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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC KẠN 
* 

Số:            KH/HNDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày         tháng        năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 02 - CT/HNDTW ngày 16/01/2018 của BCH Trung 

ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phát động đợt thi đua đặc biệt 

chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/HNDTW ngày 16/01/2018 của Ban Chấp hành 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, về việc "phát động đợt thi đua đặc biệt chào 

mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội 

Nông dâm Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023". Ban Thường vụ Hội 

Nông dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch thực hiện với chủ đề: “Cán bộ, hội 

viên nông dân tỉnh Bắc Kạn phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, năng động, 

trách nhiệm, vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công 

tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh 

lần thứ VII” với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, 

tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các lĩnh vực hoạt động của Hội giai đoạn 

2013-2018. Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông 

dân, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Hội 

Nông dân tỉnh khóa VII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam 

lần thứ VI. 

2.  Thông qua đợt thi đua, đánh giá những mặt đã làm được và chỉ ra những 

hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp thực 

hiện đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Hội 

Nông dân các cấp trong thời gian tới. 

3. Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đảm bảo 

trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. 

II. NỘI DUNG 

1. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp, 

chuẩn bị tốt cho tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII 

gắn với sơ, tổng kết và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Hội, thi 

đua xây dựng và phát triển tổ chức Hội; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị 
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quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu 

do Hội Nông dân trực tiếp thực hiện như phát triển hội viên, phát triển và tăng 

trưởng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ 

vũ động viên hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và hỗ trợ giúp đỡ nông dân 

nghèo sản xuất hàng hóa, bảo quản, tiêu dùng, đoàn kết xây dựng làng, bản xanh, 

sạch đẹp, văn minh, đáng sống. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh ba phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội gắn 

với việc thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới” giai đoạn 2016 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ phát động và Cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, gắn chặt với vận động hội 

viên, nông dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 

nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; tích cực tuyên 

truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ 

trọng tâm của Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 12 (Khóa VI); 

phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam 

trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an 

toàn xã hội. Chăm lo lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân. 

3. Chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, Hội đồng nhân 

dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp có những chủ trương, giải pháp kịp thời, hiệu quả 

nhằm thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân. Phát huy vai trò tham gia 

xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt chức 

năng giám sát, phản biện xã hội trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn.  

4. Vận động cán bộ, công chức, người lao động và hội viên nông dân tích 

cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh ứng 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí gắn với phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam phát động; tích cực thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Xây dựng phương pháp làm việc khoa học, 

hiệu quả; thi đua đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp góp phần đẩy mạnh cải 

cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở. 

5. Huy động các nguồn lực để xây dựng các mô hình, nhân rộng các mô hình 

điển hình tiên tiến, triển khai hiệu quả các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ nông dân 

khởi nghiệp, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện chính 

sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước đối với nông dân vùng kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn. 

6. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Hội gắn với phong trào “Cả nước 

chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính 
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phủ phát động, tham gia ủng hộ “Quỹ hạt thóc vàng” nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các gia 

đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  

7. Xây dựng các điển hình cá nhân và các tập thể trên các lĩnh vực hoạt động, 

lao động sản xuất và công tác của Hội. Chú trọng phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng 

và tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới trên 

các lĩnh vực có thành tích xuất sắc theo hướng thiết thực, rõ người, rõ việc, phản 

ánh đúng thực chất trong các hoạt động, các phong trào thi đua của Hội. Tiếp tục 

phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. 

8. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 

34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Đề án số 62 - 

ĐA/HNDTW ngày 28/6/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân 

Việt Nam. Xác định nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi 

đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm 

vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức các đợt thi đua cụ thể với các hình thức thi đua 

phong phú, hấp dẫn, có tiêu chí cụ thể, thiết thực. 

9. Công tác thông tin tuyên truyền phải đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn nhằm 

nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Tăng thời lượng, 

chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người 

tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa và không khí thi 

đua sôi nổi trong toàn hệ thống Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

Trang thông tin điện tử của Hội. Hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng 

mô hình kinh tế tập thể, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất theo hướng 

hàng hóa, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm, tiêu thụ theo một chuỗi giá trị bền vững. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân tỉnh 

- Giao cho Văn phòng là đơn vị Thường trực có trách nhiệm phối hợp với các 

ban, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; Tổng hợp, báo 

cáo kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Hội Nông dân 

tỉnh tổng kết, biểu dương, khen thưởng khi kết thúc đợt thi đua gắn với tổ chức 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

- Giao cho Ban Tuyên huấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với 

các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền kịp thời về việc phát động đợt thi 

đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu 

toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Dự kiến tổ 

chức trong tháng 9/2018). 

2. Hội Nông dân các huyện, thành phố 

Căn cứ Kế hoạch và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Hội 

Nông dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các cấp Hội tổ 
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chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện 

về Văn phòng Hội Nông dân tỉnh khi kết thúc đợt thi đua. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 02 - CT/HNDTW ngày 

16/01/2018 về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội 

Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt 

Nam lần thứ VII  nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn ./. 

 
Nơi nhận 
Gửi bản điện tử và bản giấy 

- TT TW HND VN; 

- Đ/c Lương Quốc Đoàn – PCT TWHNDVN; 

- TT Tỉnh ủy; TT UBND tỉnh BK; 

- Đ/c Nguyễn Hoàng Hiệp – PBT TT TU BK; 

- Đ/c Đỗ thị Minh Hoa – PCT UBND tỉnh BK; 

- Ban TĐKT tỉnh BK;  

- TT Tỉnh Hội; 

- HND các huyện, TP (Thực hiện); 

- Các đơn vị thuộc HND tỉnh  (Thực hiện); 

- Website HND tỉnh; 

- Lưu VT.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

  CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

 

 

 Lưu Văn Quảng 
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