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KÉ HOACH •Tuyên truyèn, Khânh tiét Dai hôi dai bieu 

Hôi Non g dân tïnh An Giang làn thû IX, nhiêm kÿ 2018 -  2023
Ihu'c hiên Kê hoach sô 60-KH/HNDT ngày 24/4/2017 cûa Ban Thu'ông vu Hôi 

Nông dân tînh An Giang vê tô chûc Dai hôi Hôi Nông dân câc câp, tiên tôi Dai hôi dai 
biêu Hôi Nông dân tinh An Giang lân thû IX, nhiêm kÿ 2018-2023. Tiéu ban Tuyên 
truyên, Khânh tiêt xây dung Kê hoach Tuyên truyên, Khânh tiét Dai hôi dai biêu Hôi 
Nông dân tînh An Giang lân thu IX, nhiêm kÿ 2018 - 2023 nhu sau:
1. MUC DICH YÊÜ CÀU:

- Tuyên truyên nhâm nâng cao nhân thûc cho cân bô, hôi viên, nông dân vê 
truyên thông cûa giai câp nông dân và Hôi Nông dân tînh An Giang trong nhüng nàm 
qua, tao su chuyên biên trong nhân thûc và hànli dông, nhâm gôp phân tiêp tue phât huy 
truyèn thông câch mang, vai trô cûa Hôi Nông dân An Giang trong thôi kÿ công nghiêp 
hoâ, hiên dai hoâ nông nghiêp, nông thon.

- Tâp trung tuyên truyên khâng dinh su quan tâm cûa Dâng, Nhà nuôc doi vai 
giai câp nông dân và tô chûc Hôi Nông dân An Giang; kêt quâ dat duge, nhûng dông 
gôp cûa câc tâng lap nông dân và tô chûc Hôi trong 5 nàm qua, dé tû dô nâng cao nhân 
thûc cûa xâ hôi vê vai trô và su dông gôp cûa Hôi Nông dân trên câc lînh vue nông 
nghiêp, xây dung nông thon mai và quoc phông an ninh; thu hüt su quan tâm, üng hô 
cûa toàn xâ hôi dôi vai giai câp nông dân An Giang.

- Giüp cân bô Hôi viên nông dân hiêu duge thành tuu và nhûng yêu eau dàt ra 
trong tinh hinh mai; dông viên, khuyên khîch giai câp nông dân tînh nhà vuan lên gôp 
phân thuc hiên thâng lai mue tiêu kinh tê xâ hôi cûa dia phuang trong thài gian toi.

- Truyên truyèn Dai hôi dai biéu Hôi Nông dân tînh An Giang làn thû IX nhiêm 
kÿ 2018 -  2023, phâi dâm bâo trang trong, thiét thuc, tiét kiêm và hiêu quâ; trânh phô 
truong, hinh thûc.
II. NÔI DUNG:

1. Nôi dung tuyên truyên
- Tuyên truyên, giai thiêu vê nôi dung, mue dich, ÿ nghïa cûa Dai hôi dai biêu 

Hôi Nông dân tinh An Giang lân thû IX.
- Tuyên truyên kêt quà nôi bât 5 nàm thuc hiên công tac Hôi và phong trào nông 

dân, chû trong giô'i thiêu câc tâp thê và câ nhân nông dân tiêu biêu trên câc lînh vue, 
nhûng mô hinh cô hiêu quâ, diên hinh thé hiên sir nâng dông, linh hoat cûa to chûc Hôi 
và nông dân An Giang trong nhiêm kÿ qua và sûc lan tôa, thûc dây doi mai sâng tao và 
tinh thân khôi nghiêp cûa nông dân trong thôi gian toi; gôp phân thuc hiên hiêu quâ câc 
chi tiêu, nhiêm vu theo Nghi quyêt Dai hôi dai biêu Dâng bô tînh lân thû X (nhiêm kÿ 
2015-2020) và Nghi quyêt Dai hôi VII Hôi Nông dân Viêt Nam.



- Tuyên truyên truôc trong và sau Dai hôi vê y nghïa, tâm quan trong, diên biên, 
két quâ cûa Dai hôi Hôi Nông dân câc câp. Phuong huông, nhiêm vu công tac Hôi và 
phong trào nông dân nhiêm kÿ 2018-2023.

r >2. Câc bu’ô’c tien hành tuyên truyên:
2.1. Truôc thôi gian tiên hành Dai hôi
* Doi vôi Trang thông tin diên tu.
- Mô chuyên mue chào mùng Dai hôi dai biêu Hôi Nông dân tinh An Giang lân 

thû IX, nhiêm kÿ 2018 -  2023.
- Thuông xuyên dàng tâi câc tin, bài viêt, hinh ânh vê kêt quâ hoat dông cûa Hôi 

Nông dân câc câp trên trang thông tin diên tù Hôi Nông dân tînh tâp trung vào mot sô 
nôi dung sau:

+ Bài xâ luân chào mùng Dai hôi dai biêu Hôi Nông dân tînh lân thù IX, nhiêm 
kÿ 2018-2023.

+ Diêm lai câc kÿ Dai hôi dai biêu Hôi Nông dân tînh (Hinh ânh câc dông chî 
lânh dao qua câc thôi kÿ).

+ Bài viét vè nhùng két quâ trong tâm công tac Hôi và phong trào nông dân 
nhiêm kÿ 2013 -  2018 và phuong huông nhiêm kÿ 2018 -  2023.

+ Bài viêt cûa câc tâp thé, câ nhân tiêu biêu trong nhiêm kÿ 2013 -  2018.
+ Bài viét vè câc hoat dông, câc phong trào cûa Hôi Nông dân câc câp.
+ Dâng mot sô tham luân tiêu biêu tai Dai Hôi.
+ Tuyên truyên két quâ Dai hôi và câc hoat dông chào mùng Dai hôi.
* Phoi hop vôi Dài Phât thanh và truyên hinh và Bâo An Giang
- Làm viêc vôi Bâo An Giang, Dài Phât thanh - Truyên hinh An Giang thông nhât 

nôi dung tuyên truyên “Chào mùng Dai hôi dai biêu Hôi Nông dân tînh An Giang lân 
thù IX, nhiêm kÿ 2018 -  2023”:

- Thông qua chuyên mue “Nông dân thôi hôi nhâp” và chuyên mue Bâo An 
Giang xây dung phông su', chuyên mue tuyên truyên truôc, trong và sau Dai hôi.

+ Phôi hop tuyên truyên Dai hôi Hôi Nông dân câc huyên-thj-thành; viêc triên 
khai thuc hiên câc công trinh, phân viêc chào mùng Dai hôi dai biêu Hôi Nông dân tînh 
An Giang. Tuyên truyên câc mô hinh, guong nông dân diên hinh tiêu biêu, sân phâm 
tiêu biêu trên dia bàn tînh.

+ Tuyên truyên hoat dông Hôi Nông dân tînh noi bât trong nhiêm kÿ qua.
+ Phông vân Thuông truc TW Hôi, Thuông truc Tînh Hôi, và mot vài don vi tînh 

ban (ngày hôm truôc Dai hôi chinh thùc). Truôc Dai hôi phông vân cân bô huyên Hôi, 
nông dân giôi... dânh giâ kêt quâ hoat dông Hôi Nông dân tînh An Giang nhiêm kÿ qua, 
vai trô cûa Hôi trong huông dân HV-ND sân xuât, vuon lên làm giàu; câc phong trào thi 
dua cûa Hôi, xây dung tô chùc Hôi, công tâc chuân bi Dai hôi và câc hoat dông chào 
mùng Dai hôi...dua lên trang nhât Bâo An Giang nhân ngày Dai hôi chînh thùc song 
song vôi bài viêt trên Bâo vê Dai hôi Hôi Nông dân tînh.
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* Truông Bai hoc An Giang
- Xây dung chirang trinh van nghê phuc vu phiên khai mac Dai hôi ngày chinh 

thuc (thài gian 7h-7h30). Chuân bi 4-6 bài hât xoay quanh chü dê hât vê cây lüa, ca 
ngüi vè Hôi Nông dân, que huang An Giang, xây dirng nông thon moi.

* Thuê don vj tu’ vân, thiét ké
- Trang tri Hôi truông, treo bâng rôn, cô phuon à câc duàng phô chinh cüa thành 

pho Long Xuyên; treo khâu hiêu chào mùng à ngoài Hôi truông to chüc Dai hôi, tai câc 
noi nghï cûa câc doàn dai biéu vè du Dai hôi. (Kèm chi tiêt câc tuyên duàng treo bâng 
roi, càphuông).

- Trang tri co màu tai câc diêm: câu Duy Tân, Hoàng Dieu, Câu Câi Son, Câu 
Nguyen Trung Truc, duàng Lê Hong Phong, duàng lôn Duc Thàng (doan tù Müi tàu 
dén Hôi truông tînh), tuong Dài bông lüa.

- Kêt hop vôi tuyên truyên Phiên chp Nông sân an toàn tînh An Giang lân thü 2.
* Boi vôi Hôi Nông dân huyên, thj, thành
- Hôi Nông dân huyên, thj, thành cô vân bân huong dân Hôi Nông dân xâ, 

phuô’ng, thi trân vê công tâc tuyên truyên Dai hôi dai bicu Hôi Nông dân tînh.
- Cân cü dieu kiên thuc té phoi hop to chüc câc hoat dông vân hôa, thê thao và 

thuc hiên câc công trinh, phân viêc chào mùng Dai hôi.
- Thuc hiên treo bâng rôn tuyên truyên tai câc tuyên duàng chinh, trung tâm câc 

huyên, thi, thành noi tâp trung dân eu. Riêng Tp. Long Xuyên bô tri^5-7 khâu hiêu câc 
tuyên duàng côn lai (trù câc noi tînh thuc hiên). Dông thài huong dân câc xà, phuàng, 
thi tran dèu treo bâng roi chào mùng, trong do tai Trung tâm huyên ît nhât 03-05 khâu 
hiêu.

(Tât câ cà, bâng roi tuyên truyên Dai hôi thuc hiên tù ngày 13-26/5/2018)
Dlnh kèm khâu hiêu tuyên truyên

- Moi huyên-ihj-thành gùi 20 tâm hinh kîch thuàc 20cm x 30cm, trong dô cô chü 
thich hinh ânh eu thê, rô ràng. Gôm 4 loai ânh, moi loai 5 tâm, gôm: //Hinh ành vê xây 
dung tô chüc Hôi; 2/ Hinh ânh mô hinh, sân phâm tiêu biéu; 3/ Hinh ânh chuong trinh, 
du ân Hôi triên khai dia phuong; 4/ Hinh ânh Hôi tham gia hoat dông ASXH, xây dung 
nông thon moi. '

Thài gian hinh ânh gui vè Tînh Hôi qua tiêu Ban Tuyên truyên, khânh tiêt 
châm nhât dên ngày 4/5/2018

- Môi huyên-thj-thành chon 5 sân phâm nông nghiêp tiêu biêu nhât cüa huyên, dê
trung bày tai Dai hôi (cô thé là sân phâm tham gia hôi thi sân phâm tiêu biêu cüa huyên- 
thi-thành). \

Hoàn thành trang tri trung bày sàn phâm tai Dai hôi trong ngày 23/5/2018
2.2. Trong thô’i gian tien hành Bai hôi:
- Tô chùc chuong trinh vân nghê chào mùng Dai hôi (15 phüt).
- Trung bày câc sàn phâm tiêu biêu 11 huyên-thi-thành, hinh ânh câc mô hinh, 

gioi thiêu két quâ công tâc hôi và phong trào nông dân nhiêm kÿ qua, (bô tri phia truàc 
hôi truàng).
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- Xây dung hinh ânh minh hoa long ghép bâo câo kêt quà hoat dông Hôi và 
phong trào nông dân trong nhiêm kÿ, long ghép tiêu dê, chü dê dai hôi, khâu hiêu, ành 
và lÿ lich trich ngang UV.BCH, doàn dai biêu du- dai hôi, ...dê trinh chiêu minh hoa tai
dai hôi (theo kich ban Dai hôi).

- Ngày làm viêc thü nhat: phôi hop trong công tâc gàp gô phong vân, ghi hinh 
Thu'ông truc TW Hôi, Tînh ban và mot sô dai biêu tiêu biêu trong câc lïnh vue vê du 
Dai hôi phât vào chuong trinh buôi tôi cùng ngày. Phong vân dông chi Chü tjch Hôi 
Nông dân tînh phât biêu trên Dài Phât thanh & Truyên hinh tînh. Phong vân dông chî 
Chü tich BCH Trung uong Hôi ND VN dânh giâ vê phong trào Hôi Nông dân An Giang 
nhiêm kÿ qua, cô thê phong vân 1 sô tînh ban nhân xét, dânh giâ vê công tâc chuân bi, 
tô chüc Dai hôi, hoat dông Hôi Nông dân An Giang thôi gian qua.

- Ngày làm viêc thü hai: Ghi hinh Dai hôi dai biêu Hôi Nông dân tînh lân thü IX, 
nhiêm kÿ 2018 -  2023 phât vào chuong trinh thôi su buôi tôi cùng ngày.

- Dua tin kip thôi câc diên biên cûa Dai hôi trên câc phuong tien thông tin truyên 
thông cûa tînh.

2.3. Sau Dai hôi • •
Tiêp tue dua tin phân ânh kêt quâ cüa Dai hôi, nhât là nhüng nôi dung, hinh ành 

tiêu biêu trong thuc hiên công tâc Hôi và phong trào Nông dân trên câc phuong tiên 
truyên thông Bâo, Dài, trang Web Hôi Nông dân tînh.
IV. KINH PHI HOAT DÔNG TUYÊN TRUYÊN, KHÂNH TIÉT

1. Chi phi dat bue truông. Thuê thiêt kê phông nên, bàng roi, cô phuôn, biêu bàng 
tuyên truyên Dai hôi.

2. Kinh phi mua Bâo An Giang tâng dai biêu tham du Dai hôi.
3. Bôi duông tiêt mue vân nghê phuc vu Dai hôi.
4. Kinh phi trang tri hoa tuoi bue, bàn dai biêu...
(Tùng bô phân phu trâch du trù kinh phi chi tiêt câc hoat dông tuyên truyên)

V. TÔ CHÜC PHÂN CÔNG THUC HIÊN
Tiêu ban tuyên truyên, khânh tiét cô nhiêm vu:
- To chüc, dieu hành, phân công nhiêm vu cho câc thành viên trong tiêu ban triên 

khai thuc hiên tôt kë hoach.
- Chu dông tham muu, de xuât vôi Truông ban chî dao Dai hôi dai biêu Hôi Nông 

dân tînh và phôi hop chat chë vôi câc ban, câc don vi phôi hop, Hôi Nông dân huyên, 
thi, thành tô chüc thuc hiên câc nôi dung tuyên truyên theo kê hoach này.

- Chuân bi câc nôi dung, khâu hiêu, tranh ânh, bàng roi trinh Ban chî dao Dai hôi
phê duyêt.

- Truc tiêp thuc hiên câc công viêc liên quan dên Dai hôi nhu vân nghê, trung bày 
biêu bàng, khâu hiêü, panô, hinh ânh phuc vu Dai hôi.

- Chuân bi kinh phî, phuong tien dâp un g yêu câu di lai phuc vu công tâc tuyên 
truyên. Tùng thành viên tiêu ban tuyên truyên khânh tiêt cô trâch nhiêm du toân kinh 
phî theo tùng công viêc dupe phân công güi lai cho d/c Nguyên Minh Tho tông hop.

- Tru'ôc và trong Dai hôi tiêu ban Tuyên truyên khânh tiêt cô thê dê xuât mot sô 
cân bô Hôi Nông dân tînh ho trp cho công tâc tuyên truyên, khânh tiêt và hâu cân.
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Trên dây là ké hoach triên khai thirc hiên câc nôi dung và phân công nhiêm vu 
câc thành viên cüa Tiêu ban Tuyên truyên, trang tri và khânh tiêt Dqi hôi dai biêu Hpi 
Nông dân tînh lân thu IX, dè nghi câc thành viên tiêu ban tuyên truyên, khânh tiêt phôi 
hop triên khai thirc-hiên. Trong quâ trinh thuc hiên cô gi vuang mâc phân ânh vôi d/c 
Truông tiêu ban, dê bâo câo Ban Chî dao Bai hôi giâi quyêt./^t^

Noi nhân:
- Thucrng truc Hôi nông dân tinh;
- Ban chi dao Dai hôi DB HND tînh;
- Câc Tiéu ban Dai hôi;
- Thành viên tiêu ban Tuyên truyên;
- Câc ca quan, don vi liên ouan (theo mue III);
- Hôi Nông dân huyên, thj, thành;
- Ban Tuyên giâo-HND tînh;
- Luu Vp.

T/M BAN THlTÔfNG VU
IHÜ TICH

Minh Dde
(Kiêm Trrnmg Tiêu Ban Tuyên Truyên- 

Khânh Tiêt)



Khâu hiêu tuyên truyên Dai hôi
* Cân bô, hôi viên, nông dân An Giang thi âua lâp thành tlch chào mùng Dai hôi 

dai biên Hôi Nông dân tin h lân thû IX, nhiêm kj’ 2018 — 2023!
r r 9* Giai câp Nông dân Viêt Nam âoàn kêt, sang tao, phât triên vl mue tiêu “Dân 

giàu, nu’ôc manh, dân chu, công bâng, vân minh ”!
* Xây dung nguài nông dân moi thài ky hôi nhâp và ca câu lai sân xuât ngành 

nông nghiêp Viêt Nam!
* Nhiêt liêt chào mùng Dai hôi dai biêu Hôi Nông dân tinh An Giang lân thü IX, 

nhiêm ky 2018-2023!
9 \ 9 y* Chào mùng dai biêu vê du Dai hôi dai biêu Hôi Nông dân tinh An Giang lân 

thû IX, nhiêm. kj> 2018-2023!
* Nông dân An Giang dây manh thuc hiên CNH, HD H nông nghiêp, nông thon vêt 

hôi nhâp quôc tê!
* Xây dung Hôi Nông dân Viêt Nam xùng dâng vai trà trung tâm và nông côt

trongphong trào nông dân và xây dung nông thon moi!
* Nông dân thi dua phât triên kinh tê dê giài phong sue sân xuât và sû dung cô 

hiêu quà câc nguôn lue phât triên!
Du' kiên câc tuyén duô'ng treo bâng roi, cô' phuon tuyên truyên Dai hôi

STT rTuyên duô'ng Loai khâu hiêu • • sô luong Ghi chu
1 Ton Dü'c Thâng Bâng roi 6
2 Lê Hong Phong Bâng roi 3
3 Lê Loi Bâng roi 2
4 Lê Tri eu kiêt Bâng roi 2
5 Nguyên Thâi hoc Bâng roi 2
6 Nguyên Hoàn Bâng roi 2
7 Nguyên Trâi : Bâng roi 2
8 Lÿ Thâi tô Bâng roi 2
9 Trân Hong Dac- Bâng roi 3
10 Hà Hoàng Hô Bâng roi 2

Tong 26
STT Tuyên duô'ng Loai khâu hiêu • • sô luong Ghi chu

1 Ton Due Thâng Cô phu'ôn 40
2 Lê Hong Phong Cô phu'ôn 20
3 Lê Loi Cô phu'ôn 20
4 Lê Triêu kiêt Cô phu'ôn 20
5 Nguyên Thâi hoc Cô phu'ôn 40
6 Nguyên Hue Cô phu'ôn 20
7 Nguyên Trâi Cô phu'ôn 20
8 Lÿ Thâi tô Cô phu'ôn 20
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