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Thực hiện Hướng dẫn Số 57- HD/BTGTU ngày 25 tháng 11 năm 2021 của 

Ban Tuyên giáo tỉnh Ủy tuyên truyền thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg và 

Quyết định số 612/QĐ-UBDT. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở 

Tuyên truyền  sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, sự đồng thuận 

trong Nhân dân để tổ chức thực hiện tốt Quyết định 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 

của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT, ngày 16/9/2021 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, cụ thể như sau: 

1. Nội dung tuyền truyền: 

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động và Nhân dân những nội dung cơ bản của Quyết định số 

861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT, tập trung tuyên truyền về mục 

đích, ý nghĩa, các tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025 để người dân hiểu rõ và thực hiện 

bảo đảm đúng theo quy định, tránh để người dân bức xúc do thiếu thông tin. 

2. Tuyên truyền khẳng định việc phân định vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi theo trình độ phát triển là chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, với mục 

đích nhằm xác định rõ các khó khăn đặc thù, mức độ phát triển về kinh tế - xã hội 

của đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức dân cư thôn, từ đó làm căn cứ để hoạch 

định, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, 

nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho địa bàn vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi khu vực khó khăn, nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa 

các vùng miền và được Nhân dân các tỉnh trong cả nước đồng tình ủng hộ. Với 

mục tiêu được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là 

phát huy mọi nguồn lực, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công 

nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát 

triển, thu nhập cao. 

3. Tuyên truyền sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước thông qua các 

chính sách, chương trình, dự án, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, 

kinh tế - xã hội khu vực nông thôn vùng dân tộc thiểu số, miền núi đã có bước phát 

triển tích cực, các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển sản xuất và đời 

sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Khi đời sống Nhân dân được nâng lên 
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thì các chế độ chính sách hỗ trợ sẽ phải giảm đi để Nhà nước ưu tiên hỗ trợ cho các 

khu vực khác khó khăn hơn. Như vậy mới bảo đảm tính công bằng trong triển khai 

thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước. Vì điều kiện ngân sách Nhà 

nước hạn hẹp, trong khi nhu cầu đầu tư lớn, do đó việc giảm dần số xã, số thôn đặc 

biệt khó khăn sẽ có điều kiện để Nhà nước tập trung nguồn lực đầu tư cho các khu 

vực khó khăn hơn, bảo đảm tính hiệu quả đầu tư của ngân sách Nhà nước. 

4. Tuyên truyền về truyền thống tương thân tương ái, tự trọng, tự lực, tự 

cường, khát vọng vươn lên của người dân; gương người tốt, việc tốt, hành động 

cao đẹp của người dân trong lao động, sản xuất, làm giàu cho gia đình, vươn lên 

thoát nghèo, xin thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. 

5. Tuyên truyền để người dân hiểu rõ về các chế độ, chính sách đã thay đổi 

khi thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT trong các 

lĩnh vực giáo dục, bảo hiểm y tế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động công tác ở vùng đặc biệt khó khăn… để nắm vững và chủ động 

thực hiện theo các quy định mới. Không được lôi kéo, kích động, không tụ tập 

đông người trái pháp luật; không tham gia trao đổi, chia sẻ, bình luận, xuyên tạc, 

đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội… Nếu vi phạm, tùy từng hành vi, tính 

chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.  

6. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên 

tạc sai sự thật về Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT, lợi 

dụng 2 quyết định này để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 

chống phá Đảng và Nhà nước. 

7. Đặc biệt trong lĩnh vực của ngành đề nghị tuyên truyền, hướng dẫn thực 

hiện chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn 

tỉnh, nhất là địa bàn các xã vừa về đích nông thôn mới, xã đã được phân định là xã 

khu vực I; các xã hiện nay đang là khu vực III và đang phấn đấu về đích nông thôn 

mới. 

2. Hình thức tuyên truyền:  Tuyên truyền thông qua các cuộc họp giao 

ban, họp chi bộ, tập huấn, website, trang thông tin điện tử của Sở. 

 Để phục vụ công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải Đề 

cương tuyên truyền thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-

UBDT trên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại địa chỉ: 

http://tuyengiaolangson.vn. Đề nghị các phòng, đơn vị khai thác để tuyên truyền. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện  thực hiện./. 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT.   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 

 


		2021-11-30T18:05:03+0700


		2021-11-30T21:18:41+0700


		2021-11-30T21:18:41+0700


		2021-11-30T21:18:41+0700




