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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH TỈNH AN GIANG 

* 

Số: 248 -KH/HNDT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do- Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Đại hội Tuyên dƣơng Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp 

tiến tới Đại hội Tuyên dƣơng Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh An Giang 

lần thứ XIX, giai đoạn 2019 - 2022  

 

Căn cứ Quy định 944-QĐ/HNDTW ngày 04/9/2014 của Trung ương Hội Nông 

dân Việt Nam về tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 

Căn cứ Đề án 03-ĐA/HNDTW ngày 27/3/2015 về Đại hội thi đua yêu nước và 

biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 

IV; 

Căn cứ Công văn 381-CV/BDVTU, ngày 05/01/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy 

về việc phê duyệt các hoạt động Hội và phong trào nông dân năm 2022;  

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh 

doanh (SX-KD) giỏi trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội 

nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị 

quyết 09-NQ/TU ngày 27/6/2012, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chương trình hành động 08-CTr/TU ngày 

11/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp giai đoạn 

2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An 

Giang xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Tuyên dương Nông dân SX-KD giỏi các 

cấp tiến tới Đại hội nông dân SX-KD giỏi tỉnh An Giang lần XIX, giai đoạn 2019 – 

2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Tập trung vào các vấn đề liên kết, hợp tác, đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật vào sản xuất để thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về 

xóa đói giảm nghèo; gắn dạy nghề với giải quyết việc làm cho nông dân; phát triển 

Hội viên đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động Hội. 

- Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể giúp nông dân tiếp cận các nguồn tín dụng, 

vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, vận động bà con nông dân thực hiện 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại - công nghiệp - nông 

nghiệp công nghệ cao; xác định thế mạnh của từng địa bàn thành phố, thị xã và huyện 

để đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thu đua sản xuất phát triển 
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kinh tế - xã hội nông thôn bền vững trong thời kỳ nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất 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 SX-KD 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 SX-KD giỏi. 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 nông dân SX-KD giỏi sẽ là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh 

nghiệm và là nơi tôn vinh, tuyên dương các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong 

phong trào thi đua; đồng thời quảng bá sản phẩm và mô hình tiêu biểu của nông dân 

trong tỉnh. 

- Phát động phong trào và tổ chức Đại hội là đợt phát động thi đua sâu rộng 

trong nông dân thực hiện và hoàn thành Nghị quyết Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra. Tăng cường sự phối hợp với các cấp, các ngành thu 

hút các nguồn lực tạo sức mạnh tổng hợp, phát triển phong trào đi đôi với xây dựng, 

củng cố hệ thống tổ chức Hội vững mạnh.  

- Đại hội được tổ chức ở 03 cấp (tỉnh, huyện, xã), các cấp tổ chức Đại hội với 

tinh thần tiết kiệm, thiết thực, phù hợp, đảm bảo trang trọng, đồng thời tạo được 

không khí vui tươi, phấn khởi cho nông dân về tham dự. Đẩy mạnh công tác truyên 

truyền bằng nhiều hình thức trước, trong và sau Đại hội. 

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI 

- 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 - 2025.  

- 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 phần phát triển tổ chức Hội tại địa phương.    

- Biểu dương, khen thưởng những cá nhân và tập thể có thành tích tiêu biểu, 

xuất sắc trong phong trào SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tham 

gia các hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác. 

- 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. 

- Tổ chức hội thi trưng bày sản phẩm, giới thiệu hình ảnh hoạt động của phong 

trào trong lĩnh vực: sản xuất - 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. 

- Phát động phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi trong thời gian tới. 
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III. TIÊU CHUẨN, THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU 

1. Tiêu chuẩn đại biểu 

- Là nông dân giỏi có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, 

xã hội từ thiện, xây dựng nông thôn mới.  

- Là đại diện các tổ chức kinh tế hợp tác giỏi có các hoạt động SX-KD mang lại 

hiệu quả cho các thành viên, tạo việc làm tại nông thôn được cấp ủy, chính quyền địa 

phương công nhận. 

- Gương điển hình tiên tiến của cán bộ Hội tham gia vận động, tổ chức các 

phong trào thi đua của địa phương và của Hội, được cấp cấp ủy và Ủy ban nhân dân 

cùng cấp công nhận. 

2. Thành phần và số lƣợng đại biểu 

2.1. Thành phần 

- Nông dân SX-KD 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, nông dân nòng cốt trong phong trào nông thôn mới. 

- Tập thể SX-KD giỏi: Câu lạc bộ nông dân, Tổ Hợp tác, Chi hội trong hợp tác 

xã. 

- Cán bộ Hội tham gia tốt các phong trào thi đua của địa phương, được cấp ủy 

và Ủy ban nhân dân cùng cấp công nhận. 

2.2. Số lƣợng đại biểu  

- Cấp xã, phường, thị trấn từ 50 - 70 đại biểu. 

- Cấp huyện từ 120 - 150 đại biểu. (Chợ Mới; Phú Tân từ 180 - 200 đại biểu) 

- Cấp tỉnh 550 đại biểu. 

3. Hình thức, thời gian tổ chức 

3.1 Hình thức 

ĐẠI HỘI TUYÊN DƢƠNG NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI 3 

CẤP 

3.2 Chủ đề: “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”. 

3.3 Thời gian: 

-  Cấp cơ sở (tổ chức 1 ngày): trong quý I/2022 

-  Cấp huyện (tổ chức 1,5 ngày): trong quý II/2022. 

-  Cấp tỉnh (tổ chức 2 ngày): đầu quý III/2022. 

4. Kinh phí: 

Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí Đại 

hội tuyên dương nông dân SX-KD giai đoạn 2019 - 2022 của cấp mình (theo Nghị 
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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”) trình Ủy ban nhân 

dân cùng cấp phê duyệt kinh phí theo đúng quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp xã, huyện tham mưu với cấp ủy, Ủy ban 

nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, thành lập ban tổ chức Đại hội 

và thành lập hội đồng xét chọn nông dân giỏi các cấp và tổ chức xét chọn đúng theo 

quy trình và quy định xét chọn nông dân SX-KD giỏi.  

2. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Đại hội, tổ chức 

hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội tuyên dương nông dân SX-KD giỏi 3 cấp giai 

đoạn 2019 - 2022 và triển khai quy định tiêu chuẩn và quy trình xét chọn nông dân 

SX-KD giỏi năm 2023 cho các huyện, thị, thành phố.  

3. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh giao cho Ban Kinh tế - Xã hội theo dõi 

tiến độ triển khai, xét chọn và hướng dẫn các hồ sơ công nhận nông dân SX-KD giỏi 

và thủ tục khen thưởng các cấp.  

4. Ban tổ chức Đại hội cấp huyện, Ban chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh có nhiệm vụ 

chuẩn bị nội dung văn kiện, dự trù kinh phí, lựa chọn các mô hình tiêu biểu và vận 

động các nguồn lực (nông dân giỏi, sở, ngành, công ty) tài trợ tổ chức Đại hội và gởi 

báo cáo kết quả tổng kết phong trào về Hội Nông dân cấp trên sau khi kết thúc Đại 

hội từng cấp.  

5. Ban tổ chức Đại hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình 

thức trước, trong và sau Đại hội. 

6. Các cơ sở lựa chọn các hộ gia đình, cá nhân nông dân SX-KD giỏi, những 

gương điển hình tiên tiến cán bộ Hội tham gia Đại hội phải thực sự là những gia đình 

điển hình tiên tiến xuất sắc, có ảnh hưởng và tác dụng làm nòng cốt trong phong trào 

nông dân SX-KD giỏi và xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2019 - 2022; đảm 

bảo đầy đủ hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định, tiến độ thời gian thực hiện; Đại 

biểu được bầu chọn tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động tại Đại hội Tuyên dương 

Nông dân SX-KD giỏi cấp trên. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội Tuyên dương Nông dân SX-KD giỏi các 

cấp tiến tới Đại hội Tuyên dương Nông dân SX-KD giỏi tỉnh An Giang lần thứ XIX, 

giai đoạn 2019 - 2022./. 
 

 Nơi nhận:  

  - Ban Kinh tế - TW Hội NDVN;  

  - Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

  - BTV Hội Nông dân Tỉnh;  

  - Hội Nông dân 11 huyện, thị, thành; 

  - Hội Nông dân xã, phường, thị trấn; 

  - Lưu: VT, Ban KT-XH. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Hùng Cƣờng 
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