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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 30 tháng 7 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tổ chức sản xuất,
kinh doanh trong điều kiện vừa phòng, chống dịch COVID-19
vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện Kế hoạch số 352-KH/HNDTW, ngày 19/7/2021 của Trung ương
Hội Nông dân Việt Nam về việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tổ chức
sản xuất, kinh doanh trong điều kiện vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục
hồi phát triển kinh tế - xã hội;
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, vận động
hội viên, nông dân tổ chức sản xuất kinh doanh trong điều kiện vừa phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 vừa nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần, ý thức, trách nhiệm
của đội ngũ cán bộ Hội và hội viên, nông dân trong tỉnh chủ động và quyết tâm
chống dịch, khắc phục hậu quả và tác động của đại dịch COVID-19, góp phần đẩy
nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
2. Nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất hành động của cán bộ, hội viên,
nông dân trong trong tỉnh về phòng chống dịch COVID -19 trong giai đoạn mới với
tính chất nguy hiểm hơn, diễn biến phức tạp hơn; những khó khăn trong sản xuất,
kinh doanh giúp cho cán bộ, hội viên nông dân thay đôi tư duy sản xuất, kinh doanh
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID -19.
3. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với giải pháp phù hợp, hiệu quả
để động viên, hỗ trợ hội viên, nông dân tháo gỡ khó khăn, khắc phục tổ chức sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ hiệu quả trong điều kiện thực hiện mục tiêu kép, vừa
phòng chống dịch COVID -19, vừa phục hồi phát triển kinh tế.
II. NỘI DUNG.
1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về dịch COVID-19 và những
tác động tới sản xuất, kinh doanh.
- Quán triệt và phối hợp triển khai, tuyên truyền thực hiện Kết luận số
77-KL/TW, ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của
dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước và Kết luận số
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07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng
cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội; các văn
bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng,
chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế; tuyệt đối không lơ là, chủ quan,
mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Xác định tuy có khó khăn
nhưng sản xuất nông nghiệp luôn có tiềm năng, cơ hội và lợi thế để làm động lực cho
tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên với khu vực và thế giới.
- Các cấp Hội tham gia trong việc tuyên truyền và triển khai kế hoạch số
447/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kế hoạch “Triển khai thực hiện Kế
hoạch số 11-KH/TU, ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy An Giang về đảm bảo an ninh
lương thực quốc gia đến năm 2030”
- Tuyên truyền những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đến phát triển kinh
tế xã hội của đất nước, sản xuất và tiêu thụ nông sản, đời sống, việc làm, thu nhập
của người nông dân; tuyên truyền những gương điên hình tiên tiến, những mô hình
sản xuất, kinh doanh sáng tạo, hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh, thông qua đó để
mỗi cán bộ, hội viên nông dân thấy được yêu cầu sản xuất, kinh doanh trong bối
cảnh dịch bệnh, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, liên kết hợp tác sản xuất hàng
hóa lớn, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, các điều kiện, quy chuẩn,
tiêu chuẩn nhằm tiêu thụ sản phẩm trong nước và quốc tế, hạn chế mức thấp nhất
những thiệt hại do tác động dịch bệnh COVID-19 gây ra.
- Tuyên truyền nhằm chuyến biến tư duy trong sản xuất, kinh doanh của nông
dân từ coi trọng về số lượng chuyển sang nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị lợi
nhuận cao; từ sản xuất truyền thống sang sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật công
nghệ; từ sản xuất quy mô nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn; từ sản xuất
nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; sản xuất có trách nhiệm với cộng
đồng, bảo vệ môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; sản xuất theo nhu
cầu thị trường.
- Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân
tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam” nhằm phát triển thị trường trong nước, có ý thức, trách nhiệm
trong việc sản xuất, kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa; đồng thời,
tạo thói quen ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt là thế hiện lòng yêu nước, góp
phần phục hồi phát triển kinh tế.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên hội viên, nông dân, các tô chức,
đơn vị sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn phát
huy tinh thần yêu nước, thực hiện trách nhiệm xã hội để sớm khắc phục tác động của
dịch bệnh COVID-19, đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.
2. Vận động hội viên, nông dân tố chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
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trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19.
- Xúc tiến việc thành lập các tổ hợp tác, Hợp tác xã nông nghiệp, chi hội, tổ hội
nghề nghiệp; tham gia cùng các ngành chức năng xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm;
vận động hội viên nông dân ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, đẩy mạnh cơ giới
hóa trong nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng, giá trị và
sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản; vận động và khuyến khích sản xuất hữu cơ, sản
xuất sạch và theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt tiêu chuẩn,
chất lượng Vietgap, Globalgap.
- Tuyên truyền và vận động hội viên, nông dân tham gia liên kết, hợp tác sản
xuất (hợp tác xã, tổ hợp tác), đặc biệt là các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới hoạt
động hiệu quả, các mô hình có sự tham gia liên kết giữa hợp tác xã với các doanh
nghiệp; khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng
đất, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn với hình thức đa dạng, phù
hợp với quy hoạch và điều kiện của từng vùng, đặc điểm của từng sản phẩm.
- Các cấp Hội tập trung nâng cao chất lượng Phong trào nông dân thi đua sản
xuất, kinh doanh giỏi; vận động nông dân giỏi nâng cao ý thức, tinh thần tương trợ
giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn ở địa phương, chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết sản
xuất, thị trường tiêu thụ cho các hộ nông dân khác để giúp nhau cùng vươn lên làm
giàu; là lực lượng nòng cốt liên kết, họp tác với nông dân sản xuất theo chuỗi giá trị;
khuyến khích nông dân giỏi có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp, từng bước hình
thành những doanh nhân nông dân, tham gia vào khâu thu hoạch, bảo quản, chế biến
sâu để nâng cao giá trị gia tăng của nông sản và hỗ trợ, liên kết tiêu thụ nông sản cho
nông dân.
- Vận động, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, tạo tiền đề hình thành và phát triển
các doanh nghiệp, doanh nhân nông thôn trên cơ sở các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Chi,
tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, trang trại, mô hình nông dân ứng dụng công nghệ cao;
gắn hoạt động hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, sáng tạo với xây dựng tô chức Hội trong
sạch, vững mạnh.
- Xây dựng nhóm liên kết nông dân chuyên sản xuất, kinh doanh để thành lập
các “Câu lạc bộ Nông dân giỏi” đa ngành, lĩnh vực; các “Hội quán nông dân” giúp
nông dân trao đối kinh nghiệm, kỹ thuật, thông tin thị trường, giá cả phục vụ sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ.
3. Hỗ trợ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh
COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp.
- Hội Nông dân các cấp xúc tiến nhanh trong đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ
trợ nông dân, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân sản xuất nông nghiệp theo chuỗi
giá trị. Đặc biệt là hỗ trợ kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông
dân.
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- Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh sẽ là cầu
nối tìm kiếm, giới thiệu các công ty, doanh nghiệp hợp tác, liên kết với nông dân để
cung ứng vật tư đầu vào như: giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi,
chế phẩm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật, thú y, máy móc thiết bị phục vụ nông
nghiệp theo phương thức trả chậm; hướng dẫn, chuyến giao khoa học kỹ thuật, hợp
đồng tiêu thụ sản phẩm.
- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân các
cấp; gắn công tác xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ với các hoạt động dịch vụ, tư vấn,
đào tạo nghề và tạo việc làm cho hội viên nông dân nhằm xây dựng các mô hình liên
kết, hợp tác sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị. Tăng cường phối hợp chặt chẽ
với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội
và các tố chức tín dụng khác để hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn phục vụ phục hồi
phát triển sản xuất, kinh doanh.
- Hội Nông dân tỉnh cùng với Hội các cấp phối hợp các cơ quan chức năng, các
công ty doanh nghiệp hỗ trợ nông dân trong việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu
hàng hóa, mã vùng sản xuất, cơ sở đóng gói, mã số, mã vạch, chỉ dẫn địa lý, xúc tiến
thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong nước và
quốc tế.
- Hội Nông dân các cấp tham gia cùng các ngành chức năng đẩy mạnh xây
dựng, nhân rộng các điểm bán hàng và chuỗi cửa hàng tiện ích, chợ kinh doanh thực
phẩm theo Quyết định số 455/QĐ-UBND, ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh; xúc
tiến thành lập và củng cố các cửa hàng mang thương hiệu Hội Nông dân, gắn kết các
mô hình sản xuất với người tiêu dùng để quảng bá và hỗ trợ tiêu thụ nông sản.
- Tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền tới hội
viên nông dân về các quy định của các nước, nhất là Trung Quốc và các nước mà
Việt Nam tham gia ký kết các Hiệp định thương mại tự do đối với nông sản nhập
khấu từ Việt Nam và các hướng dẫn của cơ quan chức năng về đăng ký mã vùng sản
xuất, mã cơ sở đóng gói nông sản theo quy định.
4. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền tăng cường chí đạo và hỗ trợ tạo
điều kiện đế các cấp Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên,
nông dân tổ chức sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch
COVID-19
- Các cấp Hội cần chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền
địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện về cơ chế, chính sách cho tố
chức Hội Nông dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tổ
chức sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đê
phục hồi và phát triển kinh tế của địa phương.
- Các cấp Hội thường xuyên nắm bắt tình hình thực tế, nghiên cứu, đề xuất với
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Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền các cấp kịp thời có chính sách hỗ trợ nông
dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do tác động của dịch COVID-19.
- Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác kiểm tra,
giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước hỗ trợ nông dân bị ảnh
hưởng, thiệt hại do tác động của dịch COVID-19, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế
độ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Hội Nông dân tỉnh.
Giao Ban Kinh tế - Xã hội chủ trì tham mưu và theo dõi việc thực hiện Kế
hoạch này, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và Trung ương
Hội.
Các Ban, đơn vị trực thuộc Hội Nông dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ
được giao đẩy mạnh nội dung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động cụ thể hướng
dẫn, tư vấn, hỗ trợ các cấp Hội và hội viên nông dân trong tỉnh triển khai có hiệu quả
các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch này.
2. Hội Nông dân các huyện, thị, thành:
Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ
thể tổ chức thực hiện bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với địa phương. Đồng
thời chủ động thường xuyên giữ mối liên hệ trực tiếp với Ban Kinh tế Xã hội - Hội
Nông dân tỉnh và ngành chức năng cùng cấp để kịp thời cập nhật thông tin nhằm
đảm bảo tính thời sự; thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác tuyên truyền của Hội
cơ sở và đồng thời báo cáo hoạt động tuyền về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Kinh tế
- Xã hội) để tổng hợp báo cáo Trung ương Hội.

Nơi nhận:
- Ban Kinh tế Trung ương Hội NDVN;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Thường vụ Hội ND tỉnh:
- Lưu: VT, Ban KTXH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
Người ký: Lê Hùng
Cường
Cơ quan: Hội Nông
dân, Tỉnh ủy An
Giang
Thời gian ký:
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Lê Hùng Cường
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