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HƯỚNG DẪN
Tổ chức Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 3 cấp

giai đoạn 2019 - 2022

Căn cứ Kể hoạch 248-KH/HNDT, ngày 19/01/2022 của Ban Thường vụ Hội 
Nông dân tỉnh An Giang về tổ chức Đại hội Tuyên dương Nông dân sản xuât - kinh 
doanh giỏi các cấp tiến tới Đại hội Tuyên dương Nông dân sản xuât - kinh doanh giỏi 
tỉnh An Giang lần thứ XIX, giai đoạn 2019 - 2022;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thống nhất hình thức và nội dung Đại hội 
Tuyên dương Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh 
hướng dẫn tổ chức Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuât, kinh doanh giỏi 3 câp 
giai đoạn 2019 — 2022, như sau:

I. YÊU CẦU CHUNG:
- Thông qua việc tổ chức Đại hội góp phần thúc đẩy, phát triển phong trào thi 

đua yêu nước của tỉnh nhà, đồng thời qua phong trào thúc đẩy hội viên, nông dân 
hãng hái thi đua, ứng dụng khoa học công nghệ (đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao) 
vào sản xuất đạt hiệu quả, chuyển dịch cơ cẩu nông nghiệp, giải quyết việc làm và 
nâng cao đời sống nông dân, phát triển kinh tể - xã hội nông thôn bền vững trong thời 
kỳ nghiệp công nghiệp hỏa, hiện đại hóa đẩt nước, xây dựng nông thôn mới.

- Tổng kết, đánh giá hiệu quả, tác dụng phong trào thi đua của nông dân và 
công tác thi đua khen thưởng, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm và nhân rộng 
những điển hình, mô hình sản xuất - kinh doanh tiên tiến trong cán bộ, hội viên, nông 
dân thời gian tới. Từ đó tiếp tục đổi mới, đề ra phương hướng và các giải pháp thực 
hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuât, kinh doanh trong việc thực hiện Nghị 
quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về Hội nghị lần thứ 
bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá X vê nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thông 
qua phong trào đề xuất với Đảng, Nhà nước bổ sung, điều chỉnh chính sách liên quan 
đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa hiện nay.

- Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi sẽ là diễn đàn giao 
lưu, học tập, trao đổi kinh nghiêm và là nơi tôn vinh, tuyên dương các cá nhân, tập 
thể điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua. Đông thời quảng bá sản phâm và mô 
hỉnh tiêu biểu của nông dân trong tỉnh.

- Phát đông phong trào và tổ chức Đại hội là đợt phát động thi đua sâu rộng 
trong nông dân thực hiện và hoàn thành Nghị quyêt Ban Châp hành Hội Nông dân 
tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra. Tăng cường sự phôi hợp với các câp, các ngành 
thu hút các nguồn lực tạo sức mạnh tổng họp, phát triển phong trào đi đôi với xây 
dựng, củng cố hệ thống tổ chức Hội vững mạnh.
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n. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU 
1. Hình thức: Đại hội Tuyên dương 
Maket trang trí Đại hội

ĐẠI HỘI TUYÊN DƯƠNG
NÔNG DÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI

HUYÊN/XÃ........ LÀN THỬ........GIAI ĐOẠN 2019 - 2022
■  *

Huyện/xã, ngày ... tháng ... năm 2022

2. Thành phần, cơ cấu, số lượng đại biểu và thời gian tổ chức
2.1. Thành phần đại biểu:
- Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, 

thủy sản, ngành nghề nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, kinh 
doanh nông nghiệp, trang trại, xây dựng và phát triển nông thôn, mô hình sáng tạo - 
cải tiến kỹ thuật, mô hình hiệu quả trong hỗ trợ vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, sản phẩm 
OCOP, doanh nhân nông thôn.

- Tập thể sản xuất, kinh doanh giỏi: Tổ hợp tác, chi, tổ hội nông dân nghề 
nghiệp, câu lạc bộ nông dân.

- Cán bộ chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp
2.2. Cơ cẩu đại biểu:
- về lĩnh vực ngành nghề:
+ Độc canh cây lúa: 20%;
+ Sản xuất xen canh, ngoài lúa: 40% (luân canh, màu, vườn, chăn nuôi, thủy 

sản, đa canh, trang trại);
+ v ề  kinh doanh nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 

ngành nghề nông thôn, cán bộ chi, to hội nông dân nghề nghiệp: 30 %;
+ v ề  xây dựng và phát triển: 5%;
+ Mô hình hiệu quả trong hỗ trợ vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, sản phấm OCOP, 

doanh nhân nông thôn: 5%.
-  về giới: Nữ 15% trở lên.
-  về dân tộc: dân tộc thiểu số (Chăm, Khmer) chiếm 5% trở lên (ở các huyện 

có dân tộc).
* Lưu ỷ: đại biểu đặc cách không quả 5% tong sổ đại biêu dự đại hội.
2.3. SỐ lượng đại biểu và thời gian tổ chức:
2.3.1. Đổi với cẩpxã, phường, thị trấn:
- Sổ lượng: từ 50 - 70 đại biểu.
- Thời gian: 01 ngày, chậm nhất đến tháng 4/2022.
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- Thành phần: Các tập thể, cá nhân nông dân xuất sắc đã được lựa chọn từ ấp, 
khóm- lãnh đạo Đảng, chính quyền và toàn thể thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã; mời 
đại diện thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện trực tiếp phụ trách địa bàn xã dự và chỉ 
đạo Đại hội.

2.3.2. Đối với cấp huyện, thị, thành phổ:
- Số lượng: từ 120 - 150 đại biểu. (Chợ Mới; Phú Tân từ 180 - 200 đại biểu)
- Thời gian: 1,5 ngày, chậm nhất đến tháng 5/2022.
. Thành phần: Các tập thể, cá nhân nông dân tiểu biểu xuất sắc đã được lựa 

chọn từ cấp xã, phường, thị trấn; lãnh đạo Đảng, chính quyên, toàn thê thành viên 
Ban Chỉ đạo cấp huyện, mời đoàn thể khác cấp huyện; mời đại diện thành viên Ban 
Chỉ đạo tỉnh trực tiếp phụ trách địa bàn huyện đến dự và chỉ đạo Đại hội.

- Số lượng và khách mời: căn cứ vào điều kiện thực tế, Ban Chỉ đạo cấp huyện, 
thành phố ấn định số lượng đại biểu, nhất là sổ lượng khen thưởng nông dân sản xuất 
-  kinh doanh tiêu biêu xuât săc.

2.3.3. Đối với cấp tỉnh:
- Số lượng: 326 đại biểu và 80 khách mời.
- Thời gian: 01 ngày, giữa tháng 6/2022
Vào chiều ngày hôm trước Đại hội sẽ tổ chức hội thi trưng bày sản phẩm nông 

nghiệp tiêu biểu với sự tham gia 11 đom vị Hội Nông dân huyện, thị, thành.
- Thành phần:
+ Các tập thể, cá nhân nông dân tiêu biểu xuất sắc đã được Hội đồng xét chọn 

cấp huyện đề xuất tặng bằng khen ƯBND tỉnh năm 2021.
+ Mời Đại diện Lãnh đạo Đảng, Chính quyền cấp tỉnh và toàn thể thành viên 

Ban Chỉ đạo tỉnh và một số ngành, đơn vị liên quan khác;
+ Mời đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương, phóng viên các cơ quan báo, 

đài của tỉnh, báo Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh để đưa tin;
+ Mời đại diện Hội Nông dân, Ban Chỉ đạo Đại hội Tuyên đương nông dân sản 

xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện, thị, thành phố.
III. NỘI DƯNG ĐẠI HỘI:
1. Báo cáo, đánh giá kết quả đạt được của phong trào nông dân thi đua SX-KD 

giỏi trong giai đoạn 2019 - 2022 đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực 
hiện phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi giai đoạn 2022 - 2024.

2. Báo cáo tham luận đóng góp của lực lượng nông dân giỏi, các ngành trong 
cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng nông 
thôn mới và góp phân phát triên tô chức hội tại địa phương.

3. Biểu dương, khen thưởng những cá nhân và tập thế có thành tích tiêu biếu, 
xuất sắc trong phong trào SX-KD giỏi, đoàn két giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền 
vững, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng phát triến các mô hình kinh 
tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

4. Phát biểu cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và doanh nghiệp 
đối với phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi do Hội Nông dân phát động.
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5. Tổ chức hội thi hoặc trưng bày sản phẩm tùy theo điều kiện của từng địa 
phương, giới thiệu hình ảnh hoạt động của phong trào trong lĩnh vực: Sản xuẩt - kinh 
doanh - dịch vụ, xây dựng nông thôn mới, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giới thiệu các 
hình thức liên kết hợp tác SX-KD hiệu quả thời gian qua.

6. Phát động phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi trong thời gian tới.
IV. CÔNG TÁC CHUẢN BỊ CHO ĐẠI HỘI:
1. Thành lập Ban Chí đạo Đại hội: (đối vói cấp huyện thành lập Ban tổ 

chức Đại hội)
Ban Chỉ đạo (Ban tổ chức) có trách nhiệm chỉ đạo các mặt công tác của Ban 

bao gồm:
- Phân công cán bộ thành lập các tiểu ban giúp việc cho Đại hội (tùy điều kiện 

từng cấp có phân công cụ thể).
- Có trách nhiệm chuẩn bị dự thảo các văn kiện:
+ Báo cáo vãn kiện và các báo cáo tham luận, phụ lục có liên quan.
+ Báo cáo tình hình đại biểu.
+ Phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi trong 02 

năm tới.
+ Xây dựng kế hoạch tổ chức (thực hiện) Đại hội. Trong kể hoạch, phân công 

cụ thể các thành viên phụ trách các công việc và thời gian hoàn thành.
2. Thành lập các tiễu ban phục vụ Đại hội.
Ban To chức và các Tiểu ban của Đại hội phụ trách các nội dung công việc: 

Tiêu ban nội dung, Tiêu ban tài chính - hậu cần, Tiểu ban Tuyên truyền hoạt động với 
nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tiểu ban nội dung: chuẩn bị dự thảo văn kiện Đại hội (Bao gồm: Chương 
trình Đại hội, Báo cáo tông kêt, Báo cáo tham luận, Phát động phong trào); chuẩn bị 
phân bổ đại biểu dự đại hội.

- Tiểu ban tuyên truyền: thực hiện công tác tuyên truyền về Đại hội, trang trí 
hội trường, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội, phụ trách chương trình 
trò chơi, văn nghệ phục vụ Đại hội, phụ trách tổ chức các hội thi bên lề Đại hội.

- Tiểu ban tài chính - hậu cần: phụ trách tài chính, hậu cần của Đại hội, chuẩn 
bị thư mời, đón tiếp đại biểu, khách mời.

Tùy theo điều kiện của từng địa phương và của từng cấp mà có phân công cụ 
thê, không nhât thiêt hình thành các tiểu ban nhưng phải đảm bảo đầy đủ tất cả các 
nội dung của Đại hội.

3. Các hồ sơ văn kiện đại hội:
•  •  *

- Chương trình Đại hội
- Diễn văn khai mạc
- Báo cáo kết quả thực hiện phong trào giai đoạn 2019 - 2022, phương hướng, 

nhiệm vụ thực hiện phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 
2022 -  2024.
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- Báo cáo tham luận của lực lượng nông dân giỏi, các ban ngành tại địa phương 
trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển kinh tế hợp tác; ứng dụng công nghệ 
trong sản xuất;, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới và góp 
phần phát triển tổ chức Hội tại địa phương (4-5 tham luận).

- Danh sách nông dân được công nhận danh hiệu nông dân giỏi cấp xã của năm.
- Danh sách khen thưởng.
- Phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 

2022 - 2024.
- Diễn văn bế mạc.
- Danh sách đại biểu dự Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh 

giỏi cap trên.
* Lưu ý: Vãn kiện được đóng thành quyến.
4. Chương trình Đại hội:
- Văn nghệ - đón tiếp đại biểu.
- Chào cờ.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Diễn văn khai mạc.
- Báo cáo, đánh giá kết quả đạt được của phong trào nông dân thi đua sản xuất 

- kinh doanh giỏi trong giai đoạn 2019 - 2022 đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải 
pháp thực hiện phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 
2022 - 2024.

- Báo cáo tham luận đóng góp của lực lượng nông dân giỏi, các ngành trong 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tể - văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn 
mới và góp phần phát triển tổ chức Hội tại địa phương.

- Các đại biểu trao đổi, thảo luận.
- Biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân tiêu biểu.
- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.
- Phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ ..., 

giai đoạn 2022 - 2024.
- Diễn văn bế mạc, đáp từ.
5. Trang trí:
- Nên có băng roi, khẩu hiệu cờ, phướn tạo không khí vui tươi, phấn khởi tại 

địa phương.
- Các khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội cần được chuẩn bị tốt nội dung, phù 

hợp với nhiệm vụ chính trị và phong trào nông dân của từng địa phương, đơn vị.
ít nhất phải có 04 băng rol
+ 01 băng rol chính trên hội trường.
+ 02 băng rol 02 bên hội trường (chọn trong các khẩu hiệu gợi ý bên dưới)
+ 01 băng rol phía bên ngoài, với nội dung “Nhiệt liệt chào mừng đại biểu về

dự Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi huyện/xã........ lần thứ
........giai đoạn 2019 - 2022”
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y . CÔNG TÁC THI ĐUA VÀ TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐẠI HỘI
- Trước, trong và sau Đại hội, các cấp Hội tăng cường tuyên truyền về Đại hội 

qua các hệ thống thông tin của mình; chủ động làm việc với các cơ quan báo chí, phát 
thanh, truyền hình... để có kế hoạch phổi hợp tuyên truyền về Đại hội. Nội dung tập 
trung tuyên truyền về truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam; về vai trò, vị trí của tổ 
chức Hội trong mặt trận đoàn kết, tập hợp nông dân; về những kết quả đạt được trong 
những năm qua; kết quả các cuộc vận động, các chương trình của Hội; về các gương 
điển hình và những mô hình sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm tốt cần nhân rộng.

- Công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội phải kịp thời và bằng nhiều hình 
thức đa dạng, phong phú để động viên, khích lệ phong trào thi đua sôi nổi ở các địa 
phương, đơn vị.

1, Một số khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại Hội:
Chủ đề Đại hội Tuyến dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh An 

Giang lần thứ XIX, giai đoạn 2019 - 2022: “Tổ chức sản xuất theo hình thức hợp 
tác, hình thành những vùng sản xuất hàng hoá lớn, tạo ra những sản phẩm nông 
nghiệp có giá trị”.

- Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm đưa phong trào nông dân thi 
đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển.

- Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam xứng đáng là trung tâm và nòng cốt của 
phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

- Phát huy tinh thần đoàn két, sáng tạo, hội nhập và phát triển vỉ mục tiêu “Dân 
giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”!

- Cán bộ, hội viên, nông dân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ các cấp..... !

- Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện phát ưiển nông 
nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!

2. Hình ảnh và sản phẩm trung bày:
- Tùy điều kiện địa phương có thể tổ chức hội thi trưng bày sản phẩm để Đại 

hội thêm phần long trọng và tạo không khí sôi động, hấp dẫn, mặc khác đây là dịp để 
giới thiệu các sản phẩm lợi thế những mô hình tiêu biếu của từng địa phương trong 
xã, huyện mình; tôn vinh những sản phấm mang lại hiệu quả, chất lượng, lợi nhuận 
cao cho gia đình và đóng góp nhiều cho xã hội.

- Nếu không tổ chức hội thi trưng bày sản phẩm thì ít nhất phải có khung hình 
ảnh và sản phẩm trưng bảy tại Đại hội. (Phải ghi chú tên nông dân sản xuất, địa chỉ, 
lợi thể của sản phẩm; sản phẩm OCOP An Giang).

VI. KINH PHÍ ĐẠI HỘI:
Ban thường vụ Hội Nông dân các cấp xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí Đại 

hội Tuyên dương Nông dân sản xuất - kinh doanh năm 2019 — 2022 của cấp 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 bàn tỉnh An Giang”) và 
trình UBND cùng cấp phê duyệt kinh phí theo đúng quy định.
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Lưu ý: Có thể vận động thêm kinh phí hoặc quà từ các Công ty, đơn vị ,các 
doanh nghiệp họp tác, gắn kết trên địa bàn.

Tổ chức Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp tiến 
tới Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh An Giang lần thứ 
XIX giai đoạn 2019 - 2022 thực sự là ngày hội của nông dân. Hội Nông dân tỉnh An 
Giang yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn tổ 
chức, chỉ đạo thực hiện tôt công tác Đại hội và thường xuyên thông tin, báo cáo kết 
quả tô chức Đại hội tuyên dương các cấp về Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh 
qua email: bktJindag@yahoo.com.vn, điện thoại: 02963.955.93127

Nơi nhân:
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- BTV HND tỉnh;
- HND huyện, thị, thành;
- HND xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, Ban KT-XH.
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