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CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đốc lập – Tự do – Hạnh phú 

 
    

 

THAM LUẬN  

Của Hội Nông dân tỉnh An Giang tại Đại hội Đại biểu Toàn Quốc Hội 

Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023  

                                                       

                  Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch Đại hội 

                                      - Các vị khách quý 

                 - Toàn thể đại biểu tham dự Đại hội 

Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch Đại hội, Hội Nông dân tỉnh An 

Giang xin được báo cáo Tham luận về “Kết quả vận động nông dân sản 

xuất - kinh doanh giỏi làm nòng cốt xây dựng tổ HT, HTX trong nông 

nghiệp” của tỉnh thời gian qua. 

Kính thưa đại hội ! 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về việc tiếp tục đổi 

mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể; các Chương trình, 

Nghị quyết của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) và 

Chương trình hành động của BCH Đảng Bộ tỉnh. 5 năm qua, Hội Nông 

dân tỉnh An Giang luôn xác định công tác vận động nông dân thi đua sản 

xuất kinh doanh (SX-KD) giỏi làm nòng cốt xây dựng tổ HT - HTX là 

nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu của các cấp Hội. Bởi vừa thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của Tổ chức Hội; vừa góp phần giúp hội viên, nông dân 

phát huy khả năng, tiềm lực vươn lên làm giàu chính đáng.  

Để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng 

nâng cao về số lượng và chất lượng; phát huy cao hơn vai trò nòng cốt 

trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Trong 5 năm 

2013 - 2018, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành 01 đề án, 5 kế hoạch về xây 

dựng, phát triển các loại hình hợp tác; ký kết chương trình phối hợp 5 năm 

(2010-2015, 2015-2020) với Sở NN&PTNT, Liên Minh hợp tác xã, Sở 

Khoa học công nghệ, Ủy Ban MTTQ tỉnh, các Ngân hàng và doanh 
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nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây 

dựng tổ hợp tác, hợp tác xã; liên kết trong cánh đồng lớn; hình thành 

chuỗi liên kết từ đầu vào đến đầu ra các sản phẩm nông sản. Đề xuất 

UBND tỉnh giao cho Hội chủ trì tổ chức 2 lần đại hội tuyên dương, phát 

động nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi từ cấp xã đến cấp tỉnh; 

tổ chức 3 lần hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh; hội thi sáng 

tạo kỹ thuật. Xây dựng, triển khai "Đề án phát động nông dân giỏi nòng 

cốt trong xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã, đi lên trang trại, doanh 

nghiệp nông thôn giai đoạn 2017 - 2022"; Chương trình phối hợp Liên 

minh hợp tác xã tỉnh phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông 

nghiệp giai đoạn 2017-2020, nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định 445, 

ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phối hợp giữa 

TW Hội NDVN với Bộ NN và phát triển nông thôn, Liên minh HTX Việt 

Nam về xây dựng tổ hợp tác và phát triển 15.000 HTX đến 2020. 

Để các Nghị quyết và chương trình phối hợp nhanh chóng đi vào 

cuộc sống, Hội xác định việc đầu tiên là nâng cao nhận thức nông dân, 

trong đó lực lượng nông dân giỏi phải đi đầu trong tuyên truyền, tham gia 

các hoạt động hợp tác; giúp nông dân xóa bỏ tâm lý e ngại, thành kiến với 

hợp tác xã kiểu cũ; các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với ngành nông 

nghiệp, các ngành, tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền tại địa bàn dân cư 

và trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của 

tỉnh. Thành lập tổ nông thôn mới cơ quan, cử cán bộ trực tiếp đến từng 

xóm-ấp tuyên truyền, làm rõ những lợi ích của nông dân khi tham gia vào 

các loại hình kinh tế hợp tác. Hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất - 

kinh doanh, thủ tục thành lập hợp tác xã. Tổ chức cho các thành viên Ban 

quản lý tham quan, học tập các mô hình sản xuất hiệu quả trong, ngoài 

tỉnh để nâng cao nhận thức, kinh nghiệm trong điều hành, hoạt động. 

Từ nổ lực và cách làm trên, 5 năm qua lực lượng nông dân giỏi ở An 

Giang đã thật sự tạo chuyển biến cả về chất lẫn về lượng trong liên kết 

sản xuất ở địa phương. Cụ thể: có trên 32.000 ha sản xuất lúa kém hiệu 

quả và đất vườn tạp được nông dân chuyển sang trồng rau màu, làm vườn 

cây ăn trái và chăn nuôi hiệu quả. Tổ chức 2 lần đại hội tuyên dương 

nông dân SX-KD giỏi từ cơ sở đến cấp tỉnh với 168.618 nông dân được 

tuyên dương danh hiệu nông dân giỏi 04 cấp. Thu nhập nông dân giỏi các 

cấp tăng gấp 2 lần so 2013, có trên 1.116 hộ doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng 



3 

 

năm, trên 2.200 nông dân giỏi thành lập trang trại, nhiều hộ đạt trên 20 tỷ 

đồng năm; hình thành 40 mô hình tổ, nhóm ứng dụng CNC vào sản xuất; 

trên 30 tổ hợp tác và HTX trồng xoài, trồng bưởi theo tiêu chuẩn 

VietGap, trồng lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ, 1 CLB sáng tạo kỹ thuật cấp 

huyện, 1 CLB doanh nhân nông thôn cấp tỉnh với 895 thành viên,... sát 

nhập trên 350 tổ hợp tác, thành lập mới 377 tổ hợp tác; đề xuất củng cố, 

giải thể 20 HTX yếu kém, thành lập mới 13 HTX. Nâng tổng số tổ hợp 

tác của tỉnh lên 864 tổ và 125 HTX.NN - Thủy sản. Hầu hết các HTX đều 

chuyển đổi theo Luật hợp tác xã; doanh thu bình quân HTX là 4,5 tỷ 

đồng/năm (trong đó có 10 HTX chưa tổ chức lại doanh thu là 1,3 tỷ 

đồng/năm). Tổng diện tích đất sản xuất tham gia tổ hợp tác, HTX là 

184.360ha đạt 72,44% so tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh 

(254.486ha). 

Để tạo đầu ra cho các sản phẩm nông sản của nông dân, dưới sự lãnh 

đạo của Tỉnh ủy, điều hành năng động của UBND tỉnh, Hội đã tích cực 

cùng các Sở, Ngành kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh liên kết với 

các tổ hợp tác, hợp tác xã ký kết tiêu thụ lúa với diện tích tăng dần từ 

10.000 ha năm 2013 lên 49.146 ha năm 2017 với 49 doanh nghiệp tham 

gia. Vụ Đông Xuân năm 2018 có 20 doanh nghiệp đăng ký liên kết diện 

tích 23.300ha –riêng 4 doanh nghiệp do Hội Nông dân tỉnh trực tiếp ký 

kết diện tích trên 17.000ha lúa và trên 1.500 ha rau màu mỗi năm ở 510 

lượt tổ hợp tác, hợp tác xã - trong đó Chương trình hợp tác sản xuất lúa 

Nhật với Công ty ANGIMEX-KITOKU đã đạt trên 17.500ha, góp phần 

nâng cao lợi nhuận của nông dân từ 35 – 40% mỗi vụ. Công ty còn 

thưởng thêm từ 200 - 500đ/kg lúa đạt chuẩn nhập kho và 100đ/kg đối với 

hộ gắn bó công ty từ 3 năm trở lên theo đề nghị của Hội Nông dân tỉnh. 

Để kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của nông dân. 

Trong năm 2018, Hội còn chủ động tổ chức 2 lần gặp gỡ giữa UBND tỉnh, 

Giám đốc các Sở - Ngành với nông dân giỏi, tổ trưởng tổ hợp tác, giám 

đốc các HTX để thông tin những chủ trương, chính sách mới của Chính 

phủ, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh; phối hợp LM.HTX tỉnh tổ chức các 

cuộc họp mặt, đối thoại với 36 Tổ hợp tác và 45 HTX nông nghiệp của 

tỉnh. Qua đó kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của nông dân 

và đề xuất về trên những vấn đề ngoài thẩm quyền. 
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Từ cách làm trên, Hội Nông dân tỉnh An Giang tiếp tục tạo được sự 

tin tưởng, gắn bó của hội viên, nông dân với tổ chức Hội; phát huy vai trò 

nông dân giỏi nòng cốt, đi đầu trong tham gia các hình thức kinh tế hợp 

tác; tổ chức hoạt động dịch vụ phục vụ tổ viên, xã viên hiệu quả hơn. Tạo 

thêm lòng tin, gắn kết nông dân với doanh nghiệp; phát triển ngày càng 

hiệu quả mô hình sản xuất theo chuỗi, mô hình liên kết trong cánh đồng 

lớn; chuyển nhận thức của nông dân từ làm ăn riêng lẽ sang làm ăn tập 

thể, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, chương trình của TW Hội Nông dân Việt Nam.  

Để tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của nông dân trong 

xây dựng tổ hợp tác, HTX trong nông nghiệp; Hội Nông dân An Giang  đề 

xuất: 

* Đối với Trung ương: 

1- Sớm rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách tạo điều kiện để doanh 

nghiệp, Hợp tác xã nông nghiệp, nông dân giỏi có điều kiện tích tụ ruộng 

đất thực hiện các cánh đồng lớn, phát triển trang trại và hợp tác với quy 

mô lớn. Từ đó có điều kiện ứng dụng khoa học kỹ thuật, máy móc, hạ 

tầng, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm 

đủ sức cạnh tranh với sản phẩm nhập từ nước ngoài. 

2- Tạo điều kiện thông thoáng hơn về chính sách tín dụng để doanh 

nghiệp và nông dân tiếp cận vốn đầu tư vào phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao gắn với thực hiện cánh đồng lớn, tham gia chuỗi giá 

trị. Như chính sách thế chấp bằng hợp đồng giữa HTX với doanh nghiệp. 

- Có chính sách ưu đãi về đất đai, tạo điều kiện để các HTX có trụ sở 

làm việc, có nơi sinh hoạt xã viên - hiện nay nhiều địa phương không còn 

quỹ đất công, HTX phải sử dụng nhà xã viên, nhà Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị làm nơi sinh hoạt, bất tiện trong giao dịch. 

Trên đây là báo cáo tham luận về Kết quả vận động nông dân giỏi 

làm nòng cốt xây dựng THT - HTX trong NN của Hội Nông dân tỉnh An 

Giang.  

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh 

phúc ! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !  

Xin trân trọng cảm ơn !  


