi 

tắt là Nghị quyết 29). 

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, chỉ đạo của 

thủ trưởng các cấp; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết 29, Kết luận 51, Nghị quyết số 44/NQ-CP 

ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 29 và Kế hoạch số 177. 

- Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục 

nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật và ý thức công 

dân tới toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: Tiếp tục tuyên 

truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 

ngành giáo dục; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên và Đề án 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, 

lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong giai đoạn mới. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội 

trong quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên; nâng cao vai trò, trách nhiệm của 

gia đình trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, học 

viên và sinh viên.  

- Tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ có 

chuyên môn, nghiệp vụ cao, chuyên sâu, phù hợp với tính chất đặc thù công 

việc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.  

- Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn. 

- Tiếp tục  tổ chức thực hiện tốt việc học tập suốt đời cho người lớn, xây 

dựng xã hội học tập. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ, kỹ năng 

làm việc nhóm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phù hợp với 

từng lĩnh vực, ngành, nghề và vùng, miền. 
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- Tiếp tục khuyến khích, phát động phong trào thực hiện các giải pháp, 

sáng kiến, nghiên cứu khoa học nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

trong thực tiễn công tác.  

(Gửi kèm theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 17/7/2020). 

 Trên đây là một số nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch số          

74/KH-UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ  báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về 

Sở (qua Văn phòng Sở) trước ngày 01/11 hàng năm để theo dõi, tổng hợp, báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Ban biên tập TTTĐT của Sở; 
- Lưu VT-VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Văn Miền 
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