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KÉ HOACH
Phât dçng thi dua thuc hiçn Chî thj so 22-CT/TW ngày 23/1/2018 

cüa Ban Bi thu Trung irtmg Dâng

Thuc hiên Ké hoach sô 340 - KH/HNDTW ngày 11 thâng 5 nàm 2018 cûa Ban 
Thuàng vu Trung uang Hôi Nông dân Viêt Nam vê viêc phât dông thi dua thuc hiçn 
Chi thi sô 22-CT/TW ngày 23/01/2018 cûa Ban Bi thu Trung uomg Dâng vè day 
manh câc phong trào thi dua yêu nuàc hucmg toi kÿ niçm 70 nàm ngày Chü tich Hô 
Chi Minh ra ldi kêu goi thi dua âi quôc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Ban Thuàng vu Hôi Nông dân tinh ban hành ké hoach phât dông thi dua thyc 
hiçn nhu sau:

I. M1.JC DÏCH, YÊU CÀU:
1. Tiép tue nâng cao, tao su chuyên bien manh me vê nhân thurc và trâch 

nhiêm cûa câc câp Hôi và cân bô, hçi viên nông dân vê vai trô, vi tri, tâc d\mg cüa 
phong trào thi dua và công tâc khen thuong theo tu tuômg cüa Chü tich Hô Chi Minh 
trong thoi kÿ dây manh công nghiêp hôa, hiên dai hôa và hçi nhâp quôc tê.

2. Phât huy vao trô chü thé cüa Hôi Nông dân và giai câp nông dân trong công 
cuôc xây dung nông thon moi; dây manh phong trào "Nông dân thi dua sân xuât, kinh 
doanh giôi, doàn kêt giûp nhau làm giàu và giâm nghèo bên vüng", sân xuât và kinh 
doanh nông sân, thuc phâm an toàn vi süc khôe cçng dông; thyrc hiçn thâng Içû 
chuong trinh môi xâ mot sân phâm; quyêt tâm thuc hiên thâng Içû nhiêm vy công tâc 
Hôi và phong trào nông dân nâm 2018.

3. Tô chüc phât dông câc phong trào thi dua yêu nuàc phâi gân vài thuc tien, 
yêu câu nhiêm vu cüa Hçi, cüa tùng co quan, don vi và timg dja phuong, thi dua l$p 
thành tich cao nhât chào mimg dai hôi HOi Nông dân câc câp tiên tori Bai hçi dyi biéu 
toàn quôc Hôi Nông dân Viêt Nam lân thû VII.

4. Câc hoat dông kÿ niêm duoc tô chüc trang trç>ng, thiêt thuc, hiçu quà, tiêt 
kiêm voi quy mô, hinh thuc phù hop.

II. NQI DUNG VÀ HÎNH THÛC TÔ CHlTC:
1. To chüc quân triçt, trièn khai thu*c hiçn Chï thi so 22 - CT/TW ngày 

23/01//2018 cüa Ban Bi thu Trung Ütrng Dâng:
Tô chüc phô biên, quân triêt nôi dung cüa Chi thi sô 22/CT-TW ngày 

23/01/2018 cüa Ban Bi thu Trung uong Dâng; tiép tue dây manh tuyên truyèn, quân 
triêt sâu sac tu tuo^ng cûa Chü tich Hô Chi Minh vê thi dua yêu nuôc; Chî thj sô 
34/CT-TW ngày 07/4/2014 cûa Bq Chinh tri vè tiép tue dôi môi công tâc thi dua, 
khen thuàng; Luât Thi dua, Khen thuàng và câc van bàn huàng dan thi hành, câc quy



dinh cua Hoi ve cong tâc thi dua, khen thuàng dên toàn thé cân bô, dâng viên, công 
ehue væn chuc va hçi vien nông dân nhâm nâng cao nhân thuc, tao su thông nhât tù 
nh^n thuc den hanh dyng trong công tâc thi dua, khen thuàng. Ban Thuàng vu Hôi 
Nong dan cac câp xây dyng kê hoach thuc hiçn Chi thi 22, tàng cuàng su lânh dao. 
ch! dao, nangcao vai tro, trâch nhiêm cüanguài düng dâu ca quan, don vi trong viêc 
to chuc thuchiçncac phong trào thi dua làm cho phong trào thi dua thuc su trà thành
y thuc ty giac, trâch nhiêm và thuàng xuyên cüa moi câp Hôi, môi ca quan, dan vi 
ca nhan. •’

2. Lânh dao, chi dao tô chuc câc phong trào thi dua thiêt thuc, hiêu quâ 
von mue tieu phan dâu hoàn thành tôt cac nhiêm vy trçng tâm cüa câc câp Hôi 
gop phan thyc hiên thâng lyi nhiêm vu chinh tri cüa dai phirong, don vi,

Càn cû Nghi quyét cüa Ban châp hành Hôi Nông dân tinh vè nhiêm vu công 
tâc Hyi và phong trào nông dân nam 2018 và nhiêm vu cüa tùng ca quan,' dan vi, dja 
phuong dê tô chuc phât dçng phong trào thi dua thuàng xuyên, dot xuât hoàc’theo 
chuyên dê vài nhùng nçi dung thiét thyc, tâp trung nhùng nhiêm vu trong tâm, nhùng 
viçc khô, nhümg khâu vuàng màc, lïnh vue han ché, tao dqng lue manh me trong viêc 
hoàn thành câc nhiçm vy, chi tiêu ké hoach nàm 2018 cüa Hpi, cüa dât nuàc. '

 ̂ Tiêp tyc dây manh ba phong trào thi dua cüa Hôi gàn vai viên thyc hiên hiêu 
quà phong trào "câ nuàc chung suc xây dung nông thon màin giai doan 2016 - 2020 
và cuçc vân dOng "Toàn dân doàn két xây dyng nông thon mài, dô thi vàn minh", sân 
xuât, kinh doanh nông sân, thyc phâm an toàn vi suc khôe công dông giai doan 2017 
- 2020, phân dâu môi xà mpt sân phâm giai doan 2018 - 2020.

f dçng cân bô, công chürc, viên chuc, nguài lao dông và hôi viên nông dân
tich cyc, nàng dçng, sâng tao, phât huy sâng kién, câi tién ky thuât dây manh công tâc 
nghiên cüu ung dung tiên bç khoa hpc kÿ thuât vào sân xuât, kinh doanh; thuc hành 
tiêt kiêm, chông lâng phi gân vai phong trào "Boàn két, sâng tao, nâng cao nâng suât, 
chât Iuyng, hiêu quâ, hçi nhâp quôc tê". Môi cân bô, công chuc, viên chuc xây dyng 
phuong^phâp làm viêc khoa hoc, hiêu quâ, trâch nhiêm; thi dua dè xuât câc y tuàngy 
sang kiên, giâi phâp gôp phân dây manh câi câch hành chinh, xây dyng vàn hoa công

3. Tiép tue doi mai công tac thi dua, khen thuàng:
Thyc hiên theo tinh thàn Chi thi sô 34 - CT/TW ngày 07/4/2014 cüa Bô Chinh 

tri (khôa XI) và Bê ân sô 62 - BA/HNDTW ngày 28/6/2017 cüa Ban Thuàng vu 
Trung uang HOi Nông  ̂dân Viçt Nam. Phât huy tinh thân "Dân chü, doàn két, dôi 
mai, hçi nhâp, phât triên" và tiép tyc dôi mài công tâc thi dua, khen thuàng cüa Ban 
châp hành H0i Nông dân câc câp nhâm dây manh phong trào thi dua yêu nuàc, tao 
duçrc dçng lyc tich cyc cüa cân bç, hôi viên, nông dân. Thyc hiçn tôt và nâng cao 
chât Iuyng công tâc khen thuàng, bâo dàm kip thài, chinh xâc, dung quy dînh; lây két 
quà thyc hiçn nhiçrn vy chinh tri, thyc hiên công tâc chuyên mon làm tiêu chi khen 
thuàng. Thyc hiçn công khai, minh bych và dân chü trong binh xét, lya chon nhüng 
typ thê, câ nhân thât sy tiêu biéu, xuât sàc dê khen thuàng, trânh khen thuàng tràn 
lan. Chü trçng khen thuàng tâp thé nhô, nguài truc tiép lao dông, công tâc.

2



Nghiêm tue khàc phuc nhûng ton tai, han ché trong công tac thi dua, khen 
thuàng trong thài gian qua, tâp trung dây manh phong trào thi dua yêu nuàc, nâng 
cao chât luong công tac thi dua, phân dâu 100% tâp thê, câ nhân tfoyrc hiçn tôt Chi thi 
05-CT/TW ngày 15/5/2016 cüa Bp Chinh tri vè dây mçnh hpc tâp và làm theo tu 
tuông, dao duc, phong câch Hô Chi Minh.

4. Tiêp tue phât hiçn, boi duông, tuyên truyèn và nhân rçng câc giromg 
diên hinh tien tien, tiêu biêu trong câc phong trào thi dua yêu niràc.

Phât hiên kip thài nhûng gucmg nguài tôt, viçc tôt, nhûng mô hinh mai, sang 
tao và cô nhiêu hinh thuc dé biêu duang, dông viên, nhân rpng. Câc co quan truyèn 
thông, bâo chi cüa Hôi phât huy vai trô tich eue trong phât hiên, tuyên truyèn, nhân 
rông câc diên hinh tiên tiên, nhân tô, mô hinh mai. Hàng quÿ, Ban Thuàng vy Hpi 
Nông dân câc huyên, thi, thành lua chon, suy ton, biêu duang nhûng cân bp (cân bp, 
dàng viên, công chüc, viên chüc, nhân viên) và nguài lao dông thyc su xuât sac, tiêu 
biêu, dâng chân dung tai ca quan, công sà.

Xây dung câc diên hinh câ nhân và câc tâp thê trên câc lïnh v\rc hoat dpng, lao 
dôn^ sân xuât và công tâc Hôi. Chu trpng phât hiçn, xây dung, bôi duàng và tuyên 
truyèn, biêu duang, ton vinh, nhân rông câc diên hinh, nhân tô mài trên câc lïnh v\rc 
cô thành tich xuât sâc theo huông thiêt thuc, rô nguài, rô viêc, phân ânh dung thyc 
chât trong câc hoat dpng, câc phong trào thi dua cüa Hôi. Tiêp tyc phât huy, nhân 
rpng câc mô hinh, câch làm sang tao, hiêu quà cüa cân bp, hpi viên, nông dân.

5. Tô chûc câc hoat dpng thiét thuc kÿ niçm và phât huy truyèn thong 70 
nam Ngày Chu tich Hô Chi Minh ra loi kêu gçi thi dua âi quoc: dàm bâo tinh
thiét thuc, hiçu quà phù hçrp vai diêu kiçn và thuc tiên cüa tùng dja phuang, dan vj; 
biêu duang, ton vinh, gap mât, giao luu câc diên hinh tiên tién cüa Hpi gàn vôi câc 
hoat dpng thi dua chào mûng Bai hpi Hôi Nông dân câc cap tiên tôi Dpi hpi dai biêu 
toàn quôc Hôi Nông dân Viçt Nam lân thû VIL

Tùy vào diêu kiên eu thê, bàng câc hinh thuc phù hçfp, câc câp Hpi tô chüc 
biêu duang, khen thuàng dôi vai câc mô hinly sâng kién, câc guong dién hinh tiên 
tién giai doan 2013 - 2018 cô thành tich xuât sâc, cô nhiêu dông gôp cho phong trào 
thi dua cüa Hôi gân vôi Bai hôi Hôi Nông dân câc câp.

6. Dây manh công tâc tuyên truyèn kÿ niçm và phât huy truyèn thong 70 
nam Ngày Chu tich Ho Chi Minh ra loi kêu gçi thi dua âi quée trên câc phuomg 
tien, công quan thông tin, truyèn thông cüa Hpi; trong dô tâp trung tuyên truyèn câc 
hoat dông kÿ niêm, câc phong trào thi dua yêu nuàc và câc diên hinh, rnô hinh môi, 
sâng tao dé giâo duc, nêu guong, tço không khi phân khài trong câc câp Hpi và cân 
bô, hpi viên, nông dân.

Câc trang thông tin cüa Hpi cân tàng cuàng công tâc tuyên truyèn, phô bién 
Chi thi sô 22 - CT/TW ngày 23/01/2018 cüa Ban Bi thu Trung uan§ Bàng; câc hoat 
dông cüa phong trào thi dua yêu nuôc, câc guong diên hinh tiên tiên trên câc trang 
Chuyên mue, bân tin cüa Hpi dé cô vu, dông viên phong trào thi dua, guong nguài 
tôt, viêc tôt và diên hinh tiên tién, tao su lan tôa rpng khâp trên câc lïnh v\rc hoçt 
dpng cüa Hôi.
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m . TÔ CHlTC TH\fc HIÊN:
Cân eu Kê hoach yêu câu Ban Thuong vu Hôi Nông dân câc huyçn, thi, thành 

phô xây dyng và trién khai ké hoach phât dqng phong trào thi dua dén Hôi Nông dân 
ca sâf, chi, tô H0i và hôi viên nông dân thuc hiên.

Ban Thuông v\i Hçi Nông dân tinh giao H0i dông Thi dua khen thuong, Vân 
phông và Ban Tô chüc -  Kiêm tra theo dôi, dôn dôc câc câp H0i trong tinh trién khai 
thyc hiçn tôt ké hoach này và dinh kÿ hàng quÿ gui bâo câo vè cho Vàn phông H0i 
Nông dân tinh tông hçp châm nhât 10 tây hàng quÿ J.

Nqi nhân:
-TW  HçiNDVN;
- Ban TB-KT tinh:
- TTr Hçi ND tinh;
- Hôi dong TBKT ca quan;
- BTV H0i ND tinh;
- H0i Nông dân 11 huyçn, thj, thành;
- Ltru VP.
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