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HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 

(14/10/1930 - 14/10/2018) 

  

        Căn cứ Hướng dẫn số 377-HD/HNDTW, ngày 11 tháng 9 năm 2018 của 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc "tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày 

thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2018)", Ban Thường vụ 

Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn các huyện, thành Hội tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Giúp cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ về lịch sử 

và truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; các 

dấu mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời và phát triển của tổ chức Hội Nông dân Việt 

Nam, qua đó khẳng định vị trí và vai trò của Hội Nông dân Việt Nam gắn với từng 

thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam.  

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục, cổ vũ, động viên cán 

bộ, hội viên, nông dân phát huy truyền thống vẻ vang, thi đua lao động sản xuất, 

kinh doanh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông 

dân Việt Nam và tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần 

thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023; góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII 

của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI và các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. 

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức 

đa dạng, phong phú, phù hợp, đảm bảo thiết thực, có sức lan toả rộng, có tác động 

làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, nông 

dân; chú trọng nâng cao tính hiệu quả, tránh lãng phí, phô trương, hình thức. 

II. NÔỊ DUNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM 

1. Tuyên truyền về quá trình xây dựng , trưởng thành , phát triển của Hội Nông 

dân Việt Nam và phong trào nông dân trong suốt  88 năm qua (Đề cương truyên 

truyền đăng tải trên trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn); qua 

đó nêu bật ý nghĩa lịch sử, sự đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông 

dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ, nhất là 

trong thời kỳ đổi mới. 

2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn; đặc biệt là những chủ trương, chính sách nhằm giúp nông dân phát triển sản 

xuất, kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trong bối cảnh 

hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.  



3. Thông tin, tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, hội viên, nông dân về những 

kết quả nổi bật, gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác Hội và 

phong trào nông dân; cũng như trong việc hưởng ứng tham gia các phong trào, 

cuộc vận động do Đảng, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phát động. Tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật của hoạt động công tác 

Hội và phong trào nông dân, nhất là kết quả ba phong trào thi đua do Hội phát 

động, kết quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ và chuyển giao khoa 

học, kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. 

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 

số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 

673 -QĐ/TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; việc chỉ đạo tổ chức và 

kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Hội; kết quả công tác Hội 

và phong trào nông dân, chú trọng giới thiệu các tập thể và cá nhân nông dân tiêu 

biểu trên các lĩnh vực, những mô hình có hiệu quả, nhất là các nhân tố mới trong 

phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; những điển 

hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

trong hệ thống Hội. 

4. Gắn việc tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt 

Nam với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước; Tuyên 

truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023) diễn ra vào 

cuối quý IV năm 2018. Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh 

Bắc Kạn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023, trọng tâm là mục tiêu, phương hướng, 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các phong trào nông dân và công tác Hội trong thời 

gian tới. Đồng thời, phát động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao nhằm cổ vũ, khích lệ tinh thần thi đua trong cán bộ, hội viên, nông dân. 

5. Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân phát huy vai trò của 

mình trên các lĩnh vực, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội , đóng góp ý 

kiến xây dưṇg Đảng , chính quyền các cấp theo Quyết định số 217, 218 của Bộ 

Chính trị và quy định, hướng dẫn của Trung ương Hội. Kịp thời nắm bắt, phản ánh 

tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên và dư luận xã hội để phản ánh với các 

cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội. 

Đồng thời, thường xuyên cập nhật, tổng hợp, xây dựng các tài liệu tuyên truyền nội 

bộ và cung cấp các thông tin định hướng kịp thời, chính xác đến cán bộ, hội viên, 

nông dân nhằm ổn định tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương, đề nghị các huyện, 

thành Hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm thông qua các hình thức như: 

1. Phối hợp với Đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố để xây 

dựng các tin, bài, phóng sự phát thanh và truyền hình phản ánh về các hoạt động 

công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương; kết hợp với tuyên truyền, nêu 

gương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động công tác Hội và phong 

trào nông dân; kết hợp với tuyên truyền kết quả, nghị quyết Đại hội Hội Nông dân 



các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 

2018-2023). 

2. Kịp thời cung cấp, biên soạn tài liệu để tuyên truyền đến hội viên nông dân 

thông qua sinh hoạt chi hội và các cuộc gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 14/10. 

3. Tăng cường cung cấp tin, bài để đăng tải trên website của Hội nhằm 

chuyển tải các nội dung thông tin tuyên truyền đến với cán bộ, hội viên, nông dân 

và nhân dân trong tỉnh. 

4. Tổ chức các cuộc gặp mặt truyền thống, thông tin về tình hình hoạt động 

của Hội, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

công tác Hội và phong trào nông dân; tổ chức biểu dương các gương điển hình tiên 

tiến, xuất sắc trong phong trào nông dân và các phong trào, cuộc vận động do địa 

phương phát động. 

5. Tổ chức thăm hỏi, động viên các cán bộ lão thành của Hội và các cán bộ, 

hội viên nông dân tham gia tích cực công tác Hội đang gặp khó khăn về đời sống. 

6. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động 

giao lưu về nguồn, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử;  

7. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại nơi công cộng và trụ sở các cấp 

Hội, địa bàn dân cư. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Trên cơ sở hướng dẫn các nội dung và hình thức tuyên truyền nêu trên, Ban 

Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị các huyện, thành Hội xây dưṇg kế hoạch cụ 

thể để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền một cách thiết thực, 

có hiệu quả để kỷ niệm 88 Ngày năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam thực sự có 

ý nghĩa đối với cán bộ, hội viên, nông dân. 

- Trong quá trình thực hiện cần làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc để kịp thời 

điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và các quy định 

hiện hành. Kết thúc đợt tuyên truyền có tổng kết và báo cáo kết quả gửi về Hội 

Nông dân tỉnh theo báo cáo tháng 12 để tổng hợp báo cáo Trung ương Hội Nông 

dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy 
- Ban Tuyên huấn - TW HND VN; 

 Gửi bản điện tử 
- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận TU; 

- Uỷ ban MTTQ tỉnh; 

- TT Hội Nông dân tỉnh; 

- HND các huyện, thành phố; 

- VP, các ban HND Tỉnh; 

- Lưu VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Quảng 

 

 

 

 



Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 88 năm  

Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2018) 

 

  Trải qua 88 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giai cấp nông dân và 

Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ 

chức. Tổ chức Hội Nông dân đã tập hợp, vận động đông đảo các tầng lớp nông dân 

đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, viết lên những 

trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. 

Nhìn lại chặng đường lịch sử, vào những năm đầu thế kỷ 20, dân tộc Việt 

Nam sống trong cảnh lầm than, dưới ách áp bức đô hộ của thực dân Pháp và triều 

đình phong kiến. Với lòng yêu nước thương dân, nhiều chí sỹ đã quên mình xả 

thân tìm đường cứu dân, cứu nước, tiêu biểu như: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, 

Hoàng Hoa Thám… song sự nghiệp không thành. Từ chủ nghĩa yêu nước Nguyễn 

Ái Quốc đã đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm ra con đường cách mạng Việt 

Nam. Ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt 

lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam, mở ra giai đoạn mới trong sự nghiệp đấu 

tranh giải phóng dân tộc. Là một nước thuộc địa, nửa phong kiến, hơn 90% dân số 

sống ở nông thôn. Đảng ta đã nhận thức rất rõ vai trò của giai cấp nông dân và 

Đảng nhấn mạnh “Nông dân là lực lượng to lớn của cách mạng”. Vì vậy, phải tập 

hợp nông dân vào một tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội tiền phong của giai 

cấp công nhân để đấu tranh giành độc lập tự do và thực hiện cuộc cách mạng người 

cày có ruộng đất. Ngay sau khi ra đời, Đảng đã khẩn trương chuẩn bị cả về tư 

tưởng và tổ chức để nhanh chóng hình thành các đoàn thể quần chúng. Ngày 

14/10/1930 - Tổ chức Nông Hội đỏ được thành lập nhằm tập hợp lực lượng nông 

dân đoàn kết xung quanh Đảng Cộng sản Việt Nam đấu tranh cho tự do, độc lập 

của dân tộc. Trong luận cương chính trị năm 1930 của Đảng đã khẳng định rõ mục 

tiêu của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ những năm đầu của thế kỷ XX, giai cấp 

nông dân Việt Nam và quần chúng cách mạng đã vùng lên đấu tranh anh dũng ở 

khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam và đặc biệt là cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 

1931), một bước tập dượt để tiến hành tổng khởi nghĩa Tháng 8/1945. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng 8/1945 đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc 

Việt Nam và nó là minh chứng hùng hồn nhất cho tinh thần, khả năng và vai trò 

cách mạng to lớn của nông dân với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 

 Ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc 

bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố với thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 

độc lập và tự do ra đời. Người khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng 



tự do, độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc 

Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ 

vững quyền tự do và độc lập ấy”. 

Đất nước vừa độc lập, dân tộc lại bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống 

thực dân Pháp xâm lược với âm mưu cướp nước ta một lần nữa. Trước tình thế hết 

sức khó khăn, vận mệnh dân tộc như “Ngàn cân treo sợi tóc” toàn Đảng, toàn dân 

bước vào cuộc đấu tranh đầy gian khổ, gay go quyết liệt chống phản cách mạng, bảo 

vệ thành quả cách mạng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 

lược. Thực hiện lời kêu gọi: “Kháng chiến, kiến quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

hàng vạn thanh niên nông thôn cả hai miền Nam, Bắc đã lên đường tòng quân giết 

giặc, hàng chục triệu nông dân đã đóng góp sức người, sức của phục vụ tiền tuyến. 

Nông dân đứng trong mặt trận dân tộc thống nhất (Việt Minh, Liên Việt) đã tạo nên 

thế trận cả nước đánh giặc, toàn dân kháng chiến. Với tinh thần “Tất cả cho tiền 

tuyến, tất cả để chiến thắng”; nông dân cả nước hăng hái tham gia “Phong trào thi 

đua ái quốc, sản xuất lập công, đề cao chiến sỹ” do Đảng và Chính phủ phát động. 

Hội Nông dân trong các vùng tạm chiếm đã tiến hành nhiều hình thức đấu tranh 

như: “Bám ruộng đất, làng xóm để sản xuất, tranh thủ thu hoạch và cất dấu lương 

thực, thực phẩm ở vùng địch hậu phục vụ cho sự nghiệp kháng chiến” đã góp phần 

làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ (5/1954) lừng lẫy năm châu trấn động địa cầu, 

kết thúc gần một thế kỷ ách áp bức, xâm lược của thực dân pháp. 

 Thắng thực dân Pháp song dân tộc ta vẫn chưa được hưởng độc lập tự do trọn 

vẹn, bởi chính sách thực dân mới của đế quốc Mỹ xâm lược. Hưởng ứng lời kêu 

gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không 

chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. “Không có gì quý hơn độc lập tự 

do”. Ở miền Bắc hàng triệu thanh niên nông thôn lại lên đường nhập ngũ “Xẻ dọc 

Trường Sơn đi cứu nước”, hàng chục triệu nông dân với khẩu hiệu “Vững tay cày, 

chắc tay súng”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tất cả 

vì miền Nam ruột thịt”, xây dựng vững chắc hậu phương, đánh thắng chiến tranh 

phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, làm nên một chiến thắng 

“Điện Biên Phủ trên không” đập tan huyền thoại của không lực hoa kỳ. Ở miền 

Nam, địa bàn nông thôn luôn là trận địa, là đối tượng giành giật giữa ta và địch. Từ 

cuộc đấu tranh chống tố cộng, chống địch cướp bóc, chiếm đoạt. Nông dân đã 

đứng lên khởi nghĩa vũ trang, phong trào khởi nghĩa của nông dân đã tạo thành 

phong trào đồng khởi vũ trang. Tạo nên điều kiện cho xây dựng lực lượng để đánh 

thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hoá 

chiến tranh”, chiến lược “Gọng kìm bình định nông thôn” của đế quốc Mỹ và ngụy 

quyền Sài Gòn. Cùng cả nước bước tới chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng 

hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa Xã hội. 



Thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước năm 1975 đưa đất nước hoàn 

toàn độc lập - tự do. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đi theo con đường mà Đảng và 

Bác Hồ đã chọn, nông dân cả nước nhanh chóng tổ chức lại cuộc sống, mang lại 

màu xanh cho ruộng đồng, thôn, ấp, bản, làng và cũng từ đây, giai cấp nông dân 

Việt Nam lại cùng toàn dân làm nên kỳ tích trong sự nghiệp đổi mới. Từng bước 

xoá bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, tìm ra cơ chế khoán sản phẩm khẳng định kinh tế 

hộ trong nông nghiệp, nông thôn để tạo nên một bước nhảy vọt trong trồng trọt, 

chăn nuôi và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đã góp phần quan trọng đưa nước 

ta từ một quốc gia thiếu đói trầm trọng về lương thực để trở thành một nước xuất 

khẩu gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới. 

Những thành tựu quan trọng trên mặt trận nông nghiệp có ý nghĩa lớn lao 

trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời nâng cao 

vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế, góp phần thúc đẩy sự nghiệp CNH, 

HĐH đất nước. 

88 năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và trưởng 

thành. Từ Nông Hội đỏ, Hội tương tế ái hữu, Hội Nông dân Phản đế, Hội Nông 

dân Cứu quốc đến Hội Nông dân Giải phóng ở Miền Nam, Hội Liên hiệp Nông 

dân tập thể ở Miền Bắc. Từ ngày 01/3/1988, Ban Bí thư TW Đảng quyết định đổi 

tên Hội Nông dân tập thể Việt Nam thành Hội Nông dân Việt Nam. Mặc dù ở bất 

kỳ giai đoạn nào với tên gọi khác nhau. Song tổ chức chính trị của giai cấp nông 

dân luôn thể hiện rõ vai trò và vị trí của mình trong việc tập hợp, động viên giai 

cấp nông dân tham gia tích cực vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Nông dân Việt Nam họp tháng 

3/1988 tại Hà Nội là mốc son đánh dấu sự phát triển của Hội Nông dân Việt Nam 

trong thời kỳ đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. 

Sau 30 năm củng cố xây dựng và trưởng thành, Đến nay đã tổ chức thành công 6 

kỳ Đại hội toàn quốc. Hội Nông dân Việt Nam có trên 10 triệu hội viên. Tổ chức 

Hội đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc 

xây dựng nông thôn mới. 

Trải qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nông dân Việt Nam vinh dự 

được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 

- Huân chương Sao vàng 

- Huân chương Độc lập Hạng nhất. 

- Huân chương Lao động Hạng nhì 

- 350 Huân chương các loại, 79 cờ thi đua xuất sắc, trên 1.300 bằng khen của 

Chính phủ. 

- 10 Anh hùng Lao động là hội viên nông dân trong thời kỳ đổi mới. 

 * Phong trào Nông dân Bắc Kạn: 



Cùng với sự ra đời, phát triển của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông 

dân tỉnh Bắc Kạn cũng sớm được hình thành và có những đóng góp to lớn trong 

công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước. 

Vào năm 1945, nông dân Bắc Kạn dưới sự lãnh đạo của Đảng đã trở thành lực 

lượng nòng cốt của cách mạng, tổ chức nông dân thành Hội dưới nhiều hình thức 

như Hội ái hữu, Hội tương tế, Nông Hội đỏ… tập hợp nông dân thành trận tuyến 

vững chắc tranh đấu giành chính quyền và độc lập dân tộc. Nông Hội đỏ được 

thành lập ở châu Bạch Thông sau đó phát triển sang các châu Chợ Rã, Chợ Đồn. 

Nông hội đỏ là lực lượng nòng cốt trong các phong trào đấu tranh chống đi phu, 

sưu cao, thuế nặng của nông dân.   

Năm 1945 - 1975 dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Đảng bộ tỉnh, 

nông dân Bắc Kạn đã có nhiều đóng góp quý báu cho sự nghiệp cách mạng. Tháng 

9/1949, tỉnh Bắc Kạn được giải phóng, nông dân đã tích cực tăng gia sản xuất với 

khẩu hiệu “một sào ruộng kháng chiến, những sào ruộng kháng chiến”, giải quyết 

khó khăn về lương thực cho bộ đội, du kích đánh giặc. Cùng với việc bảo vệ các cơ 

quan Đảng, chính quyền tỉnh, huyện nông dân còn có nhiệm vụ ngăn cản các bước 

tiến của địch. Tham gia cùng các lực lượng tiến đánh và giành thắng lợi ở nhiều 

mặt trận, điển hình là chiến dịch biên giới năm 1950. 

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nông dân Bắc Kạn đã tích cực tham 

gia thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, giải quyết vấn đề “Người cày có 

ruộng”, xóa bỏ tận gốc rễ chế độ áp bức bóc lột của thực dân phong kiến, xóa bỏ 

nghèo đói. Thông qua việc xây dựng các công trình thủy lợi, phổ biến và đưa tiến 

bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng các hình thức hợp tác trong sản 

xuất… nhằm khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh; đồng thời thực hiện cải tạo xã 

hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế cá thể, mà chủ yếu là cải tạo quan hệ sản 

xuất trong nông nghiệp theo đường lối của Đảng và lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch… 

Nhằm phát triển kinh tế, xã hội theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đến năm 1960 

phong trào tổ đổi công, hợp tác xã và cải cách dân chủ ở Bắc Kạn đã căn bản hoàn 

thành, nông dân phấn khởi tập trung vào phát triển sản xuất đạt hiệu quả cao. Đây 

là thời kỳ Bắc Kạn vừa sản xuất vừa chiến đấu, ra sức khắc phục hậu quả chiến 

tranh do đế quốc Mỹ gây ra; đồng thời huy động một lực lượng lớn sức người, sức 

của cho chiến trường miền Nam xứng đáng là hậu phương lớn cho miền Nam đánh 

thắng giặc Mỹ xâm lược.  

Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, thực hiện đường lối cải tạo và phát triển 

nông nghiệp của Đảng và Nhà nước, nông dân Bắc Kạn với truyền thống cần cù 

trong lao động, anh dũng trong chiến đấu đã tích cực sản xuất, xây dựng cuộc sống 

mới. Sản xuất nông nghiệp dựa trên sở hữu tập thể và sở hữu Nhà nước đã đem lại 

hiệu quả thiết thực. 



Bước vào thời kỳ đổi mới, với việc xác định nội dung phương thức hoạt động 

cụ thể, trên cơ sở chủ trương, nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 

và các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hội Nông dân 

tỉnh Bắc Kạn đã tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp nông dân thực hiện tốt 

các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hăng hái 

thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; góp phần đảm bảo 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và củng cố, xây dựng tổ chức 

Hội vững mạnh về mọi mặt. 

Trải qua 8 kỳ Đại hội - mỗi kỳ đại hội là một mốc son đánh dấu sự phát triển, 

trưởng thành của tổ chức Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh; khẳng định vai trò, 

vị thế của tổ chức Hội và lực lượng nông dân trong xã hội. Đặc biệt là Đại hội đại 

biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018 - 2023 tổ chức vào 

ngày 20-21/9/2018 vừa qua đã đánh giá một cách đầy đủ tổng quát về những thành 

tựu trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018 và đề ra 

nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cụ thể:  

- Về kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018: 

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân 

có nhiều đổi mới, với nhiều hình thức phong phú, sinh động mang lại hiệu quả 

thiết thực; hội viên nông dân luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu 

nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chất lượng hội viên luôn được 

các cấp Hội thường xuyên quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, đã kết nạp được 6.000 

hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 49.818, chiếm 83,1% so với số hộ 

nông nghiệp. 

Công tác kiểm tra, giám sát của Hội được tăng cường và đi vào nền nếp; chất 

lượng, hiệu quả được nâng lên. Qua đó, góp phần khắc phục thiếu sót, ngăn chặn 

và hạn chế tiêu cực, sai phạm; chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả lãnh 

đạo của BCH Hội Nông dân các cấp. 

Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác xây dựng Quỹ Hội, đến nay 100% cơ sở, 

Hội có quỹ; 1.360 chi hội có quỹ, bình quân 64.910 đồng/hội viên. 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau   

làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu. 

Trong nhiệm kỳ đã biểu dương hàng nghìn nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp 

tỉnh, huyện và cơ sở. 

Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân hưởng ứng Phong 

trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; hiến đất và đóng góp 

hàng chục tỷ đồng, hàng triệu ngày công lao động để làm đường giao thông, thủy 

lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương... xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng thôn, 

bản, làng, xã văn hóa. 

Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh luôn được các cấp 

Hội quan tâm chỉ đạo thực hiện; giáo dục cán bộ, hội viên, nông dân luôn nêu cao 



tinh thần cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ 

và chia rẽ dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm phá hoại chính sách đại 

đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước ta; thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự 

và chính sách hậu phương quân đội, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sỹ, bà mẹ 

Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng bằng những việc làm cụ thể, 

thiết thực. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình chính sách tín dụng trên địa 

bàn từ Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT; Quỹ Hỗ trợ nông dân  

qua đó đã góp phần quan trọng giúp đỡ hội viên nông dân có vốn đầu tư phát triển sản 

xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Trực tiếp và phối hợp dạy nghề ngắn 

hạn, chuyển giao KHKT cho 245.459 lượt hội viên nông dân, góp phần nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

Tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên; mở các lớp bồi dưỡng 

về nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 

cho cán bộ, hội viên, nông dân. 

Tham gia ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia đóng góp ý kiến phê bình cán bộ, 

đảng viên, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tích cực triển khai, giám 

sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Phối hợp với các ngành, Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể hòa giải thành hàng trăm vụ mâu thuẫn ngay từ cơ sở, tiếp 

nhận và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của hội viên 

nông dân. 

Đại hội xác định mục tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau: Tiếp 

tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, có năng lực 

tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên, nông dân; tham gia 

xây dựng và tổ chức cho nông dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình dự án phát triển 

kinh tế - xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin vào sản xuất, 

kinh doanh và quản lý, điều hành của Hội Nông dân các cấp.  

Tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề cho nông 

dân… tạo điều kiện giúp nông dân đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nông dân, huy động các nguồn lực hỗ trợ 

hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời 

sống, giảm nghèo bền vững; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội 

viên, nông dân. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và giữ gìn ổn định 

chính trị - xã hội trên địa bàn nông thôn; Nâng cao nhận thức và trình độ của cán 

bộ, hội viên nông dân; chú trọng nâng cao trình độ học vấn, kiến thức về kinh tế, 

xã hội; tiếp cận và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào 

trong sản xuất, kinh doanh. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin 

nhằm nâng cao kỹ năng sản xuất và năng lực quản lý của hội viên nông dân.  

Qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, giai cấp nông dân Việt Nam nói 

chung, nông dân Bắc Kạn nói riêng đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp 



cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa. Trải qua các thời kỳ cách mạng, được Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, dìu dắt, Hội 

Nông dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, lãnh đạo giai cấp 

nông dân, liên minh chặt chẽ với giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức thành một 

khối vững chắc, làm nòng cốt cho các phong trào cách mạng ở tỉnh nhà. Dưới sự 

lãnh đạo của Đảng, Hội Nông dân Bắc Kạn đã phát huy được vai trò, chức năng, 

nhiệm vụ của mình, tuyên truyền vận động nông dân tham gia vào các phong trào 

hành động cách mạng, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước của tỉnh nhà. 

Với những thành tích đã đạt được trong quá trình cống hiến, xây dựng và 

trưởng thành 88 năm qua, Nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đã được Đảng, 

Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. 

Cùng với cả nước, nông dân và Hội Nông dân Bắc Kạn, cán bộ, hội viên nông dân 

trong tỉnh đã được Chính phủ, các bộ ngành, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 

UBND tỉnh và các cấp chính quyền tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc, 

nhiều huy chương và kỷ niệm chương. Nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp Hội, cán bộ, 

hội viên, nông dân trong tỉnh đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương 

Hội Nông dân Việt Nam, các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh ghi nhận tặng Cờ thi đua 

và nhiều Bằng khen, giấy khen. Qua đó đã kịp thời cổ vũ, động viên khích lệ, tạo 

động lực thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân các cấp tiếp tục phát triển. 

Giai cấp nông dân Bắc Kạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững 

niềm tin tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Bác Hồ đã chọn; đoàn 

kết một lòng, đoàn kết giai cấp và các tầng lớp nhân dân, tạo nên khối công nông 

trí thức gắn bó máu thịt và bền vững, góp phần xây dựng nên mặt trận dân tộc 

thống nhất trong các thời kỳ cách mạng.  

Phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích đạt được qua 88 năm xây 

dựng, phát triển và trưởng thành, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục đoàn 

kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, khẳng định vai trò, vị trí trung tâm và nòng cốt 

trong các phong trào nông dân, là chỗ dựa vững chắc của các cấp chính quyền, của 

giai cấp nông dân, tích cực chuyển tải đường lối chủ trương của Đảng đến với 

người dân, nhất là những vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần 

thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới./.  
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