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KÉ HOẠCH
Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019

Thực hiện Hưóng dẫn số 02-HD/HNDTW ngày j 7/01/2019 của Ban Thường 
vụ Trung ưoiig Hội Nông dân Việt Nam về hướng dẫn tuyên truyền công tác Hội 
và phong trào nông dân năm 2019;

Năm 2019, là năm đầu tiên, quyết tâm thực hiện thắng ỉợi Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Hội Nông dân tỉnli lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VII của Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.

Căn cứ chức năng, nlriệm vụ của Hội. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An 
Giang xây dựng kế hoạch tuyên truyền năm 2019, cụ thể nlaư sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẰU
1. Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân 

tộc; giáo dục tư tưỏng clìínli trị, lòng yêu nước; klrơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng 
dịnli những thành trvu to lón, từ đó củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ hội viên, 
nông dân đối vói sự nghiệp phát triển nông nghiệp tỉnh nhà thịnh vượng, nông dân 
giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

2. Tạo sự đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên và nông 
dân để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội; đồng thời cổ vũ cán bộ, hội 
viên, nông dân nỗ lực vưọt mọi khó klrăn, thách thức chủ động, sáng tạo, thi đua 
thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 
năm 2019; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm ký 2018 - 
2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thử X và 
các nhiệm vụ phát ữiển kinh tể, văn hóa, xã hội.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của Hội cần được tổ chức đa dạng có 
trọng tâm, trọng điểm, phù hợp; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm theo đúng 
các quy định hiện hành; lòng ghép với việc tuyên truyên triên khai thực hiện các 
nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của đât nước và các Chỉ 
thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước, tạo được không khí 
phấn khởi thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân.

11. NỘI DUNG TUYÊN TRUYÈN
A. TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LẺ LÓN CỦ̂ A ĐẤT 

NƯỚC VÀ CÁC Sự  KIỆN QUAN TRỌNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
1. Tuyên triiycii các ngày kỷ niệm, ngày lễ IÓ'I1 của đất nưó’c



Thực hiện theo Hướng dẫn số 04-HD/PrNDT ngày 03/01/2019 của Ban 
Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lón 
và sự kiện lịch sử quan trọng trong nãm 2019. Trong đó, năm 2019 sẽ có các ngày 
kỷ niệm, ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; Giỗ Tổ Hùng Vương 
(mùng 10/3 âm lịch); Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1890 - 19/5/2019); Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhât 
đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); Kỷ niêm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 
(7/5/1954 - 7/5/2019); Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 
(19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc Idiánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(2/9/1945 - 2/9/2019); .......Các ngày kỷ niệm, các sự kiện lịch sử quan trọng và
các ngày kỷ niệm khác.

Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp căn cứ theo chỉ đạo của cấp ủy Đảng và 
hưóưg dẫn, đề cương tuyên truyền kỷ niệm riêng cho từng sự kiện của Ban Tuyên 
giảo cùng cấp. Qua đó, Hội Nông dân các câp xây dựng kê hoạch và hình thức 
tuyên truyền phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân vê 
truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc và khăng định những thành tựu trong sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đôi 
rnới S t  nước hiện nay. Qua đó tiếp tục khẳng định sự kiên định đi theo con đuờng 
xã hội chủ nghĩa dưói sự lãnh đạo của Đảng; củng cô và tăng cưòng niêm tin của 
cán bộ hội viên nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của 
Nhà nước. ^

Công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ, cần gắn với tuyên truyền 
những thanh tựu, kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân; Phát 
động các phong trào thi đua yêu nước của Hội cũng như hưởng ứng tham gia các 
phong trào, cuọc vận động do các ngành, các cấp phát động; Tuyên truyên kêt quả 
cac hoạt đọng dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ yà chuyển giao khoa học, kỳ thuật 
cho nong dân phát triển sản xuất nâng cao đời sống,.. Thông tin, tuyên truyền, tôn 
vinh bieu dương kịp thời những kết quả nổi bật, gương tập thể, cá nhân điển hình 
tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào nông dân.

2. Tuyên truyền chủ trưong, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và 
Nhà nu-óc, định huứng kịp thòi tư tưỏng chính trị, dư luận xã hội, tạo SỊĨ 
thống nhất trong Đảng, đống thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lọi Nghị 
quyết Đại lìộỉ Đảng các câp.

Hội Nông dân các cấp cần xây dựng kể hoạch và đưa ra các giải pháp phù họ-p 
nhằm tiếp tục chuyển tải đầy đủ đen cán bộ, hội viên nông dân vê các chương h-ìnli, 
kế hoạch vẩ các hoạt động tổ chức triển líhai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đặc biệt 
là. Nghị quyet số 04/NQ-TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn 
đẩy lùi sự suy thoái về tir tưởng chính trị, đạo đúc, lối sống, những biêu hiện "tự 
diẩn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Nghị quyết số 18-N()/TW của HỘÎ  nghị 
lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Idióa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục 
đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực hiệu quả"’ Nghị quyết số 19-NQ/TW vê tiêp tục đôi mới hệ thông tô chức va



la cap chien lược, đủ phim chất, nang lực và uy tín, n g ^g  tâm nhiệm yụ; Nghi 
quyết số 27- NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đôi với cán bộ, cong chưc 
viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Ngiịqnyêt sô 
28-NQ/TW về cắi cách chính sách bào hiểm xã hội; Nghị quyêt 29-NQ/Tw ngaỵ 
25/7/2018 v e ’'Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng’’ và Nghị quyêt sô 
^0-NO/TW neày 25/7/2018 về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia” của Bộ Chính 
trị khóa XII; Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 
cua Bô Chính trị khóa XIĨ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đực, 
phong cách Hồ Chí Minh”... Chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác 
tmơc nhưng luận điệu xuyên tạc âm mưu chống phá của các thê lực thù^địch và cơ 
hợi chính trỊ, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hộu ^

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, định hướng, nhiệm yụ giải pháp 
lớn cua Đảng va Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đáp ứng yêu câu 
phat tnển của đất nước trong giai đoạn tới; kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyet 
TW 7 khóa X về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn". Đặc biệt là những c u 
trương, chính sách nhằm giúp nông dẩn tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức 
đe phát ưien sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cẹmh tranh/ihât là phát tr en nen 
nông nghiệp hữu cơ, công nghệ nông nghiệp sạch, nên nông nghiệp thông minh. ^

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền, cần cỏ các hình thức cô vũ độnặ viên 
cản bọ hội viên nông dân thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyêt Đại 
họi Đang bộ các cẩp, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương và
rihiệm vụ công tác Họi và phong trào nông dân 2019.  ̂  ̂  ̂ ^

B. TUYEN TRUYỀN CAC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NÔNG DÂN
1 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Họi Nông dân tỉnh lần thứ IX và Nghị q«yet Đại hội 
toàn quôc Hội Nong dân Việt Nam lần thứ VII đến các cấp Hội và toàn thê cán
bộ, hội viên nông dân.

Căn cứ Kế hoạch số 29-KHTíNDT ngày 26/12/2018 của Ban Thường yụ Hộ 
Nông dan tỉnh về triển Idiai quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biêu toàn quôc HỘI 
Nông i n  Việt Nam lân thứ VIl, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Nghị quyết Đại hộ đạ 
bieu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX. Các cấp Hội líhẩn trương xây dựng, triên ^ a i  
chương trinh hành động, cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào 
Đồi mởì nọi dung, phumig thức hoạt động, vận động các tầng lớp nông dân tiêp tục 
phat huy truyền thong tốt đẹp, năng động, sáng tạo trong lao động fản xuat gop 
phan thực hiẹn thang lợi Nghi quyết Đại hội Đang và Nghị quyết Đại hội đại biêu 
Hội Nong dân các cấp, góp phần phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân
giàu có, Iiong thôn văn minh, hiện đại.  ̂ -

Nội dung tuyên truyền tập trung vào nhũng ^uan điểm, chủ trương của Đảng 
chính sách, phap luật cua Nha nước liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông 
dâ”  nông *ôn; những đón  ̂ ^  Hội đối với SỊT p“ t t"ên cto
phương và đất nươc; 3iững thanh tựu đạt dược trọng nhiệm kỳ Đ íịhội lân thứ VI 
(2013-2018) của Trung ương và Đại hội lần thứ VIII của tỉnh; phương ương, .



tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trảo nông đân, tập trung vào các nhóm giải 
pháp và các nhóm chỉ tiêu cụ thể mà Đại hội đã thông qua.

2. Tuyên truyền về các hoạt động Hội và phong trào nông dân.
Tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 

(14/10/1930-14/10/2019), trong đó đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền sâu rộng để cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân cả nước hiêu rõ hơn vê 
lịch sử ra đời, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam và truyên thông cách mạng 
vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam. Tăng cường công tác giáo dục, khơi dậy 
truyền thống, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của nông dân thông qua việc biểu 
dương các gương điển hình tiên tiến, gương người tôt, việc tôt trong các phong trào 
thi đua yêu nước; phổ biên những mô hình sản xuât, kinh doanh có hiệu quả và 
phát triển bền vững, có gắn kết trong tiêu thụ sản phâm, những kinh nghiệm hay, 
cách làm sáng tạo. Tổ chức các hội thi, sinh hoạt chuyên đề..., tìm hiểu về truyền 
thống lịch sử của Đảng và của Hội. Tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật 
của hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, nhât là kêt quả ba phong trào 
thi đua lớn do Hội Phát động.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện cỏ hiệu quả Kết luận 
số 61-ICL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 
673 -QĐ/TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; vận động nông dân tích 
cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, sản xuất 
nông nghiệp an toàn, nói lchông với thực phẩm bân, bào vệ môi trường; tham gia 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội... Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị sổ 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” để xây dựng Hội Nông dan và giai câp 
nông dân Việt Nam vững mạnh, thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thê của giai câp 
nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mói, coi trọng sản 
xuất nông sản, thực phẩm an toàn yà Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam”. Tuyên truyền triển lehai thực hiện các chương trình, kê 
hoạch, đề án, dự án có tính chiến lược của Hội, nliất là các chương trình, kê hoạch, 
đề án, dự án liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hội nhập 
quốc tế bền vữnẹ; tuyên truyền về kết quả triển Idiai Đề án xây dựng mô hình chi 
Hội, tổ Hội nghe nghiệp; Nghị quyết về xây dựng iố chức Hội và chi Hội vững 
mạnh, giai đoạn 2019 - 2023, Tiếp tục tuyên truyền Đề án vận động nông dân giỏi 
Idiởi nghiệp thành doanh nhân nông thôn, chủ trang trại, giai đoạn 2018 - 2020; 
tuyên truyền Nghị quyết về "Vận động hội viên, nông dân xây dựng các mô hình 
kinh te h ^  tác, làm giàu chínli đáng”, giai đoạn 2019 - 2023; Tuyên truyền Đề án 
tổ chức cho nông dân nghiên cứu, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước, giai 
đoạn 2019 - 2023.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện giám sát, phản biện xã hội 
và Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 -QĐ/TW ngày 12/12/2013 
của Bộ Chính trị (klióa XI) về quy chế giám sát phản biện xã hội và Quyêt định 
218-QĐ/TW ngấy 12/12/2013 cua Bộ Chữih trị (khóa XI) về tham gia góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Hội Nông dân Việt Nam. Tuyên truyên và 
tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014



của Thủ tướng Chính phủ về việc phổi hợp giữa các bộ, ngành, ưy ban nhân dân 
các cấp vói các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Tập trung tuyên truyền, giảo dục hội viên, nông dân học tập nâng cao kiến 
thức về kinh tế, klìoa học, kỹ thuật, văn hoá, xã hội, pháp luật, thị trường và hội 
nhập, trọng tâm là tăng cưòng chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nẹhệ sản xuất 
nône nghiệp, góp phần trí thức hóa nông dân, tiến tới xây dựng giai cấp nông dân 
và người nông dân thời kỳ công nahiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quôc tê.

Tuyên truyền, giáo dục, làm chuyển "biến nhận thức hội viên, nông dân về sản 
xuát phải gắn với tliị trường; thay đổi tư duy kinh tế từ sản xuất nhỏ sang sản xuất 
lón, liên kết, hợp tác; ứng dụng khoa học kỹ thuật, cồng nghệ cao; coi trọng chất 
lượng, giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm; có ý chí Ichông cam chịu đói nghèo, 
quyết tâm làm giàu chính đáng. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu 
biết của cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ tmơng, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước đối với thành phần kinh tế tập thể, lợi ích của việc 
tham gia các hình thức kinh tế tập thể.

Tiếp tục vận động hội viên, nông dân xây đựng gia đỉnh văn hóa, tham gia xây 
dựng ấp, khóm, xã vãn hóa; giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống vãn hóa tốt 
đẹp, thực hiện nếp sổng văn hóa trong việc cưới, việc tang và tồ chức lễ hội; tổ 
chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống văn hóa, tinh 
thần của hội viên, nông dân, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị vãn minh”.

3. Tuyên truyền về các hoạt động của các cấp Hội và phong trào Iiông dân 
tham gia bảo vệ inôi trưòng, khai thác, bảo vệ chủ quyền biến, đảo.

Các cấp Hội cần bám sát các vãn bản chỉ đạo của Đảng, hướng dẫn của cơ 
quan Tuyên giáo của các cẩp ủy để chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo và phân giới, cấm mốc phù hợp với chức 
năng nhiệm vụ và điêu kiện cụ thê của Hội Nônệ dân tại các địa phương; chỉ đạo tô 
chức Hội các cấp triển kliai, quán triệt, phổ biển và giáo dục những kiên thức CO' 
bản về chủ trương, quan điểm của Đảng, các văn bản pháp luật về biến, đảo của 
Nhà nước ta.

Hội Nông dân các cấp cần tiểp tục chủ động phối hợp với các ngành: Bộ đội 
biên phòng,Tài nguyên và Môi trường, NN&PTNT xây dựng ký kết các chương 
trình phổi hợp tuyên truyền kiến thức pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền 
vững tài nguyên. Tổ chức các đợt tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam năm 2013; 
Luật Tài nơiiyên môi trường biển và hải đảo năm 2015; về vị trí, tâm quan trọng và 
tình hình thời sự của Biển Đông và một số văn bản quy phạm pháp luật khác...

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân thirc hiện đồng bộ các giải pháp chủ 
động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chông thiên tai, quản lý tài nguyên và 
bảo vệ môi trường nông thôn; xây divng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi 
trường trone sản xuẩt, xử lý chất thải trong sinh hoạt ở địa bàn nông thôn.

Các cấp Hội cần chù động xây dựng các phong trào thi đua, mô hình sản xuất 
tập trung vào nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, thông tin thị trường giúp nông



dân phát triển kinh tế cải thiện đời sống và tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt 
động giao lưu hữu nghị, bảo vệ an ninli, chủ quyền tại các vùng biên, vùng biên 
giới. Qua đó góp phân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã 
hội tại các vùng biên giới, hải đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

4. Công tác nắm bắt, phản ánh tâm tu’ tình cảm và dư luận của cán bộ, 
hội viên nông dân.

Để tăng cường ý nghĩa và hiệu quả thiết thực của công tác tuyên truyền, vận 
động nông dân trong tình hình mới, các cấp Hội Nông dân cần chú trọng gắn kết 
thực hiện năm băt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân vó'i việc giải quyết 
những vấn đề cấp thiết, bức xúc ở địa bàn nông thôn. Các cấp Hội tăng cưòng bám 
sát cơ sở, tích cực thực hiện năm băt tư tưởng, dư luận xã hội trong nông dân, nông 
thôn về việc tổ chức thực hiện các chủ trương đưòưg lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; việc 
thực hiện các cơ chê, chínli sách vê an sinh xã hội ở nông thôn; công tác bảo vệ 
môi trưòng, ứng phó với biên đôi Idií hậu và hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả 
thiên tai ở địa phương. Từ việc nắm bắt ý kiến, kiến nghị và nhu cầu thực tiễn của 
hội viên nông dân và những vấn đề bức xúc đã và đang diễn ra tại địa bàn nôns 
thôn. Hội Nông dân các cấp cần tích cực chủ động tham mưu, đề xuất vói Đảng, 
Nhà nước ban hành chủ trương chính sách và cơ chê để Hội trực tiếp, tham gia thực 
hiện những nhiệm vụ vê phát triên kinh tê, xã hội đáp ứng nhu cầu cấp thiết của hội 
viên nông dân. Đông thời các cấp Hội tăng cường công tác dự báo tình hình, tuyên 
tmyên đê hội viên nông dân nêu cao tinh thân cảnh giác trước mọi âm mưu phá 
hoại của các thê lực thù địch động viên, Idiích lệ lòng yêu nu'ó'c, ý thức bảo vệ chủ 
quyền của Tổ quốc; xây dựng Idtối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững ổn định an 
ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội.

Cần tiếp tục xây dựng, củng cổ, phát triển đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên 
dư luận từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ nám bắt thông tin, dư 
luận xã hội đê phát huy vai trò của lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội, kịp thời 
nắm bắt và phản ánh thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ 
các cấp Hội và cấp ủy cùng cap; tích cực tham gia cộng tác với Ban Tuyên giáo các 
câp trong công tác nghiên cứu năm bắt dư luận xã hòi. Thường xuyên cập nhật, 
tổng hợp, xây dựng các tài liệu tuyên truyền nội bộ và cung cấp các thông tin định 
hướng kịp thời, chính xác đên cán bộ, hội viên nông dân nhăm ôn định tình hình tư 
tưởng và định hướng dư luận xã hội.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRƯYÈN
1. Tổ chức các Hội nghị phổ biến, quán triệt đến cán bộ chủ chốt, cán bộ làm 

công tác tuyên truyên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyên viên của các câp Hội.
2. Biên soạn và cung cấp tài liệu nhằm hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biển 

của các báo cáo viên, tuyên truyên viên của Hội.
3. Phối hợp với các cơ quan thông tẩn báo chí phát thanh, truyền hình của 

Trung ương, địa phương, cơ sở để chuyển tải các nội dung tuyên truyền một cách 
linh hoạt, thích hợp theo từng thời điểm và sự kiện cụ thể.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử Hội Nông dân



tỉnh và cung cấp các tờ gấp tuyên truyền về công tác Hội và phong trào nông dân.^
5. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và họp mặt với lực lượng nông dân

giỏi đinh kỳ hằng quý, với hội viên nông dân đê năm băt và phản ánh nhưng tam 
trạnơ va nhu cầu bưc xúc của hội viên nông dân với Đảng, Nhà nước đê có phương 
án giải quyết kịp thời.  ̂ ^

6. Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các 
nơày lề lơn của đat nước; vận đọng can bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên l^ó khăn, 
thách thưc, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phẩn thực hiện tôt các
nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, dơn vị. ■■  ̂ ^

7 Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hoặc các hình thức giao 
lưu toạ dam, gặp mặt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, họp chi tổ Hội.  ̂ ^

8. Quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thê dục, thê 
thao ơ cac vùng nông thôn, vùng tôn giáo, dân tộc, biên giới. Tô chửc^các hoỹt 
đọng chăm lo đơi sốiTg vật chất, tinh thần hội viên nông dân; các hoạt động “Đên 
ơn đáp nghĩa", "Uổng nước nliớ nguồn".

IV. TỔ CHỨC THỤC HIỆN
1. Giao Ban Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh căn cứ vào các nội dung định 

hướng lìeu trên để xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các huyện, thị, thành Hội vê 
noi dung tuyên truyền cụ thể đối vói các ngày lễ lớn, kỷ niệm quan trọng của đât 
nưó'c cua Hội. Đồng thời chủ trì phối hợp với Văn phòng Hội Nông dân tỉnli, các 
ban đơn vị tổ chức các hoạt dộng tuyên truyên đảm bảo phù hợp, tương xưng vơi y 
nehĩa lịch sử của từng sự kiện. ^

" 2. Hội Nông dân các huyện, thị, thành căn cứ vào kế hoạch của Ban Thường
vu Hôi Nổng dân tỉnh để xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức tuyên truyên, kỷ niệm 
cac ngày lễ lớn của đất nước, của Hội bằng các hình tliửc đa dạng, phù hợp với đị̂ a 
phương. Đồng thời chủ động giữ mổi liên hệ trạrc tiếp với Ban Tnyễn giáo Hội 
Nmiỡ dân tỉnh và Ban Tuyên giáo cùng cấp để kịp thời cập nhật thông tin nhăm 
đảm bảo tính thời sự và ý nghía chính trị trong các hoạt động tuyên truyên giao 
dục- thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chấn chỉnh công tác tuyên truyên 
của các cấp Hội ở cơ sở. ,

3. Kết thúc mỗi đợt tuyên truyền, yêu cầu các huyện, thị, thành Hội có báo kêt 
quả vể Họi Nong dân tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hOT^áo cáo kêt quả vê 
Ban Thưòng vụ Hội Nông dân tỉnh và Trung ương H ộ i . / . ^ ^ ^

Nơi nhân:
- Ban Tuyên huấn TW Hội Nông dân VN;
- Ban Tuyên giáo Tinh ủy;
- Ban Dân vận Tinh ũy;
- Thường Irực HND tình;
- Ban Thường vụ HND tình;
- Hộl Nông dân các huyện, thị, thành;
- Các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc;
' Lưu VP và Ban tuyên giáo.
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