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KÉ HOACH
Tuyên truyèn Nghi quyêt Dai hçi dai biéu 
Hôi Nông dân tïnh, nhiêm kÿ 2018-2023

Cân eu kêt quà Dai hôi dai biéu Hôi Nông dân tînh An Giang lân IX, nhiçm 
kÿ 2018-2023, nhàm trién khai nhanh, dây dû câc npi dung, chî tiêu Nghi quyét dai 
hôi dên cân bp, hçi viên, nông dân (CB-HV-ND) trong toàn tînh.

Ban Thiràng vy Hôi Nông dân tinh xây dung Ké hoach trién khai Nghi quyét 
nhiêm ky 2018 - 2023 nhu sau : '
I. MUC DICH YÊU CÀU:

1. Giüp CB-HV-ND nâm vùng ÿ nghîa, tâm quan trong và nhûng npi dung cùa 
Nghi quyêt Dai hôi dai biéu Hôi Nông dân tinh lân IX, nhiêm kÿ 2018 - 2023 (sau 
dây goi  ̂tât̂  là Nghi quyêt). Tù dô nâng cao nhân thüfc, ÿ thuc trâch nhiêm, phât huy 
tinh chü dông, sang tao cüa cân bô, hpi viên câc câp trong trién khai, thuc hiên nçi 
dung và câc chî tiêu Nghi quyét dai liQi nhanh chông di vào thuc tiên hoat dông Hpi 
và phong trào nông dân cüa tînh.

2. Tao thành dçrt tuyên truyên sinh hoat chinh tri sâu rông trong CB-HV-ND 
trong tinh, thông qua câc hoat dông và phong trào thi dua eu thé cûa Hôi tai tùng dia 
phuong trong nâm 2018 và nhùng nam tiép theo nhàm thuc hiên thâng lpi câc myc 
tiêu Nghi quyêt dâ de ra; eu thé hoa tinh thân Nghi quyét trong npi dung và nhiêm vy 
công tâc Hôî  à câc câp; gàn viêc hoc tâp, quân triêt Nghi quyêt vôi xây dung chuong 
trinh hành dông thuc hiên Nghi quyét à câc câp Hôi. Tâp trung thào luân, xâc dinh rô 
trâch nhiêm cûa tâp thé và câ nhân trong thuc hiên chuong trinh hành dông.

3. Tô chûc quân triêt và tuyên truyên Nghi quyêt cân dâm bâo nghiêm tue, 
khoa hoc, hjêu quà; lua chon hinh thuc phù hqp vôi diêu kiên thyc tê tai dia phuong, 
don vi. Trién khai Nghi quyêt dên CB-HV-ND, tâp trung vào hinh thürc phô bién, 
tuyên truyên lông ghép voi câc chuong trinh, phong trào, câc mât công tâc lôn cüa 
Hyi nhât là hoàn thành chî tiêu, nhiêm vy, công trinh xâ hpi trong nâm 2018, lâp 
thành tich chào mùng dai hôi dai biêu toàn quôc Hôi Nông dân Viêt Nam vào cuôi 
nâm 2018.

U.NÔI DUNG VÀ HINH THIfC TUYÊN TRUYÈN:
1. Nôi dung
- Tâp trung vào nhùng nôi dung, quan diêm moi trong Bâo câo chinh tri cüa Ban 

Châp hành Hôi Nông dân tinh lân IX, nhiêm kÿ 2013-2018. Trc?ng tâm là 11 chî tiêu, 
nhiêm vy cüa nhiêm kÿ 2018 - 2023.

- Két hop quân triêt và tuyên truyèn Nghi quyét Dai hpi dai biéu Hçi Nông dâri 
tinh vôi thào luân giài phâp thyc hiên nhiêm vu chinh tri tai dia phuong, don vi 
trong nâm 2018. Viêc quân triêt Nghi quyêt duoc eu thê hôa bàng viêc xây dung 
chuong trinh hành dông, ké hoach thuc hiên cûa câc câp Hôi Nông dân.



2. Hlnh thuc
2.1. Hinh thüc tuyên truyên, quart triêt

*

- Tô chüc hçi nghi: trinh bày myc tiêu chung, câc chi tiêu eu thé và giài phâp 
thirc hiên trong nhiêm ky tôi dé dai,biéu trao dôi, dôi thoai; thào luân dông gôp y kién 
vè giài phâp cùng hoat dông thuc hiên Nghi quyét.

- Tô chüc sinh hoat BCH Chi hôi, tô Hôi: long ghép nôi dung tuyên truyên Nghi 
quyét vào câc buôi sinh hoat Chi, Tô hôi.

- Cô hinh thirc kiêm tra, dânh giâ kêt quà sau dçrt quân triêt Nghi quyét thông 
qua viçc chuyên bién nhân thuc, hành dçng CB-HV-ND vè câc mat hoat dông Hôi 
thông qua cy thé hôa Nghi quyét bàng câc phong trào, chuong trinh hành dông eu thé 
phù hçrp dièu kiên thirc tê câc câp H0i.

2.2. Hinh thirc tuyên truyên
t *

- Tô chüc câc hinh thüc tuyên truyên thông qua câc hoat dông, phong trào, 
chucmg trinh cüa Hôi: nhu Hôi nghi BCH Hôi hàng thâng, quÿ; két hçrp vai phât dông 
nông dân tich eue tham gia phong trào nông dân thi dua sàn xuât kinh doanh giôi 
2018, xây dung câc mô hinh tiêu biêu bâo câo dièn hinh trong tô chüc dai hôi tuyên 
duong nông dân sàn xuât kinh doanh giôi câc câp 2019; tuyên truyên câc tiêu chi và 
chi tiêu xây dung nông thon mai; thông qua trang web Hôi Nông dân tînh; két hçrp vai 
lien hoan tiéng hât nông dân lân III/2019 thüc sân khâu hôa... phù hçrp vai doi tuang, 
diêu kiên thuc té tai dia phuang, dan vi.

- Tuyên truyên bâo chi: tiêp tue duy tri hoat dông cüa trang Hôi Nông dân tinh, 
phôi hçrp câc phuang tien thông tin dai chung (bâo, dài) qua câc tin, chuyên mue, bài 
viét giôi thiçu câc hçi nghi tuyên truyên, quân triêt Nghi quyét, giôi thiêu câc hoat 
dqng Hçi, guong dién hinh cân bô Hôi và nông dân giôi trong hoat dông Hôi và 
phong trào nông dân dén dông dâo CB-HV-ND.

- C6 hinh thüc kiêm tra, dânh giâ kêt quâ viêc tuyên truyên sau môi dot
3. Thành phân
3.1. Thành phân tham du
- Câp tinh: Üy viên Ban Châp hành Hôi Nông dân tînh; lânh dao, cân bô Van 

phong, câc phong, ban, trung tâm.
- Câp huyên-thi-thành: Üy viên Ban Châp hành; lânh dao, cân bô Hôi chuyên 

trâch (cân cü âiêu kiçn thuc tê tai dia phuang dan vi cô thê mâ rông thành phân).
- Câp cosà: 100% cân bç Chi tô Hç>i, hçi viên nông dân giôi...
3.2. Bâo câo viên: cân cü tinh hinh thirc tê tai dia phuang, dan vi cô thé mai bâo 

câo viên Hç>i Nông dân tînh hoàc lânh dao Hôi Nông dân huyên phu trâch tuyên truyên 
(câc dông chi cô nghiên cüu sâu, nam vung Nghi quyét, cô kinh nghiêm, nghiêp vu, ky 
nâng, dàm bâo truyên dat nôi dung Nghi quyét dây du, chinh xâc, sinh dông; nôi dung 
Nghi quyét, phù hop veti tùng dôi tuang eu thê).

4. Tài lif u
4.1. Tài lieu diing cho cân bô
* Tài lieu phuc vu quân triêt Nghi quyét



- Van kiên Bai hpi dai biêu Ban Châp hành Trung ucmg Hpi Nông dân Viêt 
Nam khoâ VI, Biêu le Hôi Nông dân Viêt Nam khôa VII, tài lieu Hôi - Bâp vè Nghi 
quyêt Bai hpi dai biêu quôc lân thù XI. (së triên khai sau)

- Bp tài lieu van kiên Bai hôi dai biêu Hôi Nông dân tïnh lân IX
4.2. Tài lieu dùng cho hçi viêtt-nông dân

, '  Tà êâP thông tin co bàn vè Nghi quyét và Bai hôi Hpi Nông dân toàn quôc
lân thu VII (së gùi sau)

- Tôm tât nhùng nôi dung côt Iôi cùa Nghi quyêt Bai hôi dai biêu Hôi Nông 
dân tinh lân thür IX, nhiêm kÿ 2018 - 2023.

*Liru &  trêrj cff sô tài liçu do Hçi Nông dân tinh câç phât, Hôi Nông dân câc 
câp chù âçng chuân bi tài lieu, nçi dungphù hop vâi thuc té tai âia phucmg, dan vi.

5. Thcri gian quân triçt, tuyên truyèn Nghi quyét
- Cap tinh: hoàn thành tù thang 7-8/2018.
- Cap huyên-thf-thành và corsâ: hoàn thành dén thang 12/2018. 

m . TÔ CHÛ*C THl/C HIÊN
1* Hçi Nông dân tînh:
- Xây dung ké hoach thuc hiên, huông dân, kiém tra, giâm sât câc huyçn, thi, 

thành triên khai thuc hiên câc nôi dung theo ké hoach.

, , " T x chûc 1 ngh  ̂hçc quân trift Nghi quyét Bai hôi dai biêu H0i Nông
dân tinh lân IX và Bai hôi dai biéu toàn quoc Hôi Nông dân Viêt Nam lân VII nhiêm 
kÿ 2018 -2023. * '

- Xây durng Chuong trinh hành dông cùa Ban Châp hành Hôi Nông dân tinh thuc 
hiên Nghi quyêt Bai hpi dai biêu H0i Nông dân tinh lân IX và Bai hôi dai biêu toàn 
quôc Hôi Nông dân Viêt Nam lân VII, nhiêm kÿ 2018 - 2023.

- Câc tài liêu phuc vu quân triêt và tuyên truyèn Nghi quyét.
- Xây dung câc chuyên trang, chuyên mue trên trang web Hpi Nông dân tinh 

vê hçc tâp, quân triêt, tuyên truyèn Nghi quyét; phôi hop vai Bâo, Bài Phât thành và 
Truyèn hinh tinh tang cucmg tuyên truyèn câc hoat dông, hinh ành cüa câc câp HÔi 
thuc hiên Nghi quyêt Bai h0i.

\G iao Ban Tuyên giâo Hpi Nông dân tinh chü tri phôi hgp voi Hpi Nông dân 
11 huyên-thi-thành tham muu thuc hiçn câc npi dung cùa ké hoach.

2. Hçi Nông dân câc huyên, thi, thành
., '  Xây dvng ké hoach thuc hiên, huong dân, giâm sât, dôn dôc câc câp Hpi ca sa

triên khai thuc hiên câc npi dung theo kê hoach và dàm bâo thài gian quy dinh.
- Tô chùc tuyên truyèn, quân triçt dén cân bô Chi, tô Hôi và xây dung Chuong 

trinh hành dông thuc hiên Nghi quyét dai hôi, Nghi quyét Ban Châp hành Hpi Nông 
dân tinh thuc hiên Nghi quyêt dai hpi ( Nghi quyét thuc hiên 11 chi tiêu và 3 dè ân).

- Câp phât tài lieu tuyên truyèn dên HV-ND; tàng cucmg tuyên truyèn trên web 
Hôi Nông dân tinh.

- Bâo câo kêt quâ triên khai quân triçt và tuyên truyèn Nghi quyét lông ghép
trong bâo câo hàng thâng. Bâo câo tông két gùi vè van phông và Ban Tuyên giâo 
Hôi Nông dân tinh.



L T -x Jrên^ ây,^  Kê̂ ho-ch quân tri^  và myên truyèn Nghj quyét Bai hpi dai biéu 
Hpi Nong dan tinh lân thü IX, nhiçm kÿ 2018 - 2023.

, . A Ban VV H0i Nông dântiph dê nghi Ban Thiràmg vy 11 huyçn, thi, thành
nghiem tue trien khai thyc h iên ./M #^ '

Nori nhân:
- Ban tuyên huân Trung ucmg Hçi ND VN;
- Ban dân v£n Tinh ûy;
- Ban Thuông vy H$i ND Tinh;
- H$i Nông dân 11 huyçn thj thành;
- Ban Tuyên giâo Hçi Nông dân tinh; 
-Luu Vp.
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