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KẾ HOẠCH
Phát động thi đua và xét chọn Nông dân 

sản xuât - Kinh doanh giỏi 3 cấp và Doanh nhân nông thôn năm 2019

^ Căn cứ Quy định 944-QD/HNDTW, ngày 04/9/2014 của TW Hội Nônơ dân 
Việt Nam vê Quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

 ̂  ̂  ̂Căn cứ Đê án 03/DA/TWHND, ngày 27/03/2015 về Đại hội thi đua yêu nước 
và biêu dưong nông dân điển hình tiên tiến toàn quổc Hội NDVN lần thứ IV'

Căn cứ Nghị quyết 29-NQ/HNDTW, ngàỵ 04/7/2016 của Ban Chấp hành 
Trung ưong Hội Nông dân Việt Nam (Klióa X) về nâng cao chất lượng Phong trảo 
Nong dan thi đua sản xuât kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và <7 Ìảm 
nghèo bên vữns giai đoạn 2016 - 2020; ^

i CV/BDVTƯ, ngày 05/9/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy
vê việc thông nhât chủ trưong các hoạt động Hội và phong trào nông dân năm 2019-

 ̂ Ban Thưòng vụ Hội Nông dân tỉnh Xcây dựng và ban hành Phát động thi đua và 
xet chọn Nông dân sán xuât - Kinh doanh giỏi 3 câp và Doanh nhân nông thôn năm 
2019, như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU:
1. Mục đích:

Ï 7. phoiig hừo thi đua yêu nước của tỉnỉi nhả, đồng thời qua phong trào thúc 
đây hội viên - nông^dân hăng hái thqđua, ứng dụng Ichoajiçc công nghệ (đặc biệt là 
ung dụng công nghệ cao) vào sản xuât đạt hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu nôn» nNiiệp 
giai quyet yiệc làm và nâng cao đò'i sông nông dân và nông dân khởi nghiệp phát 
tricn kỉnh tê - xã hội nông thôn bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện’đại hóa 
dât nưó'c, cả nưỏ'c chung tay xây dựng nông thôn mới.

 ̂ - Phát động phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi và doanh nhân nông
thôn năm 2019 là đợt phát động thi đua sâu rộng trong nông dân tỉnh nhà thực hiện va 
hoàn thàih Nghị quyết Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm'kỳ 2018 - 
2023. ITăng cưòng sự phối hợp vói các cấp, các ngành thu hút các nguồn lực tạo sức 
mạnh tông họp, phát triên phong trào đi đôi với xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức 
Hội vững mạnh. '

 ̂ - Nông dân tự nguyện tham gia và thúc đẩy phát triển các hình thức kỉnh tể họp '
tác, kinh tê trang trại, cơ sỏ' sản xuât, doanh nghiệp nông thôn, đặc biệt là vận động 
nông dân tham gia mô hình cánh đồng lớn, chuỗi siá trị, Phát huy dân chủ, đoàn kết 
giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

2. Yêu cầu:



- Phát động thi đua sâu rộng trong hội viên, nông dân dans kv thi đua sản
xuât - kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, tham aia 
cơ cấu lại ngành nông nghiệp và đoàn két giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền 
vững. ■

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Hội Nôns, dân nhằm lập thành 
tích chào mừng Đại hội Tuyên dưomg Nông dân sản xuất “ kinh doanh giỏi các cấp 
tiên tới Đại hội Tuyên dưong None dân sản xuất - kinh doanh eiỏi cấp tỉnh lần thứ 
XVIII giai đoạn 2016 -2019.

ĨI. CHỈ TIÊU:
1 Tiêu chuẩn cụ thể:
* Cá nhân:
Căn cứ theo số liệu báo cáo của Văn phòng điều phối Chưone trình mục tiêu 

quôc gia xây dựng nông thôn mó'i tỉnh An Giang năm 2018 qui định thu nhập bình 
quân Idiu vực nông thôn đôi với hộ gia đình năm 2018 là 41.000.000 đồng/ngưòl Do 
đó tiêu chuan nông dân giỏi cá nhân năm 2019 được quy định về thu nhập time 
người/từng câp như sau:

- Nông dân giỏi cấp cơ sở: thu nhập 51 triệu đồng/người/năm.
- Nông dân giỏi cấp huyện, thị, thành; thu nhập 77 triệu đồne/neưò'i/năm.
- Nông dân SX-KD giỏi cấp tỉnh:
+ Thu nhập 154 triệu đồng/người/năm.
H- Đạt nông dân SX-KD giỏi cấp huyện 2 lần liên tỊic trở lên.
+ Hằng năm hướng dẫn và phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh 

doanh cho ít nlìât 15 lao động trở lên.
+ Mỗi năm tạo việc làm ít nhất 10 lao động và giúp đỡ có hiệu quả 05 ỉuựt hộ 

khó khăn vê vôn, vật tư, kỹ thuật, kinh nghiệm đê phát triên sản xuât, kinh doanh.
- Tiêu chí doanh nhân nông thôn:
+ Là cán bộ, hội viên - nông dân giỏi cấp tỉnh trở lên.
+ Được công nhận gia đình văn hóa hằng năm của địa phưo-ng.
+ Doanh thu trên 01 tỷ đồng/năm trở lên;
+ Hỗ trợ giải quyết lao động từ 10 lao động/năm trở lên;
+ Chấp hành tốt Chủ trưong của Đảng, Chínli sách, Pháp luật của Nhà nưó'c, 

chủ tru’ong của Hội Nông dân và quy định của địa phương;
* Đối với tập thể:

-  Tiêu biểu, dẫn đầu phone trào thi đua nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và 
xây dựng nông thôn mới.

- Đạt tiêu chí tập thể giỏi theo quy định.
- Vận động các thành viên tham gia đăne ký nông dân thi đua sản xuất - kinh 

doanh giỏi vượt chỉ tiêu.
2. Về số lưọng:
- Cá rứiân: đạt nông dân giỏi các cấp đạt chỉ tiêu theo ký kết tìr đầu năm.



- Tập thể; khuyến khích tăng dần số lưọng tập thể đăng ký tham gia phong 
trào thi đua, phấn đấu hằng năm mồi huyện, thị, thành phố đạt từ 4 - 9 tập thế giỏi cấp 
tỉnh trỏ' lên.

- Mô hình tiêu biểu; khuyến khích tăng dần sổ lưọ'ng tập thể đãng ký tham gia 
phong trào thi đua, phấn đấu hằng năm mỗi huyện, thị, thànli phố đạt từ 3 - 9 tập thế 
giỏi cấp tỉnh trở lên.

3. về chất lưọng:
- Giảm dần số lượng nông dân giỏi độc canh lúa xuống dưới 25%.
- Chuyển dịch CO' cấu kinh tế ngoài lúa đạt trên 40%
- Nông dân giỏi xây dựng và phát triển nông thôn đạt trên 5%.
- Còn lại 30% là nông dân giỏi ngành nghề nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, 

kinh doanh và dịch vụ Nông nghiệp.
* Cần chú ý;
- SỐ lưọ'ng nừ nông dân giỏi đạt từ 15 % tổng số nông dân giỏi.
- Nông dân giỏi người dân tộc thiểu số đạt từ 05 % tổng số nông dân giỏi.
- Thu nhập nông dân giỏi người dân tộc thiểu số giảm 20 % so dân tộc kinh.
- Lĩnh vực xây dựng và phát triển nông thôn tù' 18 tuổi trở lên (Idiông giới hạn 

tuôi cao)
m , ĐỐI TƯỢNG:
- Cá nhân; là hộ nông dân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên các lĩnh vực 

nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, xây dLvng và 
phát triển nông thôn đang thường trú tại tỉnh An Giang, trong độ tuổi lao động (trừ 
lĩnh vực xây dựng vờ phát triển nông thôn), không phân biệt eiới tính, dân tộc, có 
đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh, doanh giỏi.

Chủ ý: các đơn vị không thực hiện việc xét nông dân giỏi đối với ngành 
nahề: làm eạch; cửa hàna vật tư kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

- Tập thể: Các hình thức tổ chức tập thể nông dân gồm: Câu lạc bộ nông dân 
(CLB.ND), Tổ họp tác (THT), Chi, Tổ Hội nghề nghiệp do Hội Nông dân hướng dẫn 
tổ chức hoạt độn^.

- Trons năm 2018 tiếp tục duy trì ít nhất mỗi xã 01 mô hình, mỗi huyện 01 sản 
phấm nông nghiệp tiêu biểu được công nhận.

- Mô hình; các đơn vị chú trọng mô hình ứng dụng công nghệ cao, mồ hình sản 
xuất theo chuỗi giá trị; các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu đám bảo tiêu chí an toàn; 
khuyến Idrích nông dân giỏi sản xuất theo mô hình an toàn tiêu chí VietGAP, Global 
GAP, truy xuất nguồn aốc,

+ Đối vó'i danh hiệu cá nhân nông dân giỏi; tập thể giỏi; mỗi xã, phưòng, thị 
trấn chọn 1 nông dân giỏi cẩp tỉnh trong năm của đo'n vị mình đề nghị tặng bằng khen 
của ủy ban nhàn dân tỉnh, {nên uti tiên khen thưởng cho những nông dân giỏi, tập thể 
giỏi có chuyển đổi sản xuất có doanh thu cao, hạn chế việc đề xuất khen thưởng đôi 
với cảc hộ độc canh ỉíia)

+ Đổi với mô hình tiêu biểu; nông dân giỏi; cán bộ giỏi và đại biêu đặc cách: 
mỗi xã, phường, thị trấn chọn 1 đại diện giỏi cấp tinh trong năm của đơn vị mình đề 
nghị tặng bằng Idren của Hội Nông dân tỉnh.



IV. KHEN THƯỞNG:
Tại Đại hội Tuyên dương Nông dân sản xuất - kinh doanh eiởi cáp tỉnh lần thứ 

XVIII giai đoạn 2016 -2019 khen thưởng cho 530 đại biểu:
* về Bằng khen ƯẺND tỉnh:
+ Nông dân giỏi; 152 cá nhân X 1.490.000 đồng/cá nhân = 226.480.000 đồna 
+ Tập thể giỏi: 79 tập thể X 2.235.000 đồng/tập thể = 176.565.000 đồnp

 ̂ + Tông cộng: 403.045.000 đồng {Bằng chữ: Bốn trăm iẻ ba triện, khõnơ trâm
bổn mươi ỉ ăm ngàn đồng)

về Bằng khen Hội Nông dân tỉnh:
+ Mô hình tiêu biểu: 73 mô hình X 447.000 đồng/cánhân = 32.631.000 đ ồ n g  

+ Nông dân giỏi: 211 cá nhân X 447.000 đồng/cá nhân = 94.317.000 đồng 
+ Cán bộ giỏi: 15 cá nhân X 447.000 đồng/cá nhân = 6.705.000 đồng
+ Tổng cộng: 133.653.000 đồng {Bằng chữ: Một trăm ba mươi ba triện, SCUÌ 

trăm năm mươi ba ngàn đông)
V. THỜI GIAN ĐÁNG KỶ, BÌNH XÉT VÀ T ổ CHỨC ĐẠI Hộĩ:
1. Đăng ký danh hiệu hộ nông dân săn xuất kinh doanh giỏi:

_ _ _  . .  r  t

TT
^ \ M ẩ u  loại 

Đon vị
Mẩu 01 Mẩu 2a Mầu 2b Mau 2c Ghi chú

1 Tp Long Xuyên 3,500 18 9 3
2 Tp Châu Đốc 3,000 14 7 5
3 Tx Tân Châu 14,000 28 14 4
4 Chợ Mới 21,000 34 17 6
5 Phú Tân 16,500 34 17 6
6 Châu Thành 12,000 26 13 5
7 Châu Phú 7,000 26 13 5
8 Thoại Sơn 6,000 34 17 8
9 An Phú 7,000 28 14 4

10 Tri Tôn 4,000 30 15 3
11 Tịnh Biên 6,000 28 14 5

Tổng cộng 100,000 300 150 50

đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
- Thời gian đăng ký trong quý 1/2019.
2. Bình xét danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp.
2.1. Thòi gian xét chọn:
- Cấp cơ sở: Hoàn tất công tác xét chọn trong tháng 4/2019. Thò'i sian Đcại hội 

tuyên dương trong quý 11/2019.



cấp huyện, thị, thành: Hoàn tất công tác xét chọn trong tháng 6/2019. 
Thời sian Đại hội tuyên dương trong quý IĨI/2019.

'  Cấp tỉnh: Tổ chức xét chọn và xong trong tháng 8/2019. Thời gian Đại hội 
tuyên dương trong tháng 10/2019.

2.2. Thẩm quyền xét, công nhận và ra quyết định cáp giấy chủng nhận 
danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi:

+ Thẩm quyền xét và công nhận: Hội đồng xét chọn Hội Nông dân cấp nào xét 
công nhận hộ sản xuất kinh doanh cấp đó và đề nghị cấp trên xét công nhận những hộ 
đạt mức cao hon.

+ Thẩm quyền ra quyết định và cấp giấy chứng nhận:
- Danh hiệu hộ nông dân giỏi cấp cơ sở do Hội Nông dân xã, phường, thị trấn 

ra quyết định công nhận và ghi sổ vàng truyền thống.
- Danh hiệu hộ nông dân giỏi cấp huyện do Hội Nông dân huyện, thị, thành ra 

quyết định công nhận và ghi sổ vàng truyền thong.
- Danh hiệu hộ nông dân giỏi cấp tỉnh do Hội Nông dân tỉnh ra quyết định 

côns nhận và ghi sổ vàng truyền thống.
3. Hình thức, thòi gian tổ chức đại hội:
Ban Thưòng vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân 11 huyện, thị, thành 

phố thực hiện đúng theo K-ế hoạch 17-KH/HNDT, ngày 19/09/2018 của Ban Thưòng 
vụ Hội Nông dân tỉnh về việc tô chức Đại hội tuyên dương nồng dân sản xuât - kinh 
doanh giỏi các cấp tiến tó'i Đại hội Tuyên dưong Nông dân sản xuât kinh doanh giỏi 
tỉnh An Giang lần thứ xvin (2016 - 2019)

VI. KINH PHÍ THựC HIỆN:
Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí 

phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi năm 2019 của câp mình (theo Nghị 
quyết 27/2017/NQ-HĐND, ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định 
chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bản tỉnh An Giang”) và trình UBND 
cùng cấp phê duyệt kinh phí theo đúng quy định.

VII. T ỏ CHỨC THỤC tlIỆN:
-  Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh giao Ban Kinh tế - Xã hội hướng dẫn, hỗ 

trợ Hội Nông dàn các cấp tổ chức triển khai phong trào, theo dõi tiên độ xét chọn và 
báo cáo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

- Sau phát động của Ban Thưòng vụ Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân các cấp 
xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào, kế hoạch tổ chức xét chọn cho 
cấp mình và tổ chức Hội nghị tông kêt đánh giá phong trào nông dân sản xuât - kinh 
doanh giỏi cấp cơ sỏ'.

- Doanh nhân nông thôn tiêu biểu sẽ được tham dự các kỳ họp mặt cấp tỉnh 
hàna quý và được chọn tham quan các mô hình hay trong và ngoài tỉnh.

- Chú ý, năm 2019 mỗi xã, phưò'ng, thị trấn xây dựng 01 mô hình tiêu biểu; 
mỗi huyện, thị, thành chọn 05- 10  sản phẩm nông nghiệp tiêu biêu tham gia Hội thi 
sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần IV/2019 kết hợp Phiên chợ Nông sản an toàn lân 
thứ 111/2019. Các sản phẩm đạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi sản phẩm nông nghiệp 
tiêu biểu lần thứ lV/2019 sẽ tham gia trưng bày quảng bá tại phiên chợ này.



 ̂ - Hàng tháng, quý Hội Nông dân huyện, thị, thành gỏ'i báo cáo tình hình
triẽn khai nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi về Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nôno dân 
tỉnh (băng văn bản qua địa chỉ mail bkt_hndag@yahoo.com.vn hoặc bàns"^điện 
thoại: 02963.955.931) nắm tỉnh hình để tham muTi Ban Thuừng vụ có chỉ đạo kịp 
thời.

- Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truvền phona 
trào bằng nhiều hình thức nhằm thúc đẩy phong trào mang lại hiểu quả cao, du’Ọ'c 
nhiều Ban, ngành và đông đảo nông dân tất cả ngành, nghề ung hộ. '

Trên đây, là kế hoạch Phát động thi đua và xét chọn Nông dân sán xuất - kinh 
doanh giỏi 3 câp và Doanh nhân nông thôn năm 2019. Đề nahị Hội Nôna dân 11

. A . i  I I . I . .huyện, thị, thành quan tâm thực hiệnV.

Nô'i nhận:
-BKTTWHỘi NDVN;
- Ban Dân vận Tĩnh ủy;
- BTV Hội ND tình;
- HND 1 ỉ huyện, thị, thành;
- Ban Kinh tế-Xã hội, HMD tình;
- Lưu Vp.

T/M BAN THUỜNG v ụ
' HIỦ TỊCH '

s Ciròng

mailto:bkt_hndag@yahoo.com.vn

