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và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 5 năm 2011 
của Thủ tướng Chính phủ 

___________________ 
 

Ngày 12 tháng 12 năm 2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo 
thực hiện Đề án 61 Trung ương Trương Thị Mai đồng chủ trì Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, 
ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định  
số 673/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (Kết luận 61, 
Quyết định 673). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban 
Kinh tế Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, 
Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên 
Minh Hợp tác xã Việt Nam, các Bộ, cơ quan: Công Thương, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi 
trường, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính 
phủ và 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi 
nghe đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông 
dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 
Trung ương báo cáo, ý kiến tham luận của lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương và 
các địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau: 

 I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW 
ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng 
cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, 
xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010 - 2020” 
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và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện 
một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai 
đoạn 2011 - 2020” là một trong những nội dung quan trọng của Bộ Chính trị 
thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” (Nghị 
quyết số 26-NQ/TW). Đây là một trong những nghị quyết đi vào cuộc sống 
nhanh chóng và đã tạo ra những kết quả nổi bật, góp phần làm thay đổi tư duy, 
cách nghĩ, cách làm của người nông dân từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ chuyển 
sang liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao, làm cho 
nông nghiệp phát triển, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế; nông thôn trở thành nơi 
đáng sống; môi trường sinh thái, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông 
thôn được bảo đảm; đời sống cư dân nông thôn được nâng cao, bảo tồn và phát 
huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; niềm tin của người nông dân với 
Đảng ngày càng được củng cố và nâng cao. 

 Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt, sát sao, trách 
nhiệm của Ban Chỉ đạo Trung ương, trực tiếp là đồng chí Trưởng ban Dân vận 
Trung ương, sự tham mưu kịp thời của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông 
dân Việt Nam, sự phối hợp của các Bộ, ngành Trung ương, các cấp chính quyền 
với Hội Nông dân Việt Nam các cấp có hiệu quả làm cho những nội dung cơ bản 
của Kết luận số 61 và Quyết định số 673 đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và 
đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần mang đến thành công vượt bậc 
của Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Những kết quả 
đạt được đã thể hiện đầy đủ trong Báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 
Trung ương. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh một số thành tích nổi bật sau: 

- Trước hết, thông qua hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương, cấp ủy, 
chính quyền các cấp đã nhận thức, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 26-
NQ/TW và tầm quan trọng của việc phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông 
dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới cũng như 
công tác tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao chất lượng lao động nông nghiệp 

ở địa phương.  

- Việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết 
định số 673 cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể 
ở Trung ương và các cấp chính quyền, các đoàn thể ở địa phương đã tích cực 
phối hợp với Hội Nông dân cùng cấp trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị 
liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 
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- Đối với Hội Nông dân Việt Nam, Kết luận số 61 và Quyết định số 673 đã 
tạo luồng sinh khí mới cho hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, khẳng 
định được vai trò vị thế của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị. Ngoài việc làm tốt 
vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 
triển khai thực hiện Kết luận số 61 và Quyết định số 673, các cấp Hội đã có nhiều 
cố gắng để đổi mới nội dung công tác Hội và phong trào nông dân, xây dựng và 
củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt 
cho phong trào nông dân, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; 
đã đầu tư hệ thống Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh và cấp vốn bổ 
sung cho Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đến nay đã có 56/63 UBND tỉnh, thành phố bố trí 
mặt bằng để xây dựng Trung tâm; Chính phủ đã cấp vốn để xây dựng và nâng 
cấp 35 Trung tâm; cấp bổ sung Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương 660 tỷ đồng; 
63 tỉnh, thành phố đã cấp bổ sung cho Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp ở địa 
phương gần 2 nghìn tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn hệ 
thống Hội đến nay đạt trên 3,6 nghìn tỷ đồng.  

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc triển khai thực hiện Kết 
luận 61 và Quyết định 673 tại địa phương vẫn một số điểm hạn chế, tồn tại như:   

- Việc triển khai của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, chưa thống 
nhất, chưa đồng bộ, một số ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp chưa thực sự 
quan tâm tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia thực hiện các chương 
trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn.  

- Một số cấp ủy không thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61; việc 
triển khai Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ ở nhiều nơi còn bất cập, 
nhất là trong việc bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân, chưa tạo điều kiện để các cấp 
Hội Nông dân hoạt động hiệu quả. Nhiều nơi, chưa quan tâm đến công tác bố trí 
cơ cấu Chủ tịch Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện, xã tham gia cấp ủy. 

- Hội Nông dân ở một số địa phương chưa thực hiện tốt nhiệm vụ tham 
mưu cho cấp uỷ, chưa chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền và các ngành 
cùng cấp trong triển khai thực hiện. Đội ngũ cán bộ ở một số cấp còn còn thiếu và 
yếu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc nhân rộng các mô hình kinh tế và 
hướng dẫn xây dựng các mô hình kinh tế tập thể kết quả chưa cao; hoạt động của 
một số Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân còn hạn chế, bất cập. 

II. NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI 

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và 10 năm 
thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vừa qua đã 
khẳng định những kết quả quan trọng nhưng vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, 
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nhiệm vụ mới khó khăn hơn, ở mức cao hơn. Với quan điểm xuyên suốt: Nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài và là nhiệm vụ ưu tiên 
hàng đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TWvà Kết luận  
số 54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trong 
đó yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp nhân dân tập trung thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải 
pháp cụ thể và Kết luận 61 của Bộ Chính trị nhằm xây dựng một lớp nông dân 
mới có trình độ khoa học công nghệ, nắm chắc kinh tế số, đổi mới tư duy, xây 
dựng giai cấp nông dân hiện đại, tiến bộ; nông thôn, nông nghiệp tiếp tục là trụ 

đỡ cho xã hội. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương báo cáo Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo việc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 61 để có 
cơ sở thực hiện những năm tiếp theo. 

Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò trung 
tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn 
mới với một số nội dung sau: 

1. Phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp 
tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn nữa Kết luận số 61-KL/TW ngày 03 
tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg 
ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc thực hiện 
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

2. Các cấp Hội Nông dân Việt Nam cần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh 
chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công 
tác Hội và phong trào nông dân; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có kỹ năng 
vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới 
nội dung, phương thức hoạt động để phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của giai cấp 
nông dân trong giai đoạn mới.  

3. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn lực mà Đảng và Nhà nước đã 
giao cho Hội, nhất là việc khai thác Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân cấp 
tỉnh; đồng thời cần huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp 
nông dân và các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài để giúp cho nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh và bền vững hơn 
nữa. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, 
nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. 
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4. Tiếp tục phát động và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Nông dân 
sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền 
vững”. Tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ cho nông dân Việt Nam để 
tiếp tục thực hiện chủ trương “Trí thức hóa nông dân” Xây dựng một giai cấp 
nông dân Việt Nam tự cường, sáng tạo trong giai đoạn mới, một lớp nông dân 
mới trung thành với Tổ quốc, có kiến thức về khoa học công nghệ, nắm chắc 
kinh tế số, đổi mới tư duy, cách làm vươn lên mạnh mẽ, có khát vọng để xây 
dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng, để người nông dân Việt Nam trong thời 
đại mới không chỉ là lực lượng mạnh về kinh tế mà còn là lực lượng mạnh về 
chính trị, văn hóa, xã hội, thực sự là trụ đỡ của xã hội chỗ dựa tin cậy của Đảng, 
Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

5. Các cấp Hội cần chú trọng, làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã 
hội để kịp thời kiến nghị, đề xuất, bổ sung, sửa đổi những điểm chưa hợp lý, 
chồng chéo về cơ chế, chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội 
viên, nông dân. 

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

1. Đồng ý kéo dài thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 
năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ 
đạo tổng kết Kết luận số 61-KL/TW, ban hành văn bản mới 

2. Về tiếp tục bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025 để đầu tư cho các Trung tâm đã được ngân sách nhà nước bố trí vốn 
chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 và các Trung tâm đã được 
các tỉnh, thành phố cấp đất để đầu tư xây dựng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ 
nông dân cấp tỉnh: Hội Nông dân Việt Nam rà soát quy mô đào tạo, nhu cầu 
thực tế các địa phương để tránh lãng phí, đạt hiệu quả đầu tư; giao Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất, bố trí vốn 
trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

3. Về bổ sung vốn Điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân, trước mắt tạm cấp 
kinh phí phù hợp để bổ sung nguồn cho Quỹ hoạt động, đáp ứng nhu cầu cần 
thiết của nông dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19: Trong thời gian chờ Chính 
phủ ban hành Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông 
dân, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, 
cơ quan liên quan bố trí kinh phí cho Quỹ Hỗ trợ nông dân trong kế hoạch  
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo phù hợp với quy định  
của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân  



6

 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện việc cấp vốn cho  
Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh và cấp huyện theo Quyết định số 673/QĐ-TTg 
ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.   

Văn phòng Chính phủ thông báo để Hội Nông dân Việt Nam, các Bộ, cơ 
quan và các địa phương biết, thực hiện./.   

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đàng 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 
- Ban Chỉ đạo Đề án 61; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng 
TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, CN, KGVX, TKBT; 

- Lưu: VT, QHĐP (3b). Thg  

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

Nguyễn Cao Lục 

 

  


