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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH. TỈNH AN GIANG 

* 

Số 244-KH/HNDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn tỉnh năm 2022 

------------ 
 

Thực hiện Kế hoạch số 322-KH/HNDTW ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần 

thứ V - năm 2022; thực hiện các hoạt động trọng tâm kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh 

An Giang (1832 – 2022) 

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp 

nhiệm kỳ 2018-2023 và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Nhà nông 

đua tài toàn tỉnh năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Hội thi Nhà nông đua tài là một hoạt động chính trị rộng lớn trong toàn hệ 

thống Hội nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức về nhiều mặt cho cán bộ, hội 

viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai 

cấp nông dân Việt Nam; là hoạt động thiết thực của các cấp Hội và hội viên nông 

dân chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và Hội trong năm 2022.  

- Nhằm nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên nông dân, 

thúc đẩy việc áp dụng những kinh nghiệm hay, kỹ thuật khoa học và công nghệ 

tiên tiến có hiệu quả vào sản xuất và đời sống. Tạo điều kiện đẩy mạnh các phong 

trào thi đua trong hội viên, nông dân nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, 

kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thi đua xây 

dựng nông thôn mới. 

- Hội thi là “sân chơi” tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân của tỉnh có 

cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, tiếp cận 

và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất và đời sống, đồng thời 

tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết cán bộ, hội viên nông dân các vùng miền, dân tộc 

trong tỉnh và cả nước. 

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức Hội thi với nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả; đảm bảo khách 

quan, công bằng trong đánh giá và thực hiện nghiêm quy chế và thể lệ Hội thi; tạo 

không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ Hội, hội viên nông dân; đảm bảo tốt 

công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

- Có sự tham gia tích cực của các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông dân và các 

nhà tài trợ. 
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II. NỘI DUNG:  

1. Tên: “Hội thi Nhà nông đua tài toàn tỉnh năm 2022”. 

2. Nội dung thi: 

- Tìm hiểu về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

- Những nội dung về công tác Hội và phong trào nông dân. 

- Kiến thức, khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản) an toàn, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn; sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh, công nghệ số, công nghệ 4.0. 

- Những kiến thức về kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác, liên kết sản xuất 

theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp. 

- Những kiến thức về hợp tác và hội nhập quốc tế. 

- Tìm hiểu kiến thức về xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, nông 

thôn văn minh. 

3. Bộ câu hỏi, đáp án, tiến hành các phần thi của Hội thi:  

(Do Trung ương Hội Nông dân Việt nam ban hành, Ban Tổ chức Hội thi Hội 

Nông dân tỉnh sẽ gửi cho các huyện, thị, thành Hội). 

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI THI: 

1. Phạm vi: Hội thi được tổ chức từ cơ sở đến toàn quốc theo 4 cấp: cơ sở; 

huyện; tỉnh; Trung ương. 

2. Đối tượng: Là 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. 

3. Hình thức tổ chức:  

- Hội thi được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa. 

- Hội thi tiến hành thi từ cấp cơ sở Hội: Cấp cơ sở Hội chọn 01 đội dự thi cấp 

huyện/thị/thành; mỗi huyện, thị, thành phố chọn một đội đi thi cấp tỉnh. Đội nhất 

tỉnh tham dự thi vòng khu vực. Mỗi khu vực chọn các đội nhất, nhì tham dự vòng 

thi chung kết toàn quốc. 

Toàn quốc chia thành 4 khu vực; mỗi khu vực chia thành 2 bảng thi đấu, mỗi 

bảng chọn 01 đội nhất, 01 đội nhì vào vòng chung kết. Tỉnh An Giang thuộc khu 

vực IV. 

* Khu vực IV gồm 16 tỉnh/thành phố:  

Gồm các tỉnh, thành: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền 

Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần 

Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 

1. Thời gian: 

- Hội thi cấp huyện/thị/thành phố và cơ sở Hội: Tổ chức xong trước ngày 31/5/2022. 
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- Hội thi cấp tỉnh: tiến hành trong khoảng từ ngày 25 - 30/6/2022. 

2. Địa điểm: 

- Địa điểm tổ chức Hội thi cấp huyện/thị/thành phố và cơ sở Hội do Ban 

Thường vụ Hội Nông dân cấp đó lựa chọn sao cho phù hợp. 

- Hội thi cấp tỉnh: Dự kiến tổ chức tại 01 huyện hoặc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An 

Giang (Địa chỉ: đường Hoàng Quốc Việt, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An 

Giang). 

V. KHEN THƯỞNG: 

1. Các huyện/thị/thành phố, cơ sở Hội: căn cứ vào tình hình thực tế tự quy 

định giải và các mức khen thưởng cho tập thể và cá nhân tham gia Hội thi. 

2. Hội Nông dân tỉnh xét khen thưởng cho những đơn vị và cá nhân tổ chức 

tốt Hội thi. Cơ cấu giải chung kết tại tỉnh: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 07 

giải khuyến khích. 

VI. KINH PHÍ: 

1. Hội thi cấp huyện/thị/thành, cơ sở hội: các đơn vị chịu trách nhiệm về 

kinh phí cho Hội thi của cấp mình.  

2. Chung kết toàn tỉnh. 

- Hội Nông dân tỉnh lo kinh phí khen thưởng, khâu tổ chức (địa điểm, hội 

trường, cờ lưu niệm, ban tổ chức, ban giám khảo và các tiểu ban chuyên môn, 

tuyên truyền trên báo chí, phát thanh, truyền hình, Website Hội Nông dân tỉnh…). 

- Các huyện, thị, thành Hội có đội tham gia Hội thi chung kết toàn tỉnh tự lo 

kinh phí ăn, ở, đi lại cho đoàn mình. 

- Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ kinh phí cho đội được vào vòng thi chung kết khu 

vực và chung kết toàn quốc. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Để đảm bảo cho Hội thi thành công tốt đẹp, các cấp Hội cần thực hiện các 

bước sau: 

1. Lập kế hoạch tổ chức Hội thi, báo cáo với cấp ủy Đảng, chính quyền xin 

chủ trương, hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện để tổ chức Hội thi đạt kết quả tốt. 

2. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi: Các cấp Hội thành lập Ban Tổ chức Hội 

thi. Cơ cấu, số lượng thành viên ở mỗi cấp tùy theo điều kiện cụ thể và do một 

đồng chí Thường trực Hội Nông dân cấp đó làm Trưởng ban. 

3. Ban Tổ chức Hội thi thành lập Ban giám khảo, các Tiểu ban chuyên môn 

và Tổ thư ký để giúp việc Ban Tổ chức; xây dựng và ban hành Quy chế, thể lệ Hội 

thi. 

Hội Nông dân tỉnh giao Ban Xây dựng Hội phối hợp với các ban, đơn vị tham 

mưu, đề xuất giúp Thường trực Hội Nông dân tỉnh tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch; 

giao Văn phòng Hội Nông dân tỉnh 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. 
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Hội thi Nhà nông đua tài toàn tỉnh là hoạt động trọng tâm của công tác Hội và 

phong trào nông dân năm 2022. Yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố 

nghiêm túc tổ chức tổ chức triển khai. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề 

gì nãy sinh cần kịp thời báo cáo về Hội Nông dân tỉnh./. 

 
 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Trung ương Hội NDVN; 

- Ban Tuyên giáo TW Hội NDVN; 

- Thường trực UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận TU; 

- Ban Tuyên giáo TU; 

- Thường Trực, các Ban, Vp, TT HND tỉnh; 

- Website Hội Nông dân tỉnh; 

- HND huyện, thị, thành (phối hợp thực hiện); 

- Lưu: Ban Xây dựng Hội, VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Chí Hùng 
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