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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC KẠN 

* 

                     Số         -NQ/HNDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Bắc Kạn, ngày        tháng        năm 2018 

NGHỊ QUYẾT 
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn  

lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018- 2023 

 

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

2023 tổ chức tại Hội trường các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Bắc Kạn, từ 

ngày 20 đến ngày 21 tháng 9 năm 2018 với sự tham gia của 219 đại biểu tiêu 

biểu đại diện cho trên 49.000 cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh. 

Qua 2 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ và 

trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn 

lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018- 2023, 

QUYẾT  NGHỊ: 

1. Nhất trí với đánh giá của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VII về 

kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 

2013- 2018 và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá 

VII đã trình tại Đại hội.  

2. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 

2018- 2023 gồm 27 ủy viên trên tổng số 29 ủy viên (khuyết 02) và bầu 09 đại 

biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần 

thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023. 

3. Đại hội nhất trí với các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2018-2023,  cụ 

thể 18 chỉ tiêu  như sau: 

3.1.Hằng năm, có 98% trở lên cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền 

các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các 

Chỉ thị, Nghị quyết của Hội. 

3.2. Kết nạp mới từ 1.000 hội viên trở lên/năm. 

3.3. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% cán bộ Hội các cấp được tập huấn 

nghiệp vụ công tác Hội. 

3.4. Cuối nhiệm kỳ có 80 chi, tổ hội nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả. 

3.5. Hằng năm, có 80% trở lên cơ sở Hội đạt vững mạnh và khá, không có 

cơ sở Hội yếu kém. 

3.6. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 100% chi hội có Quỹ, bình quân 75.000 

đồng/hội viên.   
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3.7. Hằng năm, 90% trở lên hội viên được tập huấn và chuyển giao khoa 

học kỹ thuật.  

3.8. Hằng năm, phối hợp tổ chức dạy nghề cho 300 hội viên, nông dân trở 

lên, 80% học viên sau học nghề có việc làm. 

3.9. Hằng năm, vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân tăng trưởng 10% 

so với năm trước. 

3.10. Hằng năm, có 30% trở lên hộ hội viên đăng ký  hộ sản xuất kinh 

doanh giỏi, trong đó có 50% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất 

kinh doanh giỏi các cấp; 100% hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông 

sản đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

3.11. Phấn đấu mỗi năm tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm từ 2,5- 3%. 

3.12. Hằng năm, có 90% trở lên hộ hội viên đăng ký gia đình văn hoá, có 

85% trở lên số hộ được công nhận gia đình văn hóa. 

3.13. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% Hội Nông dân cấp xã xây dựng 

được mô hình kinh tế tập thể (tổ hợp tác, hợp tác xã); 40 sản phẩm đề án OCOP. 

3.14. Có 100% cơ sở Hội làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân 

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mỗi cơ sở hội xây dựng ít nhất 01 mô 

hình "sạch nhà, tốt ruộng" có hiệu quả. 

3.15. Hằng năm 100% cấp huyện và cấp xã tổ chức được các hoạt động 

dịch vụ hỗ trợ nông dân. 

3.16. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có ít nhất 600 hội viên ưu tú được kết nạp 

Đảng. 

3.17. Cuối nhiệm kỳ, có 98% trở lên hội viên tham gia bảo hiểm y tế và 

100% các cấp Hội làm tốt công tác vận động nông dân thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 7 khóa XII "Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội". 

3.18. Có 98% trở lên hội viên, nông dân được phổ biến, giáo dục nâng cao 

nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

4. Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trên, các cấp Hội cần tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: 

4.1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kịp thời cho hội viên, nông dân nắm 

vững và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật  

của Nhà nước,  nhất là các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn, các văn bản của tỉnh uỷ, UBND tỉnh và của Hội gắn với việc “Đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng 

cường công tác tuyên truyền,  kịp thời nêu gương tập thể, cá nhân điển hình tiên 

tiến, những mô hình mới, phản ánh kịp thời kết quả hoạt động công tác Hội và 

phong trào nông dân. 
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4.2. Đa dạng hóa hình thức tập hợp hội viên, nông dân, phát triển hội viên 

phải đi đôi với nâng cao chất lượng. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều 

hành của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp, hướng các hoạt động về cơ sở 

có hiệu quả thiết thực, chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 

Hội. Đổi mới các hình thức sinh hoạt chi hội, sinh hoạt theo tổ hội nghề nghiệp,  

nhằm thu hút, tập hợp hội viên cùng sản xuất, kinh doanh trong một lĩnh vực. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội Nông dân 

Việt Nam và những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

 

4.3. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các sở, 

ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 61-KL/TW của 

Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn 

phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, đẩy mạnh 3 phong 

trào thi đua của Hội nhất là phong trào “ Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh 

giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” phát triển cả chiều 

rộng và chiều sâu, khích lệ hội viên, nông dân tích cực tham gia, từng bước 

khẳng định vai trò nòng cốt của nông dân trong phong trào nông dân thi đua xây 

dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh. 

 

4.4. Tích cực đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát 

triển sản xuất. Phối hợp với các ngành liên quan hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ 

thuật, vật tư nông nghiệp, hỗ trợ thông tin xây dựng thương hiệu và tiêu thụ 

nông sản. Tăng cường liên kết sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị, đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm.  

4.5. Vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính 

quyền trong sạch, vững mạnh. Quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú 

cho Đảng xem xét phát triển đảng viên mới. Tham gia thực hiện tốt quy chế dân 

chủ cơ sở, chủ động tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách 

liên quan phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. 

 

5. Giao cho Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá VIII tiếp thu ý kiến 

chỉ đạo của đồng chí  Lương Quốc Đoàn – Phó chủ tịch  BCH Trung ương Hội 

Nông dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh 

ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,  để xây dựng chương trình, kế hoạch, vận 

động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và 

chương trình công tác trọng tâm của Hội nhiệm kỳ 2018- 2023 đã được Đại hội 

thông qua. 

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

2023 kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đoàn kết, năng động, 

sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị 



4 

 

quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023,  

góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Xứng đáng với 

sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và mong đợi của cán bộ, hội viên, nông 

dân toàn tỉnh./. 

 

       T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Lưu Văn Quảng 
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