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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang
(1832 - 2022)
Thực hiện Công văn số 520-CV/BTGTU ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc lập kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh
An giang (1832 - 2022). Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động
kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tổ chức các hoạt động trọng tâm kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang
(1832 - 2022) nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân về truyền
thống lịch sử văn hóa, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kết,
tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận trong xã hội; tạo
không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân phát huy
truyền thống quê hương An Giang, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua lao
động, sản xuất, công tác, học tập, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hoàn thành
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh An Giang ngày càng văn minh,
giàu đẹp.
- Thông qua tổ chức các hoạt động tạo khí thế tích cực, thi đua sôi nôi trong cán
bộ, hội viên, nông dân cả nước thiết thực kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang,
tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động Hội và phong trào nông dân, góp phần thực
hiện thắng lợi nghị quyết các cấp Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng thời góp phần hiệu
quả kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước, chào mừng thẳng lợi Đại hội đảng
các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2. Yêu cầu:
- Các hoạt động kỷ niệm cần tổ chức một cách chủ động, sáng tạo, có trọng tâm,
trọng điểm; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.
- Thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo
của Trung ương và của tỉnh. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin
liên lạc, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, cảnh
quang trên địa bàn tỉnh.
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG:
1. Công tác tuyên truyền:

Thời gian: cả năm 2022, tập trung cao điểm trong tháng 3, 6, 9, 10, 11.
2. Nội dung tuyên truyền:
 Tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của
Nhà nước; Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Hội, lập thành tích chào mừng 190
năm thành tỉnh An Giang (1832-2022); Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam; Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 134 năm
Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các ngày lễ lớn trong năm 30/4; 02/9; 14/10,
thực hiện các công trình chào mừng Đại hội nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giai
đoạn 2019 - 2022… Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và khơi dậy tinh
thần yêu nước, đoàn kết và ý chí tự lực tự cường của dân tộc. Đặc biệt tiếp tục tuyên
truyền về phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển sản xuất cho cán bộ, hội viên,
nông dân.
- Thời gian: Từ quý I - IV/2022
- Địa điểm: tại các cấp Hội
- Đối tượng: Cán bộ, hội viên, nông dân.
- Thực hiện: Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ
sở Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp với điều kiện từng địa
phương và tổ chức thực hiện các công trình chào mừng tại địa phương.
 Tổ chức phiên chợ hàng nông sản an toàn và hội thi sản phẩm nông nghiệp
tiêu biểu năm 2022.
- Thời gian: Từ quý II/2022
- Địa điểm: Dự kiến Khu chợ hoa xuân đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ
Xuyên, Thành phố Long Xuyên
- Đối tượng: Hội viên, nông dân giỏi đang ứng dụng mô hình công nghệ cao, mô
hình sản xuất an toàn; nông dân đã đạt giải hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh các năm;
Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, thủy sản, câu lạc bộ
sáng tạo khoa học kỹ thuật, các cơ sở sản xuất truyền thống, sản phẩm nông nghiệp,
các doanh nghiệp liên quan.
- Thực hiện: Hội Nông dân tỉnh chủ trì chỉ đạo, Hội Nông dân các huyện, thị,
thành phối hợp với Phòng Nông nghiệp, phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng xây dựng kế
hoạch tham gia phiên chợ; vận động và kêu gọi các Cty, Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
những mặt hàng nông sản, các sản phẩm nông nghiệp đóng trên địa bàn tham gia đăng
ký trưng bày gian hàng bán sản phẩm tại phiên chợ
 Tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 03 cấp, giai
đoạn 2019 - 2021.
- Thời gian: Từ quý II/2022.
- Địa điểm: tại Tỉnh, huyện, thị, thành phố và cấp cơ sở.

- Đối tượng: Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Câu lạc bộ nông dân, tổ hợp
tác, Chi hội, Chi hội nghề nghiệp trong hợp tác xã; cán bộ Hội tham gia tốt tham gia
các phong trào của địa phương.
- Thực hiện: Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện, thị, thành phố và cơ sở xây dựng kế
hoạch và tổ chức phát động phong trào, kế hoạch tổ chức xét chọn và tổ chức Đại hội,
Hội nghị tổng kết đánh giá phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
 Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh An Giang và Hội thi Cán bộ Hội giỏi
cấp tỉnh lần thứ II/2022 tiến tới tham dự Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ
V.
- Thời gian: Từ quý I, II/2022.
- Địa điểm: Cấp tỉnh dự kiến tổ chức tại Hội trường Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh An Giang;
Cấp huyện,thị,thành phố và cơ sở tổ chức Hội thi do Ban Thường vụ Hội Nông dân
cấp đó lựa chọn sao cho phù hợp.
- Đối tượng: Cán bộ chi Hội, tổ Hội và hội viên nông dân hiện đang sinh hoạt
trong các chi Hội, tổ Hội nông dân trong toàn tỉnh và cán bộ Hội Nông dân cấp
huyện, cấp xã, Chủ nhiệm CLB.ND.
- Thực hiện: Hội Nông dân tỉnh chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn cho và Hội Nông dân
các huyện, thị, thành phố và cơ sở lựa chọn thành viên tham gia dự thi có đủ tiêu chí,
phù hợp với điều kiện từng địa phương tham gia Hội thi.
 Tổ chức các hoạt động ôn truyền thống; tổ chức kỷ niệm 92 năm Ngày thành
lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2022);
- Thời gian: Trước ngày 14/10/2022
- Địa điểm: Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân các cấp
- Đối tượng: Cán bộ Hội các cấp.
- Thực hiện: Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố chủ
trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm.
Tổ chức giải bóng đá Mini nông dân An Giang.
- Thời gian: Từ quý IV/2022.
- Địa điểm: Dự kiến Nhà thi đấu đa năng Thành phố Long Xuyên.
- Đối tượng: Là hội viên Hội Nông dân Việt Nam tỉnh An Giang, sinh sống và lao
động tại các địa phương trong tỉnh An Giang, có sức khoẻ tốt và hội đủ các điều kiện dự
Hội thao.
- Thực hiện: Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Cty cổ phần Tập đoàn Lộc trời chủ trì
chỉ đạo, hướng dẫn cho Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố lựa chọn hội viên tham
gia dự thi có đủ tiêu chí, phù hợp với điều kiện từng địa phương tham gia Hội thao.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Hội Nông dân tỉnh
- Giao Ban Xây dựng hội: Tham mưu xây dựng kế hoạch chỉ đạo phối hợp với
ban đơn vị tham mưu, đề xuất giúp Thường trực Hội Nông dân tỉnh tổ chức thực hiện

tốt Kế hoạch, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 190
năm thành lập tỉnh An Giang. Cụ thể:
+ Chủ trì xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài, Hội thi Cán bộ
Hội giỏi cấp tỉnh lần II/2022, Hội thao nông dân lần thứ V/2022 và giải bóng đá Mini
nông dân An Giang, Quy chế Hội thi, thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Thư ký
Hội thi;
+ Phối hợp xây dựng phóng sự; đưa tin, bài hoạt động của các cấp Hội trên các
phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, tỉnh, bản tin, trang Website của Hội,
đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau ngày kỷ niệm;
+ Kiểm tra, đôn đốc các cấp Hội thực hiện các hoạt động kỷ niệm theo kế hoạch.
Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.
- Giao Ban Kinh tế - xã hội: Chủ động tham mưu giúp Thường trực Hội Nông
dân tỉnh phối hợp với các đơn vị sở, ban, ngành xây dựng và triển khai kế hoạch, tổ
chức các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra phiên chợ và tổ chức Hội thi trưng bày
sản phẩm;
+ Chủ trì tham mưu tổ chức các hoạt động giới thiệu trưng bày sản phẩm, giao
lưu xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm.
+ Phối hợp với Ban xây dựng Hội chuẩn bị 02 bộ đề câu hỏi trắc nghiệm và câu
hỏi ứng xử thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban phụ trách đối với nội dung Hội thi cán
bộ Hội giỏi.
Giao Văn phòng: Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hoạt động tuyên truyền,
kỷ niệm, các hoạt động phối hợp và tổ chức Đại hội, Hội thao, Hội thi cấp tỉnh năm
2021 đạt hiệu quả; Hỗ trợ kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tổ
chức các hoạt động diễn ra trong năm.
+ Tham mưu chuẩn bị bộ đề câu hỏi trác nghiệm và câu hỏi ứng xử thuộc chức
năng, nhiệm vụ của Văn phòng đối với nội dung Hội thi "Cán bộ Hội giỏi" lần
II/2022.
+ Chủ trì, phối hợp với ban, đơn vị có liên quan, tham mưu về kinh phí và dự
toán kinh phí tổ chức Hội thi, hội thao... và khen thưởng cho các đơn vị đạt giải.
2. Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo kế
hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và kế hoạch của Cấp ủy;
- Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành
đoàn thể lồng gắn với các chương trình, đề án tại địa phương triển khai thực hiện có
hiệu quả các hoạt động tại cấp huyện, cấp cơ sở và các hoạt động cấp tỉnh triển khai
đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Hội năm 2022 và nhiệm vụ chính
trị địa phương;

- Phối hợp tuyên truyền các hoạt động phong trào nông dân chào mừng 190 năm
thành lập tỉnh An Giang trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện, xã,
phường, thị trấn;
- Định kỳ tổng hợp báo cáo Hội Nông dân tỉnh và cấp ủy theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động trọng tâm kỷ niệm 190 năm thành
lập tỉnh An Giang năm 2022. Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố, các
ban, đơn vị trực thuộc HND tỉnh triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có
vướng mắc liên hệ qua Ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh ./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Thường trực HND tinh (chỉ đạo);
- Các ban, đơn vị trực thuộc HND tỉnh;
- Các đ/c phụ trách HND huyện, thị, thành phố;
- Hội Nông dân huyện, thị, thành phố;
- Lưu VT, Ban XDH.
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