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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH. TỈNH AN GIANG 

* 

Số:           -KH/HNDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

             

 

KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, 

sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, 

hoạt động Hội và phong trào nông dân năm 2020 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 142 -HD/HNDTW ngày 15/01/2020 của Ban Thường vụ 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Công tác tuyên truyền các cấp Hội năm 2020; 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ 

niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, hoạt động Hội và 

phong trào nông dân năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy tinh thần 

đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành 

tựu to lớn của đất nước và của các cấp Hội Nông dân Việt Nam; qua đó củng cố và 

bồi đắp niềm tin cán bộ, hội viên, nông dân đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp 

thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. 

2. Tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên, nông dân triển khai thực hiện hiệu 

quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, 

nghị quyết của Hội; đồng thời cổ vũ cán bộ, hội viên, nông dân nỗ lực vượt mọi khó 

khăn, 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 2020, góp phần triển khai thực hiện hiệu 

quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam và các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. 

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức một cách chủ động, sáng tạo, 

có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm theo đúng các quy 

định hiện hành; kết hợp với việc tuyên truyền các sự kiện lịch sử, chính trị của đất 

nước nhằm tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi thi đua trong toàn thể cán bộ, hội 

viên nông dân. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN  

1. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước. 

- Năm 2020 sẽ có các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 90 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); Giỗ Tổ Hùng Vương 

(mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2020); Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975 - 30/4/2020); Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành 

công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, 

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 – 01/12/2020); Kỷ 
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niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020), Quyền 

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy 

Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020), Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị 

Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách 

mạng Việt Nam,… Bên cạnh đó, còn có các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của các 

ngành, đoàn thể và địa phương. 

- Căn cứ theo chỉ đạo của cấp ủy Đảng và hướng dẫn, đề cương tuyên truyền của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nông dân các cấp xây dựng kế hoạch và có các hình 

thức tuyên truyền phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về 

truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc và khẳng định những thành tựu của Đảng, 

của nhân dân và cán bộ, hội viên nông dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân 

tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Qua đó khẳng 

định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự 

tri ân của cán bộ, hội viên và nhân dân đối với công lao vĩ đại của các lãnh đạo tiền 

bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; củng cố và tăng cường niềm 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 các 

những thành 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, 

cuộc vận động do Đảng, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát 

động; tôn vinh, biểu 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 sự kiện chính trị nổi bật của Đảng, Nhà nước 

2.1. Tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng. 

- Các cấp Hội căn cứ vào kế hoạch của các cấp ủy đảng, đề cương, hướng dẫn 

của Ban Tuyên giáo và văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên để xây dựng kế hoạch tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng để giúp cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức sâu 

sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong quá trình đổi mới và 

hội nhập quốc tế của Đảng. Tiếp tục khẳng định, nêu bật thành tựu quan trọng của 

công cuộc đổi mới do Nhân dân ta thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định 

thành tựu đã giành được là to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhất là giữ vững ổn định chính 

trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, chăm lo nâng cao đời sống của Nhân dân tại 

cơ sở và điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vững bước đi 

lên xã hội chủ nghĩa.  

- Trong công tác tuyên truyền cần tập trung vào những nội dung như: ý nghĩa, 

tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng. Các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng các cấp và đại hội lần thứ XIII của 

Đảng; tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội. 

Những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tổ chức đảng và đảng viên trên tất cả 

các lĩnh vực; những điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
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cách Hồ Chí Minh”; phương hướng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực 

lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong thời gian tới. Những đổi mới 

trong công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng 

(xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp; quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công 

tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền…); việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 

hệ thống chính trị; công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kết quả các 

phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, hội viên nông dân chào mừng đại hội đảng 

các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phê phán, bác bỏ các 

quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối, 

nhân sự của đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái 

độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng… 

2.2. Tuyên truyền về các Kỳ họp Quốc hội khoá XIV trong năm 2020 

- Các cấp Hội cần tăng cường công tác tuyên truyền về các Kỳ họp Quốc hội 

khoá XIV trong năm 2020 vào trước, trong và sau mỗi kỳ họp. Tập trung vào các nội 

dung như: Nội dung của các kỳ họp; tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm và 

đổi mới trong các hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. kết quả giải quyết 

những vấn đề quan trọng của đất nước. Nội dung các luật, nghị quyết được Quốc hội 

thông qua, đặc biệt là những nội dung được dư luận xã hội quan tâm. Những những 

nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và kết quả tích cực trong thực hiện 

Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Cổ vũ cán 

bộ và hội viên nông dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách 

thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và các năm 

tiếp theo. 

- Trong quá trình tuyên truyền về các Kỳ họp Quốc hội, các cấp Hội cần chú 

trọng việc nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên 

nông dân đến các đoàn đại biểu quốc Hội và Mặt trân Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời 

thông tin đầy đủ về sự tiếp thu, phản hồi của các đại biểu và cơ quan chức năng của 

Quốc hội tới cán bộ, hội viên nông dân. 

3. Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 

(14/10/1930 – 14/10/2020). 

Các cấp Hội căn cứ nội dung Kế hoạch số    -KH/HNDT ngày   /02/2020 của Ban 

Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành 

lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020) để xây dựng kế hoạch và tổ 

chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng 

trong cán bộ, hội viên, nông dân bằng nhiều hình thức tư tưởng của Bác Hồ về xây 

dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; về truyền thống yêu nước và 

cách mạng vẻ vang, những thành tựu to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân 

Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong suốt 90 

năm qua; về vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam 

trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện 

đại theo phương châm “Nông dân yêu nước là nông dân thi đua xây dựng nhà sạch, 

vườn đẹp, giàu lòng nhân ái”, “ly nông bất ly hương”, “xây dựng làng trong phố, phố 

trong làng”; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức 

khỏe cộng đồng và nâng cao đời sống nông dân.  
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4. Tuyên truyền chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và 

Nhà nước, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

- Hội Nông dân các cấp có kế hoạch và các biện pháp phù hợp tiếp tục tuyên 

truyền đầy đủ đến cán bộ, hội viên nông dân về các chương trình, kế hoạch và các 

hoạt động tổ chức triển khai 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 tiếp tục tuyên truyền, 

phổ biến những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những nhiệm vụ, giải 

pháp tại Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025; những chủ trương, chính sách nhằm 

giúp nông dân tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển sản xuất, kinh 

doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trong bối cảnh hội nhập kinh 

tế quốc tế ngày càng sâu rộng. 

- Tuyên truyền kết quả thực hiện các giải pháp của Nghị quyết số 04/NQ-TW về 

tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội 

bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị 

lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 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 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 

26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ 

phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, 

quán triệt các nội dung cơ bản và hoạt động triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ 

9. 10, 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

- Bên cạnh việc tuyên truyền, cần có các hình thức cổ vũ, động viên cán bộ, hội 

viên nông dân phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chú trọng tuyên 

truyền nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, hội viên nông dân trước những luận điệu 

xuyên tạc, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị, từ đó góp 

phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

5. Tuyên truyền về các hoạt động Hội và phong trào nông dân. 

- Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội 

viên, nông dân cả nước về nội dung và hoạt động triển khai Nghị quyết và các văn 

kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam; trong đó chú 

trọng việc học tập, quán triệt và triển khai 3 Nghị quyết 04, 05, 06 Hội nghị lần thứ ba 

của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân 

Việt Nam trong sạch, vững mạnh: (1) Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội 

Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; (2) Nghị quyết về tăng cường 

công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; 

(3) Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp 

ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 



5 

 

- Tập trung tuyên truyền, giáo dục hội viên, nông dân học tập nâng cao kiến thức 

về kinh tế, khoa học, k  thuật, văn hoá, xã hội, pháp luật, thị trường và hội nhập, trọng 

tâm là tăng cường chuyển giao khoa học, k  thuật, công nghệ sản xuất nông nghiệp để 

nông nghiệp, nông dân sớm đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến trong khu 

vực, góp phần trí thức hóa nông dân, tiến tới xây dựng giai cấp nông dân và người nông 

dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

- Tiếp tục vận động hội viên, nông dân xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây 

dựng ấp, khóm, xã, thị trấn văn hóa, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa 

tốt đẹp, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và tổ 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 văn minh”. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân phát huy vai trò làm chủ 

của mình trên các lĩnh vực, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp 

ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 217, số 218 của Bộ 

Chính trị và quy định, hướng dẫn của Trung ương Hội. Kịp thời nắm bắt, phản ánh 

tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân và dư luận xã hội để phản ánh với 

các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và báo cáo Ban Thường vụ Trung Hội. 

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 đến cán bộ, hội viên, nông dân nhằm 

ổn định tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội. 

- Các cấp Hội cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, hướng dẫn của cơ quan 

Tuyên giáo các cấp ủy để chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền về biển, đảo và phân giới, cắm mốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và 

điều kiện cụ thể của Hội Nông dân tại các địa phương; chỉ đạo tổ chức Hội các cấp triển 

khai, quán triệt, phổ biến và giáo dục những kiến thức cơ bản về chủ trương, quan điểm 

của Đảng, các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta. 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ 

động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo 

vệ môi trường nông thôn; xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường 

trong sản xuất, xử lý chất thải trong sinh hoạt ở địa bàn nông thôn.  

- Các cấp Hội chủ 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 ninh, chủ quyền tại các vùng biên, vùng biển và hải đảo. Qua đó 

góp phần 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.  

6. Công tác nắm bắt, phản ánh tâm tư tình cảm và dư luận của cán bộ, hội 

viên nông dân. 

Các cấp Hội cần chú trọng các giải pháp tăng cường thực hiện Đổi mới và nâng 

cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội theo tinh thần sơ 

kết 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng. Tăng cường các hoạt động sâu, sát cơ sở, tích cực thực hiện nắm bắt tư 

tưởng, dư luận xã hội trong nông dân, nông thôn về việc tổ chức thực hiện các chủ 
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trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn; việc thực hiện các cơ chế, chính sách về an sinh, xã hội 

ở khu vực nông thôn; công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí 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 nông thôn, Hội Nông dân các cấp cần tích cực, chủ động tham 

mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, chính sách và cơ chế để Hội 

trực tiếp, tham gia thực hiện những nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội đáp ứng nhu 

cầu cấp thiết của hội viên nông dân. Đồng thời các cấp Hội tăng cường công tác dự 

báo tình hình, tuyên truyền để hội viên nông dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước 

mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; động viên, khích lệ lòng yêu nước, ý 

thức bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ 

vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tổ chức các Hội nghị để phổ biến, quán triệt, thông tin đến cán bộ chủ chốt và 

cán bộ làm công tác tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp 

Hội.  

2. Biên soạn và cung cấp tài liệu nhằm hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến của 

các báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội. 

3. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, địa phương để 

chuyển tải các nội dung tuyên truyền một cách linh hoạt, phù hợp theo từng thời điểm 

và sự kiện cụ thể. 

4. Tuyên truyền thông qua Bản tin nông dân và Trang thông tin điện tử của Hội 

Nông dân tỉnh; Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ nông dân, sinh hoạt chi, tổ hội, tọa đàm, 

giao lưu gặp mặt; lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc triển khai, thực hiện nghị 

quyết đại hội các cấp 

5. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức đối thoại trực tiếp với hội 

viên nông dân để nắm bắt và phản ánh những tâm trạng và nhu cầu bức xúc của hội 

viên nông dân với Đảng, Nhà nước để có phương án giải quyết kịp thời. 

6. Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày 

lễ lớn của đất nước; vận động cán bộ, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết 

tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ 

chức, cơ quan, đơn vị. 

7. Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hoặc các hình thức giao 

lưu, toạ đàm, gặp mặt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, họp chi, tổ Hội. 

8. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở nông 

thôn, vùng căn cứ kháng chiến, vùng tôn giáo, dân tộc, biên giới. Tổ chức các hoạt 

động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên; các hoạt động “Đền ơn 

đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói 

chuyện truyền thống,... 

9. Các cấp Hội Nông dân tổ chức tuyên truyền thông qua lực lượng báo cáo viên, 

tuyên truyền viên và nắm dư luận xã hội, tăng cường giới thiệu các nội dung trong các 

buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự. 
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10. Treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền tại các trụ sở làm việc của các cấp Hội, các 

trục đường chính ở trung tâm của các đơn vị ( sẽ có thông báo cụ thể sau). 

Đề cương tuyên truyền sẽ được đăng tải trên các Website: 

- http://hoinongdanag.org.vn; 

-  http://tuyengiaoangiang.vn;  

- http://www.hoinongdan.org.vn 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Hội Nông dân các cấp căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh 

xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với 

địa phương. Đồng thời chủ động thường xuyên giữ mối liên hệ trực tiếp với Ban 

Tuyên giáo – Hội Nông dân tỉnh và Tuyên giáo cùng cấp để kịp thời cập nhật thông 

tin nhằm đảm bảo tính thời sự và ý nghĩa chính trị trong các hoạt động tuyên truyền 

giáo dục; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chấn chỉnh công tác tuyên truyền 

của các cấp Hội ở địa phương. 

- Kết thúc mỗi đợt, hoạt động tuyên truyền, yêu cầu Hội Nông dân huyện, thị, 

thành có báo cáo kết quả về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp báo 

cáo với Trung ương Hội. 

- Ban Tuyên giáo tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn 

Hội Nông dân huyện, thị, thành về nội dung tuyên truyền cụ thể đối với các ngày lễ, 

kỷ niệm quan trọng của đất nước, của Hội Nông dân. Đồng thời, chủ trì phối hợp với 

Văn phòng, các ban, đơn vị và các cơ quan báo chí ở tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền đảm bảo phù hợp, tương xứng với ý nghĩa lịch sử của từng sự kiện; kiểm tra, 

giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả về 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên huấn - TWHNDVN; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- BTV HND tỉnh; 

- HND huyện, thị, thành; 

- Lưu: VT. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nhiên 
 

http://hoinongdanag.org.vn/
http://tuyengiaoangiang.vn/
http://www.hoinongdan.org.vn/
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