
TỈNH ỦY LẠNG SƠN 
* 

Số 14-KH/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 3 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới  

----- 

Thực hiện Công văn số 9969-CV/BTGTW, ngày 28/12/2020 của Ban 
Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-
CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kết 
luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 08-CT/TW 
và Kết luận số 11-KL/TW); Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổng kết 
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận số 11-
KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm 
trong tình hình mới, nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị; trong đó cần phân tích, chỉ rõ những kết quả đạt 
được, những hạn chế, yếu kém, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
thực hiện, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm 
an toàn thực phẩm trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu “Tất cả thực phẩm 
được sản xuất, kinh doanh, lưu thông và tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam đều là 
thực phẩm an toàn”. 

2. Đánh giá sâu sắc, chính xác và khách quan những kết quả đạt được, 
những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 10 năm triển 
khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng. Trên cơ sở đó, xác định các phương hướng, nhiệm vụ và 
những giải pháp phù hợp, có tính khả thi để nâng cao hiệu quả triển khai thực 
hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm trong 
thời gian tới. 

3. Việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận số 
11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng bảo đảm khoa học, chất lượng, 
hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn, đúng tiến độ, thời gian, phù hợp với điều 
kiện của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị. 
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II. NỘI DUNG TỔNG KẾT 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã 
hội, cơ quan, đơn vị bám sát những nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Chỉ thị 
số 08-CT/TW; Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Đề 
cương báo cáo tổng kết (ban hành kèm theo Kế hoạch này) để tiến hành tổng 
kết. 

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔNG KẾT  

Việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW; Kết luận số 11-
KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng do cấp ủy đảng lãnh đạo, chủ trì: 

1. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tiến 
hành tổng kết, xây dựng báo cáo, gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 28/5/2021. 

2. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc: Tùy vào điều kiện cụ thể, 
tiến hành tổng kết theo kế hoạch, xây dựng báo cáo, gửi về Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 28/5/2021. 

3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng báo cáo tổng kết, gửi về Ban Tuyên 
giáo Trung ương trước ngày 30/6/2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy 
trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo chất 
lượng, đúng thời gian quy định. 

2. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan  tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-
CT/TW; Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trình Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trước ngày 25/6/2021. 

 
 

Nơi nhận: 

- Ban Tuyên giáo Trung ương (B/c), 
- Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, tổ chức CT-XH tỉnh, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 
 
 
 
 

Hoàng Văn Nghiệm 
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