
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH. TỈNH AN GIANG Độc lâp -  Tự do -  Hạnh phúc

*
Số: y\C=>2-_ HD/HNDT An Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2022

HƯỚNG DẢN
Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi Hội Nông dân 

nhiệm kỳ 2023 - 2028

Căn cứ Hướng dẫn số 438-HD/HNDTW ngày 31/03/2022 của Ban Thường vụ 
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi 
Hội Nông dân.

Để lãnh đạo việc chuẩn bị, tổ chức và tiến hành đại hội chi Hội Nông dân được 
diễn ra đảm bảo đúng nguyên tắc và tạo sự chuyển bién mạnh mẽ về chất lượng hoạt 
động. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang hướng dẫn về công tác chuẩn bị 
và to chức đại hội chi Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028, như sau:

I. CÔNG TÁC CHUẢN BỊ:«
1. Xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội:
Nội dung kế hoạch gồm;

- Mục đích, yêu cầu của đại hội.
- Nội dung của đại hội.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội.
- Nhân sự Ban Chấp hành khóa mới.

- Số lượng, cơ cấu thành phàn đại biểu chính thức (đối với đại hội đại biểu), 
thành phần khách mời.

- Kinh phí tổ chức đại hội.

- Phân công nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức đại hội.

2. Tổ chức họp Ban Chấp hành chi Hội để chuẩn bị các nội dung và phân 
công nhiệm vụ:

Chuẩn bị nội dung đại hội gồm: Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, Báo cáo 
kiêm diêm Ban Châp hành, Báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo báo cáo cấp trên 
(nêu có), nhân sự Ban Châp hành khóa mới, nhân sự bầu đại biểu dự đại hội cấp 
trên, dự kiến danh sách đoàn chủ tịch, thư ký, chương trình đại hội, kịch bản điều 
hành đại hội, dự thảo nghị quyết đại hội, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội, 
trang trí, lê tân, chuân bị phiêu bầu, thùng phiếu, các biên bản, thơ mời triệu tập hội 
viên, kinh phí ...

Căn cứ các nội dung trên phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện đảm bảo chất 
lượng và thời gian theo Kế hoạch.

H. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội chi Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm các nội dung sau:
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, . '• T°n g k ế t tác Hê‘ và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua; phương
hương, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ tới

2. Kiêm điêm hoạt động của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ
3. Bâu Ban Châp hành nhiệm kỳ mới

4. Bau đại biêu dự đại hội Hội Nông dân cơ sở

III. XÂY DựNG VÀ TỎ CHỨC THẢO LUẬN CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỔI- •? • • * *
1. Báo cáo tông kết công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua:

, Ẵ -Phầnthứnhẩt. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua: cần  đánh giá ngắn gọn
k0t,quả nÔ đạt được nhi^m kỳ clua; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyen nhân rut 
ra những bài học kinh nghiệm. ’

' Phj n thứ hai- Phươngr hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiêm kỳ tới• 
Căn cứ vào tình hình thực tể của địa phương, bám sát nhiệm vụ chinh trị của cap uy 
của Hội câp trên đê ra phương hướng, nhiệm vụ, các mục tiêu, chỉ tiêu cu thể sat vơỉ 
thực tiên tình hình xây dựng Hội, sản xuất và đời sống của họi viên, nông darr xay 
dụng các giải pháp thực hiện cho từng nhiệm vụ công tác Hội và phong trào none 
dân trong nhiệm kỳ tới. (cỏ đề cương báo cáo kèm theo)

2. Báo cáo kiêm diêm của Ban Chấp hành:

„ đ™ , nểhiêm túc những ưu điểm, kết quả thực hiện nhiệm vụ trách
nhiệm của tập thê Ban Châp hành; chỉ ra hạn ché, yếu kém và nguyên nhân, rut ra bài
học kinh nghiệm đê Ban Chấp hành khỏa mới hoạt động hiệu quả, hoàn thanh tot 
nhiệm vụ.

3. Dự thảo nghị quyết đại hội:

Nội dung nghị quyết cần ngắn gọn, súc tích, khẳng định những kết quả nổi bật 
trong nhiệm kỳ qua, đê ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để đại 
hội thảo luận, quyêt định, (có đề cương Nghị quyết kèm theo)

4. Thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện của đại hội:

- Việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 
của chi Hội được tổ chức thảo luận trực tiếp tại đại hội. Nơi có tổ Hội thì có báo 
cáo tống hợp ý kiến đóng góp của các tổ Hội trước đại hội.

, " v i ?c, thảo ỉnận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của đại hội
câp trên (nếu có) theo hướng dẫn của Hội cấp trên.

rv. HÌNH THỨC ĐẠI HỘI, NHIỆM KỲ, THỜI GIAN TỎ CHỨC ĐẠI HỘI:
1. Hình thức đai hôi:• •

- Chi Hội có dưới 1CW hội viên thì tổ chức đại hội toàn thể hội viên, chi Hội có 
từ 100 hội viên trở lên thì tổ chức đại hội đại biểu hội viên để bầu Ban Chấp hàrứi và 
bâu đại biểu đi dự đại hội cấp trên (nếu có).

- Trưcmg hợp chi Hội có hên 100 hội viên mà vẫn có nguyện vọng tổ chức đại 
hội toàn thể hoặc chi Hội có dưới 100 hội viên nhưng muốn tổ chức đại hội đại biểu 
thì sô lượng đại biểu được triệu tập dự đại hội phải được sự đồng ý của cấp uy cùng 
cấp và Hội cấp trên trực tiếp.
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2. Nhiệm kỳ, thòi gian tổ chức đại hội:

- Nhiệm kỳ đại hội chi Hội là 05 năm. Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa 
phương và để tiến tới thống nhất nhiệm kỳ kế tiếp đại hội Hội Nông dân các cấp 
trong toàn quốc là 2028 - 2033, căn cứ Kết luận cuộc họp Ban Thường vụ Hội Nông 
dân tỉnh ngày 12/04/2022 thống nhất thời gian nhiệm kỳ đại hội là 2023 - 2028.

- Thời gian đại hội chi Hội: Không quá 1/2 ngày; thời gian hoàn thành trong 
quý 1/2023, tùy theo tình hình có thể tổ chức sớm hơn (trong IV năm 2022).

- Mồi cơ sở Hội có thể chọn 01 chi Hội làm điểm chỉ đạo đại hội để rút kinh 
nghiệm trong chỉ đạo tổ chức đại hội chi Hội tiếp theo.

V. SÓ LƯỢNG, C ơ  CẤU, TIỀU CHUẨN NHÂN s ự  ỦY VIÊN BAN 
CHÁP HÀNH CHI HỘI:

1. Số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành:

- Sô lượng Ban Châp hành chi Hội do Ban Thường vụ Hội cấp trên trực tiếp 
hướng dân trên cơ sở được sự đông ý của cấp ủy cùng cấp. Cơ cấu số lượng Ban 
Châp hành chi Hội: Ban Chấp hành chi Hội cơ cấu gồm chi Hội Trưởng, chi Hội 
Phó, các tô Trưởng tổ Hội, tổ Hội nghề nghiệp và một số tổ chức khác có liên quan 
(Câu lạc bộ nông dân, Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Doanh nhân nông thôn, Nông dân sản 
xuât - kinh doanh giỏi...). Môi chi PIỘi bâu từ 03 đên 05 Uy viên Ban Chấp hành chi 
Hội; Nêu địa bàn hoạt động rộng, số lượng tổ Hội, hội viên nhiều, có thể cơ cấu từ 
05 đển 07 ủ y  viên Ban Chấp hành.

- Cơ cấu sổ lượng chi Hội Trưởng, chi Hội Phó: Mỗi chi Hội bầu 01 chi Hội 
Trưởng và từ 01 đến 02 chi Hội Phó. Tùy thuộc vào quy mô tổ chức và số lượng hội 
viên, có thể cơ cấu 03 chi Hội Phó. (chi Hội Phó cỏ thể kiêm tổ Trưởng)

2. Tiêu chuẩn nhân sự ủy viên Ban Chấp hành chi Hội:
- Là hội viên nông dân, có phẩm chất, đạo đức và sức khỏe tốt.

“ Có tư tưởng, bản linh chính trị, có trinh độ văn hóa, chuyên môn phù hợp để 
đảm đương những nhiệm vụ được giao.

- Nhiệt tình với công tác Hội, có tinh thần trách nhiệm, uy tín, được cán bộ, hội 
viên, nông dân tín nhiệm; có quan điểm đúng đắn, am hiểu cong tác Hội, nông dân 
nông nghiệp, nông thôn; mạnh dạn đôi mới, sáng tạo, có khả năng quy tụ, đoàn kết vận 
động, thu hút, tập hợp hội viên, nông dân; có khả năng cụ thể hóa nghị quyết của Đảng 
nghị quyêt Hội Nông dân các cấp phù họp.

Ngoài ra, đôi với nhân sự chi Hội Trưởng, chi Hội phó phải đáp ứng yêu cầu tiêu 
chuẩn cụ thể sau:

- Là đảng viên hoặc nguồn phát triển đảng viên; Bản thân và gia đình không vi 
phạm pháp luật.

- Trình độ học vẩn: Từ trung học cơ sở trở lên
- Trinh độ chuyên môn: Đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nông vận cơ sở hoặc có 

khả năng tham gia lớp bôi nghiệp vụ nông vận cơ sờ.

- Độ tuổi: không quá 55 tuổi (khi tham gia lần đầu).

VI. NHIỆM VỤ CỦA TỪNG TỒ CHỨC TRONG ĐẠI HỘI:
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1. Đoàn Chủ tịch đại hội: (do đại hội biểu quyết thông qua)

m Có nhiệm vụ điều hành đại hội theo chương trình đã được đại hội biểu quyết 
thong qua, hương dan cho đại biêu thảo luận, biêu quyêt văn kiện đại hội lãnh đạo 
việc bâu cử Ban Chấp hành chi Hội mới, giải quyết những vấn đề phát sinh trong
đại hội. Sô lượng nhân sự Đoàn Chủ tịch từ 2-3 người, bầu bằng hình thức biểu 
quyết giơ tay.

2. Thư ký đại hội: (do chủ tọa giới thiệu và báo cáo với đại hội)

Thư ký đại hội có nhiệm vụ ghi biên bản đại hội, tổng hợp ý kiến phát biểu và 
cac bieu quỵêt trong đại hội. Nên chọn những hội viên có khả năng tổng họp các ý 
kiên phát biểu, dự thảo nghị quyết của đại hội. số lượng thư ký đại hội từ 1- 2 
người. '

3. Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

■ Cãn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu và nguyên tắc, thủ tục để xét tư cách đai biểu 
dự đại hội.

- Bao cao đại họi ket qua thâm tra tư cách đại biêu đê đại hội xem xét quyết
định.

- Xem xet đom thư to cao, khieu nại và các vân đê có liên quan đên tư cách đại 
biêu trong đại hội, báo cáo Đoàn chủ tịch trình đại hội quyết định {chỉ xét nhưng 
đom thư gửi trước khi đại hội 10 ngày).

4. Tổ kiểm phiếu:

Bầu Tổ kiểm phiếu bàng hình thức biểu quyết, nhân sự của Tổ kiểm phiếu 
không được có tên trong đanh sách ứng cử, đề cừ. Tổ kiểm phiếu từ 3 - 5 người cần 
chọn những đại biểu nắm vững nguyên tắc bầu cử. Tổ kiểm phiếu có nhiệm vụ 
chuẩn bị phiếu bầu (nếu bầu bằng phiếu kín), điều hành bầu cử, kiểm phiếu, cổng bo 
kết quả bầu cử.

VII. HÌNH THỬC BẦU c ử  BAN CHẤP HÀNH KHÓA MỚI VÀ BẦU 
ĐẠI BIỂU D ự  ĐẠI HỘI CẤP TRÊN:

Việc bầu cử tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết giơ tay do 
đại hội quyết định.

1. Đôi vói hình thức bầu bằng biểu quyết giơ tay:
a) Biểu quyết chỉ hợp lệ khi người bầu giơ tay một lần trong trường hợp bầu 

một lân cả danh sách hoặc giơ tay một lần cho mỗi người trong danh sách trong 
trường họp biêu quyêt bàu từng người.

b) Biểu quyết không họp lệ khi người bầu giơ cả hai tay; không giơ tay bầu 
ai trong danh sách bàu cử (đổi với trường hợp danh sách có từ hai ngươi trở 
lên).

2. Đối vói bầu bằng bỏ phiếu kín:
Phiếu có sẵn họ tên những người trong danh sách bầu cử đã được đại hội 

thông qua, có đóng dấu của Ban Chấp hành cấp cơ sở ở góc trên bên trái phiếu 
bầu.
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a) Phiếu hợp lệ là phiếu do Tổ kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu đủ hoặc thiếu số 
lượng cần bầu. Trường hợp danh sách bầu cử chỉ có một người, nếu người bầu 
không đồng ý thì phiếu bầu đó vẫn là phiếu hợp lệ.

b) Phiếu không hợp lệ: Là phiểu không do Tổ kiểm phiếu phát ra; phiếu bầu 
nhiều hơn số lượng quy định; phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu (đối với 
trường hợp danh sách bầu từ hai người trở lên); phiếu gạch giữa 2 họ và tên trong 
danh sách bâu cử; phiêu ký tên người bầu hoặc có dấu hiệu đánh dấu khác (dùng 
nhiều loại mực, dùng mực đỏ...).

VIII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:
1. Chào cờ, hát quốc ca.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Bầu đoàn chủ tịch, giới thiệu đoàn thư ký đại hội.
4. Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

5. Thông qua nội quy và chương trình đại hội.

6. Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân 
nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm kỳ mới; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp 
hành.

7. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

8. Phát biểu thảo luận (hoặc tham luận) của đại biểu chỉnh thức dự đại hội.

9. Phat bieu chi đạo cua đại diện lãnh đạo chi uỷ và lanh đao Hôi Nông dân câp 
trên trực tiếp.

10. Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

11. Bầu đại biểu dự đại hội Hội Nông dân cấp trên (theo phân bổ).

12. Ban Chap hành khóa mới họp phiên thứ nhât đê bâu chi hôi trưởng chi hội 
phó (mời đại diện lãnh đạo chi ủy và Hội cấp trên dự chỉ đạo)

13. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.
14. Thông qua nghị quyết đại hội.

15. Bế mạc; chào cờ, kết thúc đại hội

IX. MA KÉT ĐẠI HỘI:

HỘI NÔNG DÂN XÃ, PHƯ ỜNG......... (LÔ GÔ CỦA HỘI)
CHI HỘI..............................

ĐẠI HỘI
CHI HỘI NÔNG D Â N .............

NH IỆM  K Ỳ  2023 - 2028
.......... , ngày .... tháng.....năm .
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X. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN SAU ĐẠI HỘI:
• • •

, - Chậm nhất 10 ngày sau đại hội, Ban Chấp hành chi Hội khóa mới gửi hồ sơ
lên Hội Nông dân cấp trên để Hội cấp trên công nhận Ban Chấp hành và các chưc 
danh chi hội trưởng, chi hội phó. Hồ sơ gồm: Tơ trình, Biên bản đại hội; Biên ban 
kiêm phiếu bầu Ban Chấp hành; Biên bản họp phiên thứ nhất Hội nghị Ban Chap 
hanh va bien bản kiêm phiêu bâu chi hội trưởng, chi hội phó; danh sách trích ngang 
Ban Chấp hành khóa mới.

■ Ban Chấp hành và các chức danh mới được bầu có quyền điều hành công việc 
ngay sau khi công bố kết quả bầu cử và được công nhận chính thức khi có quyet 
định chuân y của Hội cấp trên trực tiếp.

- Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả bầu cử của Chi 
Hội^nhiệm kỳ mới, Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp cơ sở phải nhanh chóng ra 
quyết định công nhận Ban Chấp hành, Chi Họi trưởng, Chi Hội phó Chi Hội Nong 
dân nhiệm kỳ 2023 - 2028, đê sớm đi vào hoạt động.

XI. TỎ CHỨC THỰC HIỆN:

;  Giao Ban Xây dựng Hội theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhờ việc chuẩn bị 
và tiên hành tô chức đại hội Chi Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028' tổng hợp báo 
cáo kêt quả với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

- Căn cứ Hướng dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân câp huyện chỉ đạo, hướng 
dân Hội Nông dân cấp xã, chi Hội tổ chức Đại hội chi Hội nhiệm kỳ mới theo đúng 
quy định. Có văn bản đề nghị Đảng ủy xã, phường, thị trấn quan tâm chỉ đạo tạo 
điều kiện hỗ trợ kinh phí để tổ chức thành công Đại hội chi Hội; đồng thời có trách 
nhiệm tông hợp, báo cáo tiến độ và kểt quả thực hiện về Ban Thường vụ Hội Nông 
dân tỉnh (qua Ban Xây dựng Hội).

- Hội Nông dân câp xã xâỵ dựng Kế hoạch, báo cáo cấp uỷ cùng cấp, hướng 
dân các chi Hội chuẩn bị các điều kiện về báo cáo, nhân sự và lựa chọn hình thức, 
thời gian tổ chức Đại hội đúng quy định.

- Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản 
ánh kịp thời với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Xây dựng Hội, số điện 
thoại 02963955930 hoặc đồng chí Nguyễn Trọng Thiện, số điện thoại 0918409607).

Yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai 
thực hiện tôt tinh thần Hướng dẫn nỉ ■

Nơi nhân:
- Ban Thường vụ Hội ND tỉnh;
- Hội ND các huyện, thi, thành phổ;
- Các ban, đơn vị Hội ND tỉnh;
- Lưu: VP, Ban XDH.
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HỘI NÔNG DÂN XẰ/THỊ/PHƯỜNG... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHĨ HỘĨ NỐNG DÂN ẢP/KHÓM.......  n  T 7 „ 77— Đôc  Iâp - Tự do - Hanh phúc

................ , ngày ... tháng ... năm 2022

B Á O  C Á O
Tổng vả phong trào nông dân ấp/khóm.... nhiệm kỳ 2019 - 2022

va phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028

PHẦN THỨ NHÁT
BÁO CÁO TỎNG KẾT NHIỆM KỲ 2019 - 2022

I/- TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN.
1/- Tình hình sản xuất nông nghiệp:
2/- Tình hình nông dân, nông thôn:
II/- CÔNG TÁC XÂY DựNG HỘI.
1/- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng.
1.1/- Việc đôi mới, nâng cao chât lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền vận 

động hội viên, nông dân.
1.2/- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2/- Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
2.1/- Công tác củng cô, sắp xếp tổ chức chi, tổ Hội:
2.2/- Việc đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội 

(Chủ ỷ  việc xây dựng và kết quà thực hiện chi Hội 04 chủ động, thành lập chỉ, tổ Hội 
nghề nghiệp)

2.3/- Công tác phát triển hội viên và quản lý hội viên.
2.4/- về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng hội phỉ và xây dựng, quản lý, sử dung 

quỹ Hội.

3/- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vũng mạnh và khối đai đoàn kết 
toàn dân tộc.

III/-KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  NÂNG CAO VAI TRÒ, TRÁCH 
NHIỆM CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM THAM GIA PHÁT TRIỂN NONG 
NGHIỆP

1/- Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp 
nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

2/- Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân.
2.1/- Hô trợ hội viên, nông dân tiếp cận các nguồn vốn sản xuất.
- Quỹ hỗ trợ nông dân...
- Vốn uỷ thác của Ngân hàng Chính sách xã hội.
“ Các nguồn vốn chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 

theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phu.
2.2/- Ho trợ hội viên, nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật.
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2,3/- Hướng dân hội viên, nông dân xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả. 
2.4/- Hoạt động giúp hộ nông dân thoát nghèo.
3/- Việc vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức 

kinh te tập thê, hợp tác, liên kết sản xuất. *
IV/- KẺT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  NÂNG CAO VAI TRÒ 

TR VCII NIIIỆM CỦA HỘI NÔNG DÂN VIẸT NAM THAM GIA XAY DƯNG 
NÔNG THÔN MỚI

1/- Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.
2/- Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh.
3/- Tham gia thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa.
V/- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  NÂNG CAO VAI TRÒ, TRÁCH 

NHIỆM CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TRONG XÂY DƯNG GIAI CAP 
NÔNG DÂN VIỆT NAM

1/- Công tác dạy nghề cho nông dân.
2/- Tham gia giám sát và phản biện xã hội.
VI/- ĐÁNH GIÁ CHƯNG 
1/- Ưu điểm.
2/- Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân.
3/- Bài học kinh nghiệm.

PHÀN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIIỆM v ụ , NHIỆM KỲ 2023 - 2028

I/- MỤC TIÊU TỎNG QUÁT, CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU.
1/- Mục tiêu tổng quát.
2/- Các chỉ tiêu chủ yếu.
H/- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
1/- Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. 
l.Ư - về công tác tuyên truyền, giáo dục chỉnh trị, tư tưởng:
1.2/- Công tác củng cổ, sắp xếp tể chức chi, tổ Hội:
1.3/- Việc đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội: 

(chủ ý  công tác xây dựng chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp)
1.4/- Câng tác phát triển hội viên và quản lý hội viên.
2/- v ề  nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong 

phát triển nông nghiệp.
2.1/- Tổ chức phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết 

giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
2.2/- Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vẩn, h ễ  trợ nông dân:
- Hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn sản xuất:
+ Quỹ hỗ trợ nông dân...
+ Vốn uỷ thác của Ngân hàng Chính sách xã hội.
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+ Các nguồn vốn chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 

theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chinh phu.
- Hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật.
- Hướng dẫn hội viên, nông dân xây đựng, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả.
- Hoạt động giúp hộ nông dân thoát nghèo.
2.3/- Việc vận động, hướng dan hội viên, nông dân tham gia phát triển các hình 

thức kinh tế tập thể, hợp tác, liên kết sản xuất.
3/- v ề  nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong xây 

dựng nông thôn mới.
3.1/- Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.
3.2/- Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh.
3.3/- Tham gia thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dụng đời sổng 

văn hỏa.
41- v ề  nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong xây 

dựng giai cấp nông dân Việt Nam.
4.1/- Công tác dạy nghề cho nông dân.
4.2/- Tham gia giám sát và phản biện xã hội.
Trên đây là báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân ấp/khóm 

....... nhiệm kỳ 2019 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2023 - 2028./.

Nơi nhân:
- Hội Nông dân xã/phường;
- Chi bộ;
- Đại biểu dự Hội nghị;
- Lưu.

T/M CHI HỘI 
CHI HỘI TRƯỞNG
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CHỈ “ dS S g :  c ộ n g  h ò a  HG: GHỦ N Giiĩt ; / ỆT NAM* Hoc lap - Tư- do - Hanh phúc
................ , ngày ... thảng ... năm 2022

' ban CHẮP hành'
Ẩ O hỖi NỌNG DANJhI p h ụ  LỤC

Ket Nghị quyết Hội nghị Chi Hội Nông dân ấp/khỏm
nhiệm kỳ 2019 - 2022

STT TÊN CHỈ TIỀU NGHỊ QUYẾT CHỈ TIÊU 
ĐỀ RA

KẾT QUẢ 
THƯC HIÊN

ĐẠT
%

1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12

13
14

15
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HỘI NÔNG DÂN XÃ/THỊ/PHƯỜNG.... CÕNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
CHI HỘI NÔNG DÂN ẤP/KHÓM.......  ™  V  I , , I T , t ,Đôc lap - Tu do - Hanh phúc

................. ngày ... tháng ... năm 2022

NGHỊ QUYẾT
BIỂU) CHI HỘI NÔNG DÂN ẤP/KHÓM  

NHIỆM KỶ 2023 - 2028

Hôm naỵ, Hội nghị (đại biểu) Chi Hội Nông dân ấp/khóm ............, nhiệm kỳ
2023 - 2028 tiến hành vào lúc .... giờ ... phút, ngày .... tháng . . . .  năm 2022, tại Hội
trường...... .với sự tham gia của cán bộ, hội viên nông dân trong toàn ấp/khóm (đại
biêu tiêu biêu đại diện c h o .........cán bộ, hội viên nông dân trong toàn ấp/khóm).

Qua một buổi làm việc với tinh thần đoàn kểt, phát huy dân chủ trí tuệ và 
trách nhiệm cao của cán bộ, hội viên nông dân, Hội nghị Chi Hội Nông dân ấp/khóm 
.........., nhiệm kỳ 2023 - 2028:

QUYẾT NGHỊ
I/- Hội nghị thống nhất với những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị Chi Hội Nông dân ấp/khóm...., nhiệm ky 2019-2022 và 
phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 nêu trong Báo cáo tổng kết trình Hôi 
nghị.

1/- Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Chi Hội Nông dân ấp/khóm 
nhiệm kỳ 2019 - 2022

Hội nghị khắng định:
a) Ưu điểm.
b) Hạn chế.

Nêu khái quát những ưu diêm, hạn chế (rút ra từ bảo cáo tổng kết)

2/- Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028
Hội nghị nhất trí:

2.1~ Mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu.
a) Mục tiêu tổng quát:
b) Các chỉ tiêu chủ yếu:

2.2- Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

(nêu cô đọng những nội dung chính trong nhiệm vụ và giải pháp thực hiện)
II/- Hội nghị đã bầu .... đồng chí vào ủ y  viên Ban Chấp hành chi Hôi* Hội

nghị cũng bây đông c h í .......  giữ chức chi Hội Trưởng; đồng chí .....  ; đong
chỉ ....; đông chí giữ chức Chi Hội phó Chi Hội Nông dân ấp/khóm ....... nhiẹm
ky 2023 - 2028.  ̂Giao Chi Hội trưởng Chi Hội Nông dân ấp/khóm........., nhiệm kỳ
2023 - 2028 hoàn chỉnh hồ sơ bầu cử, báo cáo về tren theo quy định.
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III/- Hội nghị thống nhất giao cho Chi Hội trưởng Chi Hội Nông dân ấp/khóm
• • ....... ’ nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp thu ỷ kiến chỉ đạo cua Ban Thường vụ Họi Nong
dâ“ x^phường/thị trấn....... và Chi uỷ Chi bộ ấp/khóm ... , . • *  kiến đóng góp và kêt
quả biêu quyêt của Hội nghị; kết luận của Chủ tọa Hội nghị đe chỉnh lý cac văn bản 
trước khi ban hành chính thức; đồng thời xây dựng chương trình, kể hoạch, vận đọng 
cán bộ, hội viên nông dân thực hiện thắng lợi Nghị quỹềt Hội nghi Chi Hoi Nông 
dân ấp/khóm ..... nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra. ■; '

, f Hột ttghị Chi Hội Nông dân ấp/khóm ... .nhiệm kỳ 2023-2028 kêu gọi toàn 
thê cán bộ, hội viên nông dân đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi 
khó khăn, quyêt tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Họi nghị đã đề ra / '


