
Chiều ngày 20/7/2015, 
tại Hội trường Nhà 
khách Văn phòng Tỉnh 

ủy Bắc Kạn, Hội Nông dân tỉnh 
Bắc Kạn tổ chức Hội nghị biểu 
dương điển hình tiên tiến lần 
thứ III, giai đoạn 2010 - 2015. 

Dự hội nghị có đồng chí 
Đinh Thị Chuyên San - Ủy viên 
Thường trực Hội đồng nhân 
dân tỉnh, các đồng chí Thường 
trực, Ủy viên Ban Chấp hành Hội 
Nông dân tỉnh, lãnh đạo các sở, 
ban, ngành, Ủy ban MTTQ và 
đoàn thể tỉnh; Thường trực các 
Huyện ủy, Thành ủy cùng 102 
đại biểu là các điển hình tiên 
tiến đại diện cho 48.212 hội 
viên nông dân trong toàn tỉnh.

Báo cáo tổng kết phong 
trào thi đua yêu nước và công 
tác thi đua khen thưởng 5 năm, 

giai đoạn 2010 - 2015 nêu rõ: 
Trong 5 năm từ 2010-2015, các 
cấp Hội Nông dân trong tỉnh 
đã đẩy mạnh các phong trào 
thi đua yêu nước, nhất là các 
phong trào như “Phong trào 
nông dân thi đua sản xuất kinh 
doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau 
làm giàu và giảm nghèo bền 
vững”, “Phong trào nông dân 
thi đua xây dựng nông thôn 
mới”, “Phong trào nông dân 
tham gia đảm bảo quốc phòng 
an ninh”. Từ những phong trào 
thi đua này đã xuất hiện nhiều 
tập thể, cá nhân điển hình, tiêu 
biểu trong tất cả các lĩnh vực 
của đời sống xã hội, làm nòng 
cốt phát triển phong trào sâu 
rộng khắp toàn tỉnh. 

 Trong 5 năm thực hiện 
phong trào, đến nay đã có 

01 cá nhân được Thủ trướng 
Chính phủ tặng Bằng khen; 29 
tập thể, 63 cá nhân được Trung 
ương Hội tặng Bằng khen; 
UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Cờ cho 
01 tập thể, tặng Bằng khen cho 
02 tập thể, 22 cá nhân, Công 
nhận 10 tập thể đạt danh hiệu 
Tập thể lao động xuất sắc; Hội 
Nông dân tỉnh Bắc Kạn tặng 
Bằng khen cho 104 tập thể, 97 
cá nhân, tặng giấy khen cho 
48 cá nhân; Hội Nông dân các 
huyện, thành phố, các ban, 
ngành, đoàn thể cùng cấp tặng 
giấy khen cho 313 tập thể, 112 
cá nhân. Ngoài ra, Trung ương 
Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ 
niệm chương “Vì giai cấp Nông 
dân Việt Nam” cho 461 cá nhân 
có thành tích và công lao đóng 

HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 
LẦN THỨ  III, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

Toàn cảnh Hội nghị.                                                            Ảnh: DUY HOÀI 
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Với thắng lợi của Cách 
mạng tháng Tám đã lật 
đổ ách thực dân quàng 

lên cổ nhân dân ta hơn 80 năm 
và chế độ quân chủ chuyên chế 
tồn tại hàng ngàn năm.

Nói như giáo sư Trần Quốc 
Vượng: “Với Cách mạng tháng 
Tám, mùa Thu, Việt Nam nhảy 
vọt lớn sang kỷ nguyên Dân 
chủ Cộng hòa. Mười hai ngày 
thôi, cách mạng thành công 
trên cả nước, từ cao nguyên 
Đồng Văn đến mũi Cà Mau, từ 
đỉnh Hi-la-san sang Hòn Khói 
và hải đảo xa xôi. Trong nắng 
thu vàng rực, từ Ba Đình lịch 
sử sang sảng cất cao lời “Tuyên 
ngôn độc lập”.

Ngày 13/8/1945, Hội nghị 
toàn quốc của Đảng đã họp 
và ra quyết định thành lập Ủy 
ban khởi nghĩa, đồng thời phát 

lệnh tổng khởi nghĩa giành 
chính quyền về tay nhân dân 
nhân cả nước. Từ ngày 14-18/8 
hưởng ứng lệnh tổng khởi 
nghĩa của Đảng nhân dân cả 
nước đã nhất trí đứng lên tiến 
hành cuộc tổng khởi nghĩa kết 
hợp lực lượng chính trị và lực 
lượng vũ trang. Tất cả tạo nên 
một cuộc vùng dậy vĩ đại của cả 
dân tộc. Nhiều nơi nhân dân đã 
giành được chính quyền trước 
thủ đô như: Hải Dương, Hà 
Tĩnh, Quảng Nam, Bắc Giang.              

10h sáng ngày 19/8, một 
cuộc mít tinh khổng lồ bắt 
đầu tại Quảng trường nhà hát 
thành phố. Hết đoàn người 
này đến đoàn người khác, từ 
khắp nơi đổ về quảng trường. 
Cờ đỏ rợp trời. Đến trưa đoàn 
người dự mít tinh đã chia đi các 
đường phố tuần hành, thị uy 

và nhanh chóng chiếm được 
các công sở của địch như: Tòa 
thống sứ, Tòa thị chính, Sở 
cảnh sát, Bưu điện. Bọn Nhật 
cùng tay sai của chúng mặc 
dù trong tay có vũ khí nhưng 
không kẻ nào dám bắn. Toàn 
bộ chính quyền của địch ở Hà 
Nội đã về tay nhân dân mà 
không phải đổ một giọt máu 
nào. Thắng lợi của cuộc tổng 
khởi nghĩa ở Hà Nội đã mở 
đường cho cách mạng tiến 
mau chóng về phía Nam.

Như vậy chỉ trong vòng 
12 ngày, cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc do Đảng lãnh 
đạo đã giành được thắng lợi 
trong cả nước, khi ấy Đảng ta 
chỉ có 5000 đảng viên. Ách thực 
dân quàng lên cổ nhân dân ta 
hơn 80 năm và chế độ quân 
chủ chuyên chế tồn tại hàng 
ngàn năm đã bị trận cuồng 
phong phẫn nộ của nhân dân 
càn quét sạch trong một thời 
gian ngắn. Chỉ trong mấy ngày 
những dấu vết của nạn đói, 
dịch tả, nạn khủng bố hầu như 
biến khỏi thủ đô.

Ngày 26/8/1945, trong 
không khí tưng bừng của cuộc 
tổng khởi nghĩa, đồng chí Lê 
Đức Thọ được Ban Thường vụ 
Trung ương Đảng cử đi đón Bác 
từ Tuyên Quang về Hà Nội. Tại 
tầng 2 của ngôi nhà số 48, phố 
Hàng Ngang người đã viết bản 
“Tuyên Ngôn Độc Lập”.

Sáng 2/9/1945, tại Quảng 
trường Ba Đình lịch sử, trước 
hàng chục vạn nhân dân thủ 
đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

"Cách mạng tháng Tám" 
mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình 
lịch sử ngày 2/9/1945.
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đọc bản “Tuyên Ngôn Độc Lập” 
trịnh trọng tuyên bố với toàn 
thế giới và quốc dân Việt Nam 
khai sinh ra nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa - nhà nước công 
nông đầu tiên ở Đông Nam Á, 
đánh dấu sự thắng lợi của cuộc 
tổng khởi nghĩa cách mạng 
tháng Tám.

Mở đầu bản Tuyên ngôn, 
người đã khẳng định nguyên 
lý về sự bình đẳng giữa các dân 
tộc. Người trích dẫn bản “Tuyên 
ngôn độc lập” của nước Mỹ năm 
1776 - tuyên bố về quyền bình 
đẳng giữa các dân tộc. Đồng 
thời người cũng trích dẫn bản 
“Tuyên ngôn về nhân quyền và 
dân quyền của Pháp năm 1789, 
về quyền sống, quyền được 
hưởng tự do và quyền mưu cầu 
hạnh phúc là những quyền bất 
khả xâm phạm mà tạo hóa ban 
cho con người. Suy rộng ra, dân 
tộc ta cũng có quyền được bình 
đẳng như các dân tộc khác trên 
thế giới, nhân dân Việt Nam 
cũng có quyền sống, quyền 
hưởng độc lập tự do và quyền 
mưu cầu hạnh phúc.

Tiếp theo bằng những 
lời lẽ đanh thép Người đã tố 
cáo tội ác dã tâm của thực dân 
Pháp đã xâm lược và thống trị 
nhân dân ta, đẩy đồng bào ta 
vào cảnh lầm than khổ cực. 
Thế mà hơn 80 năm qua, thực 
dân Pháp đã lợi dụng lá cờ “tự 
do - bình đẳng - bác ái” đem 
quân xâm lược nước ta, áp bức 
đồng bào ta, đẩy nhân dân ta 
vào cảnh lầm than, khổ cực, 
rơi vào thân phận, địa vị của 
người dân mất nước. Đồng 
thời Người cũng vạch trần bộ 
mặt đớn hèn của thực dân 
Pháp đã hai lần bán rẻ nước ta 
cho Phát xít Nhật. Người cũng 

ra sức lên án tội ác của Phát xít 
Nhật còn dã man hơn cả thực 
dân Pháp. Chúng mới cai trị 
nước ta khoảng 5 năm mà đã 
làm cho hơn 2 triệu đồng bào 
ta bị chết đói và gây bao thảm 
họa khác. Và sự thật là chúng ta 
đã giành chính quyền từ trong 
tay Nhật. Vì vậy Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tuyên bố xóa bỏ mọi điều 
ước đã ký trước đây với chính 
phủ Pháp và tuyên bố ly khai 
khỏi mối quan hệ trong liên 
hiệp Pháp.

Cuối cùng Người khẳng 
định dân tộc ta có truyền 
thống chống xâm lăng, có tinh 
thần độc lập dân tộc, có ý chí tự 
lực tự cường: “Một dân tộc gan 
góc đứng lên chống thực dân 
Pháp trong suốt hơn 80 năm 
nay, một dân tộc đã gan góc 
đứng về phe đồng minh chống 
phát xít mấy năm nay, dân tộc 
đó phải được tự do, dân tộc đó 
phải được độc lập".

Kết thúc bản Tuyên ngôn 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã một 
lần nữa khẳng định quyết tâm 
giữ gìn nền độc lập tự do của 
toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta: “Toàn thể dân tộc Việt 
Nam quyết đem tất cả tinh 
thần và lực lượng, tính mạng 
và của cải để giữ vững quyền 
tự do, độc lập ấy.”

Bản Tuyên Ngôn Độc Lập 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
một văn kiện chính trị vô giá. 
Vì đã khẳng định được tất cả 
thành quả đấu tranh ngót 100 
năm chống đế quốc, hàng 
ngàn năm chống phong kiến 
của nhân dân được viết lên 
bằng xương máu. Đồng thời 
bản “Tuyên Ngôn Độc Lập” 
trịnh trọng tuyên bố với toàn 
thế giới và quốc dân Việt Nam 

khai sinh ra nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa - nhà nước công 
nông đầu tiên ở Đông Nam Á. 
Cách mạng tháng Tám thành 
công đã mở ra một kỷ nguyên 
mới trong lịch sử dân tộc kỷ 
nguyên Độc Lập - Tự Do và Chủ 
nghĩa Xã hội, một thời đại mới 
- thời đại Hồ Chí Minh, khẳng 
định một chân lý sáng ngời 
“không có gì quý hơn độc lập 
- tự do”.

Thành quả vĩ đại và những 
bài học lịch sử vô giá của Cách 
mạng Tháng 8/1945 đã trở 
thành hành trang, thành động 
lực thôi thúc, thành tư tưởng 
và kinh nghiệm soi đường, cổ 
vũ toàn dân, toàn quân ta, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cùng tư tưởng 
của Người, đánh thắng các 
cuộc xâm lược của các thế lực 
thù địch mà đỉnh cao là chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phủ 
năm 1954, đại thắng mùa xuân 
năm 1975, giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước, bảo vệ 
Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ 
quốc tế. Tinh thần và ý chí quật 
cường của Cách mạng Tháng 
Tám tiếp tục đưa nhân dân ta 
giành thắng lợi rất to lớn và có 
ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp 
đổi mới, tiến hành công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
quốc tế, tiếp tục đưa đất nước 
từng bước quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội phù hợp với thực 
tiễn Việt Nam. Đất nước ta 
ngày càng đàng hoàng hơn, to 
đẹp hơn. Đồng bào ta có cuộc 
sống ngày càng ấm no, hạnh 
phúc. Uy tín và vị thế nước ta 
ngày càng được nâng cao trên 
trường quốc tế.

Theo Baomoi.com
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Phát huy tinh thần yêu 
nước, nối tiếp truyền 
thống cách mạng vẻ 

vang của giai cấp nông dân 
và Hội Nông dân Việt Nam. 
Trong 5 năm qua, cán bộ, hội 
viên nông dân trong toàn tỉnh 
đã nỗ lực khắc phục mọi khó 
khăn, thực hiện tốt phong trào 
thi đua yêu nước và đạt được 
những kết quả khích lệ.

Trong giai đoạn 2010 - 
2015, Hội Nông dân tỉnh luôn 
bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của Trung ương Hội Nông dân 
Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy 
Bắc Kạn, chủ động phối hợp 
với các cấp chính quyền, ban, 
ngành, đoàn thể, phát huy tốt 
vai trò nòng cốt của tổ chức Hội 
Nông dân, tổ chức thực hiện tốt 
các phong trào thi đua yêu nước 
trong cán bộ, hội viên nông dân.

 Phong trào nông dân thi 
đua sản xuất kinh doanh giỏi, 
đoàn kết giúp nhau làm giàu và 
giảm nghèo bền vững là phong 
trào thi đua sâu rộng nhất và 
mang lại hiệu quả kinh tế xã hội 
lớn nhất của giai cấp nông dân 
trong thời kỳ đổi mới. Phong 
trào đã tạo động lực mạnh mẽ 
để phát huy các nguồn lực, 
khai thác tiềm năng, thế mạnh 
của địa phương và hộ gia đình, 
đáp ứng được nguyện vọng 
chính đáng của nông dân nên 
thu hút được đông đảo nông 
dân tham gia. Cụ thể: Trong 5 
năm qua đã có 26.119 lượt hộ 
đăng ký sản xuất kinh doanh 
giỏi các cấp và qua bình xét có 
15.441 lượt hộ đạt, trong đó: 
cấp cơ sở 11.070 lượt hộ, cấp 
huyện 3.599 lượt hộ, cấp tỉnh 
6.969 lượt hộ, 76 lượt hộ đạt 

cấp Trung ương. Từ phong trào 
đã xuất hiện ngày càng nhiều 
những điển hình tiên tiến, đó 
là những tập thể, cá nhân tiêu 
biểu cho tinh thần lao động 
cần cù, thông minh sáng tạo, ý 
chí tự lực tự cường, không chỉ 
làm giàu cho tập thể mà còn 
giúp đỡ cho các hộ nghèo, khó 
khăn vươn lên thoát nghèo, 
đặc biệt có hộ anh Triệu Tiến 
Phương - thôn Bản Đính, xã 
Nghiên Loan, huyện Pác Nặm 
là tấm gương hội viên nông 
dân có ý chí, nghị lực vươn 
lên trong cuộc sống, xóa được 
nghèo khó, ổn định cuộc sống.

Những hoạt động trên 
đã tác động mạnh đến phong 
trào nông dân sản xuất kinh 
doanh giỏi, giúp nhau làm 
giàu và giảm nghèo bền vững 
ở địa phương, góp phần hoàn 

Nhìn lại 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong 
cán bộ, hội viên nông dân giai đoạn 2010 - 2015 

Đại diện các tập thể điển hình tiên tiến nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.     Ảnh: DUY HOÀI
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thành các chỉ tiêu kinh tế - xã 
hội của tỉnh nhà. Đời sống của 
hội viên nông dân từng bước 
được nâng lên, hộ nghèo giảm, 
bộ mặt nông thôn ngày càng 
khởi sắc.

Đối với phong trào nông 
dân tham gia xây dựng nông 
thôn mới, Hội đã phát động, 
vận động cán bộ, hội viên 
nông dân đóng góp được 
2.902.359.000đ, 181.169 ngày 
công lao động, sửa chữa và 
làm mới 23.275km đường giao 
thông nông thôn, kiên cố hóa 
1.604 km kênh mương nội 
đồng. Hiến 56.687m2 đất, sửa 
chữa 312 phòng học, 11 tấn xi 
măng, 770m3 cát, 351m3 sỏi để 
làm các công trình phúc lợi. Vận 
động hội viên nông dân xây 
dựng gia đình văn hóa, thôn, 
xã văn hóa, trong 5 năm có 
190.736 lượt hộ hội viên đăng 
ký, qua bình xét có 169.634 lượt 
hộ đạt gia đình văn hóa; thực 
hiện nếp sống văn minh trong 
việc cưới, việc tang, giữ gìn vệ 
sinh môi trường nông thôn, 
phòng chống các tệ nạn xã hội, 
chung tay góp sức xây dựng 
nông thôn mới ngày càng giàu 
đẹp, văn minh.

Về phong trào nông dân 
tham gia đảm bảo quốc phòng 
an ninh, Hội thường xuyên tổ 
chức tuyên truyền, vận động 
cán bộ, hội viên nông dân tham 
gia phong trào “Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc” được 71 
buổi/ 2.904 lượt hội viên, tuyên 
truyền Chỉ thị 36/CT-TTg về 
cấm sử dụng tàng trữ súng săn 
và công cụ hỗ trợ săn bắt động 
vật được 18 buổi/591 lượt hội 
viên, vận động con em hội viên 
nông dân tham gia nghĩa vụ 

quân sự, tham gia huấn luyện 
dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu giao 
hằng năm. Phối hợp với Bộ chỉ 
huy quân sự tỉnh tổ chức đoàn 
công tác dân vận tại các thôn 
vùng cao được 5 đợt/5 xã tại 
địa bàn 4 huyện của tỉnh.

Về công tác xây dựng tổ 
chức Hội vững mạnh: Trong 5 
năm qua, công tác xây dựng 
củng cố tổ chức Hội vững 
mạnh đã được quan tâm và tập 
trung chỉ đạo đổi mới nội dung, 
hình thức hoạt động như: Công 
tác tuyên truyền, phát triển hội 
viên chú trọng về chất lượng 
hội viên, xây dựng Quỹ Hội, 
phát thẻ hội viên...

Cùng với đó, Hội xác 
định công tác thi đua - khen 
thưởng là nhằm động viên, 
khích lệ kịp thời gương người 
tốt, việc tốt, nhân rộng điển 
hình tiên tiến. Dưới sự chỉ đạo 
của Trung ương Hội Nông dân 
Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy 
Bắc Kạn, các cấp Hội Nông dân 
trong tỉnh đã thực hiện tốt mọi 
nhiệm vụ chính trị - xã hội, các 
chỉ tiêu kế hoạch giao. Trong 5 
năm qua, 01 cá nhân được Thủ 
trướng Chính phủ tặng Bằng 
khen; 29 tập thể, 63 cá nhân 
được Trung ương Hội tặng 
Bằng khen; UBND tỉnh Bắc Kạn 
tặng Cờ cho 01 tập thể, tặng 
Bằng khen cho 02 tập thể, 22 
cá nhân, công nhận 10 tập thể 
đạt danh hiệu Tập thể lao động 
xuất sắc; Hội Nông dân tỉnh 
Bắc Kạn tặng Bằng khen cho 
104 tập thể, 97 cá nhân, tặng 
giấy khen cho 48 cá nhân; 313 
tập thể, 112 cá nhân được Hội 
Nông dân các huyện, thành 
phố, các ban ngành đoàn 
thể cùng cấp tặng giấy khen. 

Ngoài ra, Trung ương Hội Nông 
dân Việt Nam tặng Kỷ niệm 
chương “Vì giai cấp Nông dân 
Việt Nam” cho 461 cá nhân có 
thành tích và công lao đóng 
góp cho công tác Hội và phong 
trào nông dân.

Bên cạnh những kết quả 
đạt được, phong trào thi đua 
yêu nước trong cán bộ, hội viên 
nông dân cũng còn bộc lộ một 
số hạn chế, tồn tại đó là: Một số 
đơn vị chưa nhân thức sâu sắc 
vai trò, tác dụng của công tác 
thi đua khen thưởng nên chưa 
thực sự quan tâm tổ chức phát 
động và tổ chức các phong trào 
thi đua; Một số cán bộ, hội viên 
nông dân còn tự ti với bản thân 
và việc viết báo cáo thành tích 
đề nghị các cấp khen thưởng, 
việc phổ biến nhân rộng điển 
hình tiên tiến, những kinh 
nghiệm trong công tác, trong 
lao động sản xuất còn hạn chế.

Phát huy những kết quả 
đã đạt được trong thời gian 
qua, khắc phục triệt để những 
hạn chế, tồn tại để tổ chức tốt 
các phong trào thi đua yêu 
nước trong cán bộ, hội viên 
nông dân giai đoạn 2015 - 
2020, các cấp Hội Nông dân 
trong tỉnh cần quan tâm thực 
hiện tốt một số nội dung cơ 
bản sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục tạo sự 
chuyển biến về nhận thức, 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 về tiếp tục đổi mới 
công tác thi đua khen thưởng 
và các quy định của Đảng, Nhà 
nước, Trung ương Hội Nông 
dân Việt Nam, của tỉnh. Thi đua 

(Xem tiếp trang  11)
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T rong những năm qua, 
các cấp Hội Nông dân 
thành phố Bắc Kạn đã 

triển khai thực hiện tốt Nghị 
quyết số 06-NQ/HNDTW của 
BCH Trung ương Hội Nông dân 
Việt Nam (khóa V) về “Tiếp tục 
xây dựng tổ chức Hội Nông 
dân các cấp vững mạnh” và đạt 
được kết quả đáng ghi nhận, 
góp phần củng cố, xây dựng tổ 
chức Hội vững mạnh từ Thành 

phố đến cơ sở; động viên sức 
mạnh, trí tuệ, nguồn lực của hội 
viên, nông dân vào sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội, xây 
dựng nông thôn mới.

Hàng năm, Ban Thường 
vụ Hội Nông dân Thành phố 

xây dựng chương trình hoạt 
động công tác Hội một cách cụ 
thể, chỉ đạo tăng cường công 
tác kiểm tra thăm nắm, kịp 
thời củng cố kiện toàn các cơ 
sở Hội, chi Hội, khắc phục hạn 
chế yếu kém. Tập trung vào 
các giải pháp về tăng cường 
công tác kết nạp hội viên, xây 
dựng Quỹ Hội, Quỹ Hỗ trợ 
nông dân; tập huấn nghiệp vụ 
cho đội ngũ cán bộ Hội; phối 

hợp tổ chức tập huấn chuyển 
giao khoa học - kỹ thuật, dạy 
nghề và dịch vụ hỗ trợ cho 
hội viên nông dân. Đồng thời 
tổ chức thực hiện có hiệu quả 
các giải pháp xây dựng tổ 
chức Hội vững mạnh gắn với 

tổ chức các phong trào thi đua 
yêu nước của nông dân.

Hội tập trung đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động, 
làm tốt công tác tham mưu, 
phối hợp, tranh thủ sự tạo điều 
kiện của các cấp, các ngành 
nhằm huy động các nguồn 
lực để phục vụ công tác Hội và 
hỗ trợ hội viên nông dân phát 
triển sản xuất, kinh doanh. Chú 
trọng công tác tuyên truyền, 
giáo dục chính trị tư tưởng; 
công tác xây dựng Ban Chấp 
hành các cấp đảm bảo tiêu 
chuẩn, có cơ cấu hợp lý; xây 
dựng tổ chức bộ máy và cán 
bộ giúp việc theo hướng tinh 
gọn, hiệu quả. Quan tâm đến 
công tác quy hoạch, đào tạo, 
bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ 
cán bộ Hội các cấp. Tăng cường 
công tác kiểm tra, phát hiện, 
xây dựng, biểu dương khen 
thưởng và nhân rộng các điển 
hình tiên tiến.

Qua 5 năm thực hiện Nghị 
quyết, chất lượng sinh hoạt chi 
Hội được nâng lên rõ rệt. Nhiều 
chuyên đề được chi Hội đưa 
vào sinh hoạt ngày càng phong 
phú như kỹ thuật trồng trọt, 
phát triển chăn nuôi, xây dựng 
mô hình sản xuất kinh doanh 
hiệu quả; giải pháp nâng cao số 
lượng, chất lượng hội viên, giải 
pháp vận động hội viên tham 
gia xây dựng nông thôn mới… 
Do đó, tỷ lệ hội viên tham gia 
sinh hoạt ngày càng cao. Từ 
năm 2010 đến nay, toàn Thành 
phố đã kết nạp được 135 hội 
viên, bình quân mỗi năm kết 

Xây dựng Hội vững mạnh 
gắn với tổ chức các phong 
trào thi đua

HND Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội 
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nạp được 30 hội viên, đưa tổng 
số hội viên toàn Thành phố đạt 
2.742 hội viên, chiếm 87,7% so 
với tổng hộ nông nghiệp.

Xác định xây dựng tổ chức 
Hội vững mạnh nhằm đáp ứng 
với tình hình nhiệm vụ trong 
giai đoạn mới. Thành Hội đã 
tập trung chỉ đạo xây dựng cơ 
sở Hội, chi Hội vững mạnh. Kết 
quả trong 5 năm, toàn Thành 
phố có 5 lượt cơ sở Hội đạt “CSH 
vững mạnh xuất sắc”, 85 lượt 
chi Hội đạt “chi Hội vững mạnh 
xuất sắc”. Riêng năm 2014, 
100%;  cơ sở Hội đạt danh hiệu 
tập thể “Vững mạnh xuất sắc”, 
73% chi Hội đạt “Vững mạnh 
loại A”, 22,1% chi Hội đạt danh 
hiệu “Vững mạnh loại B”, 3,9% 
chi Hội đạt danh hiệu “Vững 
mạnh loại C”.

Công tác xây dựng Quỹ 
Hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân được 
chú trọng. Hiện nay, Quỹ hoạt 
động của cơ sở Hội có hơn 
217 triệu đồng, bình quân mỗi 
hội viên đạt trên 79.000 đồng. 
Nguồn Quỹ HTND toàn Thành 
phố là 1,2 tỷ đồng, trong đó 
nguồn Quỹ của Hội Nông dân 
Thành phố là 129 triệu đồng. 
Hội đã giải ngân cho hội viên 
nông dân vay, xây dựng các 
mô hình, thực hiện các dự án 
phát triển sản xuất, kinh doanh 
có hiệu quả. Bên cạnh đó Hội 
còn phối hợp tham gia hòa giải 
hàng chục vụ việc tranh chấp, 
mâu thuẫn nội bộ trong nông 
dân và các khu dân cư, tích cực 
tuyên truyền pháp luật cho hội 
viên nông dân, vận động nông 

dân tham gia giám sát và thực 
hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ 
sở. Ngoài ra, Hội còn tích cực 
vận động hội viên nông dân 
ưởng ứng thực hiện cuộc vận 
động học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
Hội đã giới thiệu 65 hội viên ưu 
tú cho các cấp ủy Đảng và đã 
có 39 hội viên được bồi dưỡng 
kết nạp vào Đảng; đến nay có 
592 hội viên nông dân là đảng 
viên (chiếm 21,6%).

Các cấp Hội đã tổ chức tập 
huấn, chuyển giao khoa học - 
kỹ thuật được 196 lớp cho 8.898 
lượt cán bộ, HVND; dạy nghề 
trồng rau an toàn, chăn nuôi 
thú y và sửa chữa máy nông 
cụ được 17 lớp cho 957 HVND; 
cung ứng hơn 200 tấn phân 
bón các loại; Tổ chức sản xuất 
và cung ứng được 1.100 lít chế 
phẩm E.M trong sản xuất và xử 
lý môi trường. Từ phong trào, 
5 năm qua Hội đã giúp 110 hộ 
nông dân vượt nghèo, có 1.113 
lượt hộ HVND được công nhận 
hộ SXKD giỏi các cấp, điển hình 
như hộ Ông Triệu Hữu Quan - 
xã Nông Thượng; Ông Phạm 
Đức Bang - Phường Chí Kiên; 
Ông Lý Văn Lằm - Phường Đức 
Xuân; Bà Vi Thị Trầm - Phường 
Xuất Hóa.

Các phong trào thi đua 
do Trung ương Hội phát động 
được hội viên nông dân tích 
cực hưởng ứng, trong đó trọng 
tâm là phong trào nông dân thi 
đua sản xuất kinh doanh giỏi, 
đoàn kết giúp nhau làm giàu và 
giảm nghèo bền vững gắn với 

các chương trình kinh tế trọng 
tâm của Thành phố; Cuộc vận 
động “Cả nước chung sức xây 
dựng nông thôn mới”; “Chung 
sức xây dựng Thị xã Bắc Kạn trở 
thành Thành phố trực thuộc 
tỉnh vào năm 2015”, tham gia 
thực hiện tốt cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng 
cuộc sống mới ở khu dân cư” và 
phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ở cơ 
sở” xây dựng gia đình, khu phố, 
làng văn hóa. Đã có 2.670 gia 
đình HVND được công nhận 
gia đình nông dân văn hóa, đạt 
98% so với tổng số hộ HVND.

Sau 5 năm triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 06-NQ/
HNDTW gắn với việc tổ chức 
các phong trào thi đua của 
Hội, hoạt động Hội Nông dân 
Thành phố Bắc Kạn đã đi vào 
chiều sâu, có chất lượng. Các 
phong trào thi đua được đẩy 
mạnh, tạo được sự chuyển biến 
mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh 
vực. Công tác xây dựng tổ chức 
Hội và các phong trào thi đua 
yêu nước của nông dân Thành 
phố đã góp phần quan trọng 
vào quá trình phát triển kinh tế 
- xã hội, đảm bảo an ninh quốc 
phòng của Thành phố. Hội đã 
phát huy được vai trò trung 
tâm, nòng cốt cho phong trào 
nông dân tham gia thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia Xây dựng nông thôn mới ở 
địa phương./.

 XUÂN HOÀN,
  HND Thành phố
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Nông dân Nông Hạ 
chung sức xây dựng Nông thôn mới

 Người dân thôn Nà Cù xã Nông Hạ huyện Chợ Mới làm đường nông thôn mới.

Xã Nông Hạ được chọn 
là một trong hai xã 
điểm xây dựng nông 

thôn mới của huyện Chợ Mới. 
Thời gian qua, để góp phần 
đẩy mạnh phong trào xây 
dựng nông thôn mới, thay 
đổi diện mạo địa phương, 
Hội Nông dân xã Nông Hạ 
đã tổ chức tuyên truyền, vận 
động hội viên nông dân tích 
cực hưởng ứng phong trào 

"Cả nước chung tay xây dựng 
nông thôn mới", qua đó tạo 
khi thế thi đua sôi nổi, thu 
hút đông đảo cán bộ, hội viên 
tham gia và bước đầu mang lại 
hiệu quả tích cực.

Gắn tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới (NTM) với các 
chỉ tiêu thi đua của Hội là một 
trong những yêu cầu trong 
quá trình tham gia xây dựng 
NTM, nhằm huy động sự tham 

gia tích cực của toàn thể hội 
viên nông dân. Chính vì vậy, 
công tác tuyên truyền, vận 
động được xem là nhiệm vụ 
thường xuyển, liên tục ở tất cả 
các chi hội, câu lạc bộ và toàn 
dân. Trong quá trình chỉ đạo 
thực hiện nhiệm vụ, Hội đã 
làm tốt công tác tham mưu với 
cấp ủy, phối hợp với UBND, các 
ban, ngành, đoàn thể tuyên 
truyền, vận động, tổ chức 
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thực hiện có hiệu quả các hoạt 
động theo nhiệm vụ công tác 
Hội và nhiệm vụ chính trị địa 
phương về xây dựng NTM.

Để tham gia chương trình 
có hiệu quả, Hội đã đẩy mạnh 
tuyên truyền về mục đích, ý 
nghĩa của chương trình xây 
dựng NTM, tổ chức quán triệt 
về việc thực hiện cuộc vận 
động và thực hiện các tiêu chí 
NTM trong đội ngũ cán bộ Hội 
với sự tham gia của nhiều hội 
viên nông dân. Tập trung chỉ 
đạo các chi hội vận động hội 
viên tích cực hưởng ứng thực 
hiện các tiêu chí còn lại để 
sớm hoàn thành 19 tiêu chí 
trong xây dựng NTM. Hội đã 
làm tốt công tác tuyên truyền, 
vận động để hội viên nông 
dân hiểu rõ tầm quan trọng 
xây dựng NTM, hiểu rõ chủ thể 
của quá trình xây dựng NTM là 
người dân. Chính vì vậy, trong 
thời gian qua, hội viên nông 
dân trong xã đã đồng lòng, 
chung sức tham gia thực hiện 
phong trào xây dựng NTM 
nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng 
giao thông nông thôn, đã có 
nhiều hộ tại các thôn tham gia 
góp công, góp của, hiến đất 
để làm đường, đặc biệt tại các 
thôn Nà Cù, Nà Mẩy, Nà Bản, 
Bản Tết, người dân đã hiến 
hàng nghìn m2 đất của gia 
đình. trong đó có hộ gia đình 
ông Hoàng Văn Tuyên, ở thôn 
Bản Tết 1. Năm 2014, thực hiện 
chương trình làm đường giao 
thôn nông thôn ở địa phương, 

gia đình ông cùng 9 hộ dân 
trong thôn tham gia hiến đất, 
riêng gia đình ông thực hiện 
hiến 200m2. Ông Tuyên chia 
sẻ: "Những công việc chung 
như thế này dù có phải hiến 
thêm đất gia đình cũng không 
tiếc, chỉ mong sao những đóng 
góp nhỏ của gia đình đem lại 
lợi ích cho địa phương, nhân 
dân cùng nhau làm ăn thuận 
lợi phát triển kinh tế". 

Chị Hà Thị Tiệp - Chi hội 
trưởng thôn Nà Cù cho biết: 
"Trước đây, đường đi vào thôn 
rất khó khăn nhất là những 
ngày trời mưa, bố mẹ phải 
cõng trẻ đi học, nhà có xe máy 
cũng khó có thể đi vào được 
cuối thôn. Thực hiện chương 
trình mục tiêu Quốc gia xây 
dựng nông thôn mới, người 
dân trong thôn đã cùng nhau 
bỏ ngày công lao động để làm 
đường. Có con đường mới, 
việc đi lại sẽ dễ dàng hơn. 
Người dân tập trung phát triển 
kinh tế để nâng cao thu nhập". 

 Qua các hoạt động trên, 
vai trò, vị trí của tổ chức Hội 
ngày càng thể hiện được rõ nét 
hơn trong cộng đồng, được 
cấp ủy Đảng, chính quyền 
đánh giá cao và tạo mọi điều 
kiện cho Hội hoạt động.

Do đó, Hội xác định vấn 
đề quan tâm hiện nay là phát 
triển kinh tế, xóa đói giảm 
nghèo là nhiệm vụ quan trọng, 
là tiêu chí căn bản trong xây 
dựng NTM. Bên cạnh đó Hội 
còn tăng cường khai thác có 

hiệu quả các nguồn vốn tín 
dụng, tích cực giúp đỡ các hộ 
khó khăn về ngày công, cây, 
con giống, kinh nghiệm sản 
xuất. Nhiều hộ đã mạnh dạn 
đầu tư xây dựng trang trại...

Một trong những hoạt 
động nổi bật của Hội Nông 
dân xã là thực hiện hiệu quả 
các phong trào thi đua như 
việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
xây dựng gia đình văn hóa, 
giúp nhau phát triển kinh tế, ...

Có thể nhận thấy, chương 
trình xây dựng nông thôn 
mới đã và đang nhận được sự 
hưởng ứng tích cực của người 
dân. Đến hết năm 2014, xã 
Nông Hạ đạt 9 tiêu chí trong 
chương trình xây dựng nông 
thôn mới, biểu hiện rõ nhất 
là hệ thống giao thông, thủy 
lợi, trạm y tế, trường học được 
xây dựng khang trang, đời 
sống của người dân được cải 
thiện đáng kể. Trong đó có 
sự đóng góp tích cực của cán 
bộ, hội viên nông dân về tư 
duy phát triển kinh tế, ý thức, 
trách nhiệm, phát huy nội lực 
của cộng đồng trong tham gia 
thực hiện chương trình NTM.

Thông qua việc làm này, 
chất lượng tổ chức Hội ngày 
càng được nâng lên, cán bộ 
gắn bó hơn với hội viên, góp 
phần cùng Đảng bộ xã Nông 
Hạ thực hiện thắng lợi chương 
trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng NTM./.

THANH LÊ, HND tỉnh
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Những năm qua, phong 
trào thi đua sản xuất 
giỏi gắn với xây dựng 

nông thôn mới luôn được Hội 
Nông dân (HND) xã Đại Sảo, 
huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
chú trọng và triển khai sâu 
rộng. Từ đó đã phát huy tinh 
thần năng động, sáng tạo của 
hội viên, nông dân, góp phần 
thúc đẩy sản xuất đạt hiệu quả 
kinh tế cao

Những kết quả Hội Nông 
dân xã Đại Sảo đạt được trong 
những năm qua đã khẳng định 
được vai trò chủ thể của nông 
dân trong thời kỳ đổi mới. Tuy 
mỗi người có một hoàn cảnh, 
một xuất phát điểm khác nhau 
nhưng đều có một điểm chung 
đó là ý chí, khát vọng không 
cam chịu đói nghèo, năng 
động, sáng tạo, cần cù, chịu 
khó, dám nghĩ, dám làm, vươn 
lên làm giàu cho chính mình; 
sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ những 
người khác cùng vươn lên làm 
giàu.  Phong trào "Nông dân thi 
đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp 
nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững" là một trong những 
phong trào mà Hội nông dân 
xã Đại Sảo xem là mũi nhọn 
trong phát triển kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn và nông 
dân, được đông đảo hội viên 
và quần chúng nhân dân tham 
gia hưởng ứng.

Nhằm giúp hội viên nông 
dân nâng cao ứng dụng tiến 
bộ KHKT vào sản xuất, HND xã 
đã phối hợp chặt chẽ với chính 
quyền, các ban, ngành, đoàn 
thể địa phương hướng dẫn 
hội viên, nông dân ứng dụng 
các quy trình sản xuất theo 
công nghệ mới, chuyển giao 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
trong thâm canh cây trồng, vật 
nuôi. Riêng 6 tháng đầu năm 
2015, HND xã đã phối hợp với 
trạm bảo vệ thực vật huyện tổ 
chức được 02 lớp tập huấn với 
60 người tham gia về kỹ thuật 
trồng, chăm sóc sâu bệnh hại 
cây lúa và thực hiện được 04 
mô hình trong đó 03 mô hình 
trồng lúa, 01 mô hình trồng 

ngô; đồng thời tổ chức cung 
ứng phân bón trả chậm cho 
những hộ dân có nhu cầu được 
16,23 tấn và thực hiện cung 
ứng giống lúa, ngô vụ xuân, 
vụ mùa được 198 kg (trong đó 
giống lúa 193 kg, giống ngô 
5kg); Công tác chăn nuôi thú y 
cũng được quan tâm chú trọng, 
đàn gia súc, gia cầm trên địa 
bàn xã ổn định, phát triển tốt, 
tổng đàn trâu hiện có: 327/360 
con đạt 90,83% kế hoạch, đàn 
lợn 643/900 con đạt 71,44% kế 
hoạch, gia cầm 9.545/9000 con 
đạt 106% kế hoạch, đàn dê 120 
con, ngựa 3 con.  

Ngoài ra, trong phong 
trào nông dân thi đua xây 

Hội Nông dân xã Đại Sảo 
thực hiện tốt các phong trào thi đua 

Uỷ ban MTTQVN tỉnh Bắc Kạn tổ chức khảo sát 
tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại xã Đại Sảo,         

huyện Chợ Đồn.
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dựng nông thôn mới, HND xã 
luôn coi trọng công tác tuyên 
truyền, vận động, nâng cao 
vai trò gương mẫu của cán bộ, 
hội viên nông dân. Cùng với 
cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, 
hội viên nông dân trong xã có 
vai trò quan trọng trong việc 
góp công, góp của, hiến đất 
giải phóng mặt bằng để làm 
đường giao thông; đến nay 
đường vào phân trường Bằng 
Tục thôn Nà Luông, đường 
vào Khuổi Ngà thôn Nà Ngà, 
đường vào làng Nà Lại, thôn 
Nà Lại đã hoàn thành xong, 
còn lại các thôn xây dựng kế 
hoạch đăng ký hoàn thành 
xong trong năm 2015.

Để công tác sản xuất 
nông - lâm nghiệp và phát 
triển nông thôn đạt kết quả tốt, 
HND xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ 
đạo bà con nhân dân của 8/8 
thôn chăm sóc cây lúa cây màu 
vụ mùa, chuẩn bị tốt giống, 
phân bón, khai thác tối đa tiềm 
năng đất đai, tăng cường đầu 
tư thâm canh, đảm bảo thời vụ 
gieo cấy, chủ động phát hiện 
phòng trừ có hiệu quả sâu bệnh 
hại cây trồng, chú trọng chăm 
sóc cây cam, quýt, hồng không 
hạt; tiếp tục chỉ đạo thực hiện 
phát triển đàn trâu, theo dõi 
nắm bắt diễn biến dịch bệnh 
đàn gia súc, gia cầm, phát hiện 
và xử lý kịp thời các loại dịch 

lập thành tích chào mừng các 
ngày lễ lớn, các sự kiện chính 
trị trọng đại của đất nước, của 
Hội, của tỉnh. Chào mừng Đại 
hội thi đua yêu nước và biểu 
dương “Nông dân điển hình 
tiên tiến” toàn quốc Hội Nông 
dân Việt Nam lần thứ IV, Đại 
hội Đảng các cấp tiến tới Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XII của Đảng.

Thứ hai, tiếp tục đẩy 
mạnh các phong trào thi đua 
yêu nước trong cán bộ, hội 
viên nông dân, trọng tâm là 
phong trào nông dân thi đua 
sản xuất kinh doanh giỏi đoàn 
kết giúp nhau làm giàu và 
giảm nghèo bền vững, phong 
trào nông dân thi đua xây 
dựng nông thôn mới, phong 

Nhìn lại 5 năm...
(Tiếp theo trang  5)

trào nông dân tham gia đảm 
bảo quốc phòng an ninh đến 
các cấp Hội, hội viên nông dân 
gắn với việc “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh” và phát triển kinh tế 
xã hội tại địa phương.

Thứ ba, tổ chức thống 
nhất, chặt chẽ các phong trào 
thi đua trong các cấp Hội, tạo 
động lực động viên, lôi cuốn, 
khuyến khích mọi cá nhân, tập 
thể phát huy truyền thống yêu 
nước, năng động, sáng tạo, 
khắc phục khó khăn, vươn lên 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao. Tăng cường công tác 
chỉ đạo đối với cơ sở trong việc 
thực hiện các phong trào thi 
đua và công tác khen thưởng.

 Thứ tư, tiếp tục đổi mới 
nội dung, hình thức, tổ chức 
các phong trào thi đua đảm 
bảo hiệu quả, thiết thực. 

Thấm nhuần lời dạy của 
Bác: "Thi đua là yêu nước, yêu 
nước thì phải thi đua, những 
người thi đua là những 
người yêu nước nhất", chắc 
chắn rằng trong thời gian 
tới, các phong trào thi đua 
yêu nước trong cán bộ, hội 
viên nông dân ngày càng 
có bước phát triển mới và 
đạt được nhiều kết quả cao 
hơn nữa, chất lượng hội 
viên ngày càng được nâng 
lên, nông dân tham gia sinh 
hoạt Hội ngày càng tăng, 
vị thế của tổ chức Hội ngày 
càng được phát huy và nâng 
cao góp phần xây dựng hệ 
thống chính trị của Đảng 
ngày càng vững mạnh./.

THANH LÊ, HND tỉnh

bệnh, tuyên truyền vận động 
nhân dân tiêm phòng cho 
đàn gia súc và gia cầm đạt kế 
hoạch giao. 

Với những kết quả mà 
Hội nông dân xã Đại Sảo làm 
được trong những năm qua đã 
góp phần không nhỏ cho sự 
nghiệp xây dựng và phát triển 
của xã nhà, các phong trào 
thi đua trong cán bộ, hội viên 
nông dân ngày càng có sức lan 
tỏa thu hút ngày càng nhiều 
nông dân tham gia góp phần 
đưa xã Đại Sảo sớm trở thành 
xã nông thôn mới./.

THU HIỀN
UB MTTQVN tỉnh Bắc Kạn
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Ngày 16/6/2015, Hội 
Nông dân tỉnh tổ 
chức Hội nghị Ban 

chấp hành lần thứ VI nhằm sơ 
kết công tác Hội và phong trào 
Nông dân 6 tháng đầu năm, 
đề ra phương hướng nhiệm vụ 
6 tháng cuối năm 2015. 

Trong 6 tháng đầu năm, 
các cấp Hội Nông dân đã tích 
cực triển khai các hoạt động 
của Hội và phong trào Nông 
dân, chủ động xây dựng kế 
hoạch, giao các chỉ tiêu thi đua 
đến từng chi hội; công tác kiện 
toàn củng cố tổ chức bộ máy 
được thực hiện kịp thời; hội 
viên nông dân tích cực tham 
gia xây dựng nông thôn mới, 
xây dựng Đảng, chính quyền 
trong sạch vững mạnh, Hội 
đã tuyên truyền, vận động kết 
nạp mới được hơn 740 hội viên 
nâng tổng số hội viên nông 
dân toàn tỉnh lên hơn 48.210 
hội viên. 

Các phong trào do Hội 
Nông dân phát động được hội 
viên tích cực hưởng ứng, tiêu 
biểu như: Có 10.615 hộ đăng 
ký hộ sản xuất kinh doanh 
giỏi các cấp. Tham gia cuộc 
vận động “Cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới” các 
cấp Hội đã vận động hội viên 

đóng góp được hơn 557 triệu 
đồng; 41.713 công lao động; 
kênh mương kiên cố hóa, sửa 
chữa được gần 80km; đường 
giao thông được làm mới và 
sửa chữa hơn 82km; sửa chữa, 
xây dựng mới 47 công trình, 
hiến đất làm công trình phúc 
lợi… Hội tiếp tục triển khai có 
hiệu quả các hoạt động dạy 
nghề cho hội viên; phối hợp 
với các công ty, đại lý thực hiện 
có hiệu quả các chương trình 
cho vay phân bón trả chậm, 
cung ứng cây giống cho nông 
dân; tổ chức tập huấn kỹ thuật 
canh tác mới cho hội viên…

Hội nghị cũng đã tiến 
hành sơ kết 5 năm thực hiện 

Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW 
ngày 19/7/2010 của Ban Chấp 
hành Trung ương Hội Nông 
dân Việt Nam "về tiếp tục 
xây dựng tổ chức Hội Nông 
dân các cấp vững mạnh". Ban 
Thường vụ Hội Nông dân tỉnh 
đã khen thưởng 4 tập thể và 
4 cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong việc thực hiện Nghị 
quyết số 06-NQ/HNDTW.

Hội nghị đã bầu bổ sung 
03 Ủy viên BCH Hội Nông dân 
tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2013 - 
2018 và tổ chức Lễ đón nhận 
Cờ thi đua của UBND tỉnh khen 
thưởng đơn vị xuất sắc trong 
phong trào thi đua năm 2014./.

THANH LÊ, HND tỉnh

Sơ kết công tác Hội và phong trào 
nông dân 6 tháng đầu năm

Toàn cảnh Hội nghị giao ban.
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Cấp phát giống, phân bón cho các hộ thực hiện mô hình tại xã Lương Hạ, Na Rì.

Thực hiện hợp đồng 
giữa Trung tâm Hỗ trợ 
nông dân nông thôn 

- Trung ương Hội Nông dân 
Việt Nam với Hội Nông dân 
tỉnh Bắc Kạn về việc "thực 
hiện mô hình thâm canh tổng 
hợp nhằm tăng năng suất, 
hiệu quả trong sản xuất lúa ở 
tỉnh Bắc Kạn". 

Trong tháng 6 năm 2015, 
Hội Nông dân tỉnh phối hợp 
với Hội Nông dân huyện và 
cán bộ khuyến nông 2 xã 
Kim Lư, Lương Hạ, huyện Na 
Rì triển khai mô hình “thâm 
canh tổng hợp nhằm tăng 
năng suất, hiệu quả trong sản 
xuất lúa ở tỉnh Bắc Kạn” với 

tổng diện tích 28 ha/200 hộ 
tham gia. 

Các hộ tham gia thực hiện 
mô hình được hỗ trợ 100% 
giống lúa HT1, 50% lượng phân 
bón hoá học, được tập huấn, 
hướng dẫn kỹ thuật làm đất, 
gieo mạ, cấy, chăm sóc, bón 
phân và điều tiết lượng nước 
tưới, bảo quản sau thu hoạch...

Để mô hình thực hiện 
đúng tiến độ, Hội Nông dân 
tỉnh đã tổ chức ký hợp đồng 
với Công ty cổ phần vật tư kỹ 
thuật nông nghiệp Bắc Kạn cấp 
giống, phân bón cho 200 hộ 
thực hiện mô hình theo đúng 
kế hoạch phê duyệt và tổ chức 
tập huấn kỹ thuật cho 200 hộ 

tham gia mô hình. Sau khi 
được cấp giống, phân bón và 
được tập huấn kỹ thuật các hộ 
đã ngâm ủ mạ, gieo mạ theo 
đúng kỹ thuật.

Trong thời gian tới, Hội 
Nông dân tỉnh tiếp tục phối 
hợp với ngành chuyên môn 
chỉ đạo sản xuất thực hiện 
theo tiến độ kế hoạch đảm 
bảo thời vụ gieo trồng; tăng 
cường kiểm tra mô hình thực 
hiện đảm bảo đúng kỹ thuật, 
yêu cầu của dự án, tổ chức 
tham quan mô hình; sơ, tổng 
kết, nghiệm thu, đánh giá 
hiệu quả của mô hình sau khi 
kết thúc./.

NGỌC ĐIỀM, HND tỉnh

Triển khai mô hình “thâm canh tổng hợp nhằm tăng năng suất, 
hiệu quả trong sản xuất lúa ở tỉnh Bắc Kạn” 
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XÃ HẢO NGHĨA, HUYỆN NA RÌ TỔ CHỨC HỘI THI 
“NÔNG DÂN CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” VÀ “TIẾNG HÁT ĐỒNG QUÊ”

T ối ngày 26/6/2015, Hội 
Nông dân xã Hảo Nghĩa 
đã tổ chức hội thi “Nông 

dân chung tay xây dựng Nông 
thôn mới” và “Tiếng hát đồng 
quê” lần thứ nhất năm 2015. 

 Tham dự hội thi có 9 
đội gồm: Khuổi Liềng, Chợ A, 
Nà Sát, Nà Tảng, Khu Chợ, Nà 
Coòng, Vằng Mười, Nà Chót, 
Nà Đấu. Các đội phải trải qua 
3 phần thi: Phần thi kiến thức 
và xử lý tình huống: Nhận thức 
về nội dung Chương trình Mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới với hình thức sân 
khấu hóa các đơn vị diễn tiểu 
phẩm đề cập những vấn đề xảy 
ra xây dựng nông thôn mới, 
vai trò của tổ chức hội và trách 

nhiệm của nông dân chung 
tay xây dựng nông thôn mới; 
Phần thi Tiếng hát đồng quê 
ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi 
quê hương, đất nước, ca ngợi 
truyền thống tốt đẹp, phong 
trào hăng say thi đua lao động, 
sản xuất của người nông dân 
Việt Nam.

Trải qua 3 phần tranh tài, 
Ban tổ chức đã trao giải nhất 
cho đội thôn Khuổi A, hai giải 
nhì cho các đội thôn Nà Liềng 
và Vằng Mười, ba giải ba cho 
các thôn Nà Sát, Nà Đấu, Khu 
Chợ và giải khuyến khích cho 
các đội còn lại. Ngoài ra, Ban Tổ 
chức còn trao các giải phụ cho 
thí sinh trả lời câu hỏi về kiến 
thức đầy đủ, lưu loát, diễn cảm 

nhất; đội thi có tiểu phẩm hay 
nhất và thí sinh có giọng hát 
hay nhất.

Thông qua hội thi đã góp 
phần tuyên truyền nội dung 
19 tiêu chí về xây dựng nông 
thôn mới; chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật Nhà 
nước, những hiểu biết về việc 
áp dụng khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất, trồng trọt, chăn 
nuôi, bảo vệ môi trường. Hội 
thi cũng là diễn đàn cho nông 
dân các thôn trong xã được 
giao lưu học hỏi, trao đổi kinh 
nghiệm, góp phần hoàn thành 
chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn.

LONG THỊ THỊNH
Chủ tịch HND huyện Na Rì 

Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đội dự thi.
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Hằng năm Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức vinh danh các sản phẩm nông 
nghiệp tiêu biểu, nhằm tạo điều kiện giúp nông dân hội nhập và phát triển kinh tế. Ngày 
07/6/2015, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Gạo Bao thai Chợ Đồn và Miến dong Triệu Thị Tá đã được 

tôn vinh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2014. Như vậy, đến nay đã có 3 sản phẩm được 
công nhận là sản phẩm nông nghiệp Việt Nam tiêu biểu, chiếm lĩnh được thị trường và giúp cho 
người nông dân có điều kiện kinh tế ổn định hơn./.

THANH LÊ, HND tỉnh

Gạo Bao thai Chợ Đồn và Miến Dong Triệu Thị Tá được tôn vinh

CẤP GIẤY XÁC NHẬN 
TẬP HUẤN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Nhằm nâng cao kiến 
thức về vệ sinh an 
toàn thực phẩm cho 

các chủ cơ sở, người trực tiếp 
sản xuất và kinh doanh thực 
phẩm trong các nhóm hàng 
thuộc phạm vi quản lý của 
Ngành Công Thương trên địa 
bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong tháng 
6 năm 2015, Hội Nông dân 
tỉnh phối hợp với Sở Công 
Thương Bắc Kạn tổ chức tập 
huấn kiến thức về An toàn 
thực phẩm cho chủ cơ sở và 
người trực tiếp sản xuất, kinh 
doanh rượu tại xã Bằng Phúc, 
huyện Chợ Đồn.

Đến dự lớp tập huấn có 
các đồng chí Chu Văn Thống 
- Phó Giám đốc Sở Công 
Thương, Bế Hà Xuyên - Phó 
Ban KTXH Hội Nông dân tỉnh, 
Hà Sỹ Thẩm - Chủ tịch Hội 
Nông dân huyện Chợ Đồn. 
Lớp tập huấn đã thu hút 76 
học viên là chủ cơ sở, người 

trực tiếp sản xuất, kinh doanh 
rượu trên địa bàn xã Bằng Phúc.

Thông qua lớp tập huấn, 
các học viên được trang bị 
những kiến thức cơ bản về vệ 
sinh an toàn thực phẩm như: 
Kiến thức chung về an toàn 
thực phẩm, các quy định pháp 
luật về an toàn thực phẩm; 
điều kiện an toàn thực phẩm; 
phương pháp đảm bảo an 
toàn thực phẩm; thực hành tốt 
an toàn thực phẩm. Kiến thức 
chuyên ngành về lĩnh vực sản 
xuất, kinh doanh; những kiến 
thức cơ bản về ngộ độc thực 
phẩm và nguyên nhân gây ra 
ngộ độc; Cách sử dụng phụ 
gia trong chế biến thực phẩm; 
Cách bảo quản giữa thực phẩm 
sống và thực phẩm chín… 

Tại lớp tập huấn, các học 
viên được cán bộ Sở Công 
Thương hướng dẫn thủ tục 
cấp giấy xác nhận tập huấn an 
toàn thực phẩm; giấy chứng 

nhận cơ sở đủ tiêu chuẩn về 
an toàn thực phẩm, góp phần 
thực hiện tốt các quy định của 
nhà nước về an toàn vệ sinh 
thực phẩm, nâng cao hiệu 
quả trong quá trình sản xuất, 
chế biến, đáp ứng điều kiện 
để được cấp Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm theo quy định.

Kết thúc khóa tập huấn, 
các học viên đã tham gia 
làm bài kiểm tra nhận thức 
từ khoá học, đây là căn cứ 
để Sở Công thương cấp giấy 
xác nhận đã được tập huấn 
kiến thức về an toàn vệ sinh 
thực phẩm cho các học viên 
đạt yêu cầu. Kết quả kiểm 
tra, có 72/76 học viên có bài 
kiểm tra đạt yêu cầu và đủ 
điều kiện để cấp Giấy xác 
nhận tập huấn kiến thức về 
an toàn thực phẩm./.

NGỌC ĐIỀM, HND tỉnh
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LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ 
“XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HOÁ”

Ngày 17/7/2015, Hội 
Nông dân thị trấn 
Nà Phặc, huyện 

Ngân Sơn tổ chức Lễ ra 
mắt Câu lạc bộ “Xây dựng 
gia đình văn hoá” tại thôn 
Lũng Lịa. Tới dự có đồng 
chí Lưu Văn Quảng - Chủ 
tịch Hội Nông dân tỉnh; Đại 
diện Hội Nông dân huyện, 
Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, 
UBND và các ban ngành, 
đoàn thể thị trấn.

Câu lạc bộ “Xây dựng 
gia đình văn hóa” do UBND 
thị trấn Nà Phặc thành lập, 
thành viên câu lạc bộ là hội 
viên nông dân trong thôn 

Lũng Lịa. Tại buổi lễ ra mắt, 
các thành viên đã bầu Ban 
chủ nhiệm gồm 5 đồng chí, 
do đồng chí Đào Văn Páo, 
Chi hội trưởng Hội Nông 
dân thôn Lũng Lịa làm Chủ 
nhiệm. Đồng thời thông qua 
Quy chế hoạt động của Câu 
lạc bộ. Theo đó, Câu lạc bộ 
sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 
một lần hoặc đột xuất theo 
yêu cầu nhiệm vụ chính trị 
của địa phương, với mục đích 
tuyên truyền, phổ biến các 
chủ trương đường lối, chính 
sách pháp luật của Đảng, 
Nhà nước và chính quyền địa 
phương; trao đổi các biện 

pháp kỹ thuật trong sản xuất 
và các vấn đề khác cho các 
thành viên và nhân dân.

Việc thành lập Câu lạc 
bộ “Xây dựng gia đình văn 
hoá” tại thôn Lũng Lịa nhằm 
đáp ứng nhu cầu học tập và 
tìm hiểu khoa học kỹ thuật, 
kiến thức pháp luật; tổ chức 
các hoạt động văn hoá, văn 
nghệ, thể thao; tuyên truyền, 
vận động hội viên nông dân 
phấn đấu xây dựng gia đình 
văn hoá, làng bản văn hoá 
và tạo điều kiện giao lưu, 
học hỏi, trao đổi kiến thức 
khoa học kỹ thuật, pháp luật 
cho hội viên nông dân, cùng 
giúp nhau học tập nắm vững 
kỹ thuật chăn nuôi, trồng 
trọt để phát triển kinh tế, xây 
dựng gia đình ấm no, bình 
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

Ngay sau lễ ra mắt, các 
thành viên Câu lạc bộ được 
nghe kể chuyện về tư tưởng 
và tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh nhằm nâng cao 
nhận thức và hành động 
trong công việc hàng ngày, 
tự giác, gương mẫu học tập 
và làm theo Bác./.

TRIỆU HẰNG, HND tỉnh

Ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
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Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh triển 
khai cho vay vốn có hiệu quả

Được thành lập từ năm 
2000, đến nay, các hoạt 
động của Quỹ Hỗ trợ 

Nông dân đạt được kết quả khá 
tốt; công tác tuyên truyền, vận 
động ủng hộ Quỹ đạt hiệu quả, 
việc quản lý sử dụng vốn vay 
đảm bảo đúng nguyên tắc, cho 
vay đúng đối tượng; lựa chọn 
các mô hình xây dựng các dự án 
triển khai cho vay vốn có hiệu 
quả, góp phần quan trọng vào 
việc phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo an ninh chính trị ở địa 
phương, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác Hội và phong 
trào nông dân trong toàn tỉnh.

Tổng số tiền Quỹ Hỗ trợ 
nông dân toàn tỉnh tính đến 
ngày 30/6/2015 có trên 10 tỷ 
đồng, nguồn Quỹ cấp tỉnh 
quản lý đang đầu tư xây dựng 
23 dự án với tổng số vốn trên 
8 tỷ đồng cho 311 hộ vay, mục 
đích sử dụng vốn vay chủ yếu là 
chăn nuôi và trồng cây ăn quả, 
trồng và sản xuất miến dong. 
Qua đó đã góp phần quan trọng 
hỗ trợ hội viên nông dân trong 
tỉnh xây dựng và nhân rộng các 
mô hình phát triển kinh tế, xóa 
đói giảm nghèo, tạo việc làm; 
thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
nông nghiệp; tạo ra các loại sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ đạt 
chất lượng cao, góp phần xây 
dựng nông thôn mới...

Trong 6 tháng đầu năm 
2015, Ban điều hành quản lý Quỹ 
HTND tỉnh đã thu hồi vốn vay 
đến hạn 05 dự án với số tiền 

1.640 triệu đồng, đồng thời tiến 
hành khảo sát, thẩm định, giải 
ngân cho vay được 04 dự án với 
tổng số tiền là 1.850 triệu đồng 
cho 50 hộ vay, mục đích sử dụng 
vốn vay chăn nuôi dê, chăn nuôi 
lợn, chăn nuôi bò sinh sản và 
trồng quế. 

Công tác kiểm tra và quản 
lý phí được tiến hành thường 
xuyên, quản lý nguồn vốn chặt 
chẽ, có sổ sách ghi chép theo dõi 
đầy đủ, đúng nguyên tắc, đúng 
chế độ tài chính. Công tác tập 
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Quỹ 
Hỗ trợ nông dân được chú trọng.

Tuy nhiên, hoạt động 
của Quỹ Hỗ trợ Nông dân còn 
một số hạn chế, khó khăn như:  
Nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 
thấp chưa đáp ứng được nhu 
cầu vay vốn của hội viên, nông 
dân để phát triển sản xuất, chủ 
yếu giải quyết cho vay nhỏ 
lẻ, không tạo thành được mô 
hình để triển khai nhân rộng. 
Để tiếp tục vận động xây dựng                                                                                                                                           
Quỹ Hỗ trợ nông trong thời gian 
tới có hiệu quả, các cấp ủy Đảng, 
chính quyền cần quan tâm hơn 
nữa chỉ đạo, vận động xây dựng 
Quỹ Hỗ trợ nông dân; đặc biệt 
các ngành, các cấp, các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp và các cá 
nhân trên địa bàn tỉnh cần tích 
cực tham gia đóng góp ủng hộ 
xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân 
vì sự nghiệp phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh và đời sống nông 
dân nông thôn./.

NGỌC ĐIỀM, HND tỉnh

HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG...
(Tiếp theo trang 1)

góp cho công tác Hội và 
phong trào nông dân. 

Phát biểu tại Hội nghị, 
đồng chí Đinh Thị Chuyên 
San - Ủy viên Thường trực 
Hội đồng nhân dân tỉnh đã 
biểu dương những kết quả 
đạt được trong các phong 
trào thi đua yêu nước trong 
cán bộ, hội viên nông dân 
tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn 
2010 - 2015; Đồng thời mong 
muốn các cấp Hội Nông dân 
tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa 
các phong trào thi đua với 
những mục tiêu, việc làm 
cụ thể, nội dung thiết thực, 
đáp ứng yêu cầu, nguyện 
vọng chính đáng của hội 
viên nông dân, các tập thể, 
cá nhân điển hình tiếp tục 
phát huy những thành quả 
đạt được, tích cực lao động, 
sáng tạo, luôn xứng đáng là 
tấm gương sáng cho cán bộ, 
hội viên nông dân noi theo…

Tại hội nghị này, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bắc Kạn tặng 
Bằng khen cho 4 tập thể và 
11 cá nhân, Ban Chấp hành 
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn 
tặng Bằng khen cho 14 tập 
thể và 36 cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua yêu nước giai 
đoạn 2010 - 2015.

Hội nghị đã thông qua 
các nhiệm vụ, giải pháp đẩy 
mạnh các phong trào thi 
đua trong cán bộ, hội viên 
nông dân và phát động thi 
đua giai đoạn 2015 - 2020./.

THANH LÊ, HND tỉnh
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Mô hình kinh doanh dịch vụ, vận tải của anh Triệu Tiến Phương.

Anh Triệu Tiến Phương - Hội 
viên nông dân thôn Bản 
Đính, xã Nghiên Loan, 

huyện Pác Nặm - Tấm gương 
sáng trong lao động sản xuất, 
anh là một trong những điển 
hình về tinh thần vượt khó vươn 
lên thoát nghèo và làm giàu, 
nhiều năm liên tục đạt danh 
hiệu Nông dân sản xuất kinh 
doanh giỏi cấp tỉnh.

Là một Hội viên nông dân 
thành công trong lao động sản 
xuất bởi biết tận dụng và phát 
huy với mô hình kinh tế tổng 
hợp để làm giàu. Trao đổi với 
chúng tôi anh Phương cho biết: 
"Từ năm 1992 tôi lập gia đình, 
lúc đó hai vợ chồng còn trẻ, chưa 
có kinh nghiệm trong cuộc sống 
cũng như trong lao động sản 
xuất nên gia đình gặp không ít 
khó khăn và nghèo nàn, thiếu 
thốn. Năm 1995, gia đình tôi 
chuyển từ xã Cao Thượng, huyện 
Ba Bể về sinh sống tại xã Nghiên 

Loan, huyện Pác Nặm. Cả tài sản 
của gia đình tôi lúc đó chỉ có một 
ít tiền từ việc bán nhà, ruộng, đất 
ở nơi ở cũ, đến nơi ở mới chỉ dám 
mua 2.000m2 ruộng và làm được 
một căn nhà gỗ nhỏ, số tiền vốn 
còn lại không đủ trang trải cho 
cuộc sống". Nhưng không vì thế 
mà nản lòng, và bằng ý chí, nghị 
lực của mình với bản chất cần cù, 
siêng năng, vợ chồng anh cùng 
động viên nhau vượt qua những 
khó khăn ban đầu và quyết tâm 
lao động sản xuất vươn lên làm 
giàu chính đáng.

Năm 2007, anh đã mạnh 
dạn vay vốn Ngân hàng Chính 
sách xã hội với số tiền 5 triệu 
đồng để đầu tư xây dựng chuồng 
trại và chăn nuôi, đồng thời kết 
hợp với nấu rượu tận dụng bã 
để chăn nuôi lợn, với số vốn ít ỏi 
ban đầu anh mua được 10 con 
lợn. Sau một thời gian chăn nuôi, 
thấy mang lại hiệu quả kinh tế 
nên anh quyết định dồn cả gốc 

Gương sáng Hội viên nông dân vượt khó 
thoát nghèo và vươn lên làm giàu

lẫn lãi mua thêm 30 con lợn nữa, 
nhân rộng mô hình và tăng diện 
tích chuồng trại.

Không dừng lại ở đó, năm 
2008 nhận thấy được nhu cầu 
của bà con trong xã về vận tải 
hàng hoá và vật liệu xây dựng, 
nên anh lại tiếp tục vay thêm 150 
triệu đồng từ Ngân hàng nông 
nghiệp cộng thêm phần vốn 
của gia đình nhiều năm tích góp 
được để đầu tư mua một chiếc 
ô tô vận tải nhằm đáp ứng nhu 
cầu vận chuyển của người dân 
trong xã, đồng thời mở thêm 
dịch vụ bán hàng tạp hoá và thu 
gom hàng nông sản của người 
dân địa phương bán lại cho tư 
thương góp phần giúp người 
dân tiêu thụ nông sản.

Thành công nối tiếp thành 
công, đến năm 2010, gia đình 
anh lại mua thêm đất để sản 
xuất 3.300m2 lúa và 10.000m2 
ngô. Với phương châm lấy ngắn 
nuôi dài, vừa sản xuất vừa đầu 
tư gia đình anh còn làm thêm 
20.000m2 đất trồng rừng sản 
xuất. Nhờ áp dụng đúng những 
phương pháp tiên tiến trong sản 
xuất nông nghiệp nên việc chăn 
nuôi, trồng trọt của gia đình anh 
luôn diễn ra thuận lợi, suôn sẻ 
và cho năng suất cao. Tổng thu 
nhập của gia đình anh năm sau 
luôn cao hơn năm trước, nếu 
như năm 2010, thu nhập của 
gia đình anh đạt 150 triệu đồng/
năm, thì đến năm 2014 thu nhập 
đã đạt 241 triệu/năm.

 Với phẩm chất của một 
người nông dân thành công nhờ 
biết phát huy thế mạnh của địa 
phương qua phát triển kinh tế 
hộ gia đình và kinh nghiệm sau 
bao năm lao động vất vả mới 
tích lũy được, nên anh Phương 
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luôn tích cực tham gia các hoạt 
động xã hội do địa phương phát 
động, và luôn sẵn lòng giúp đỡ 
những gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn, trao đổi kinh nghiệm 
làm ăn cho các hộ hội viên nông 
dân có nhu cầu trong thôn, xã. 
Hằng năm, gia đình anh còn 
tạo việc làm cho khoảng 20 lao 
động thường xuyên và khoảng 
50 lao động thời vụ, giúp đỡ họ 
có thu nhập ổn định, và giúp 
đỡ các hộ nghèo thiếu ăn được 
400kg gạo, ngô, cho vay tiền mặt 
20.000.000đ không tính lãi, tạo 
điều kiện cho vay phân bón trả 
chậm, cây con giống trị giá trên 

70.000.000đ, cho các hộ nghèo 
không có trâu, bò cày kéo mượn 
máy cày, bừa để kịp thời vụ. Đặc 
biệt, từ năm 2010 - 2013, gia 
đình anh đã giúp đỡ được 9 hộ 
thoát nghèo.

Với tinh thần lao động sáng 
tạo, vượt khó vươn lên làm giàu 
chính đáng nên gia đình anh 
Phương không chỉ thoát nghèo 
mà còn nhiều năm liên tục đạt 
danh hiệu Nông dân sản xuất 
kinh doanh giỏi cấp tỉnh, được 
các cấp, các ngành tặng nhiều 
Bằng khen, giấy khen vì có thành 
tích xuất sắc trong các phong 

trào thi đua. Đặc biệt, trong giai 
đoạn 2010 - 2015, anh Triệu Tiến 
Phương được Hội đồng thi đua 
khen thưởng Hội Nông dân tỉnh 
đề nghị Thủ tướng Chính phủ 
tặng Bằng khen là tấm gương 
Hội viên nông dân có ý chí, nghị 
lực vươn lên trong cuộc sống, 
xóa được nghèo khó, ổn định 
cuộc sống.

Tấm gương sáng trong lao 
động sản xuất của anh Triệu Tiến 
Phương cần được nhân rộng để 
các Hội viên nông dân học tập 
noi theo./.

THANH LÊ

Câu 1: Đến giữa nhiệm 
kỳ, HND xã A bị khuyết ủy viên 
BCH do công tác điều động cán 
bộ ở địa phương. HND xã A 
muốn bầu bổ sung ủy viên BCH 
thì phải thực hiện như thế nào?

Trả lời:
Theo hướng dẫn thi hành 

Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam 
thì Hội Nông dân xã A muốn bầu 
bổ sung ủy viên Ban Chấp hành 
cần phải thực hiện như sau:

- Ban Thường vụ Hội Nông 
dân xã phải có văn bản báo cáo 
cụ thể với cấp ủy cùng cấp và 
Ban Thường vụ Hội cấp trên trực 
tiếp. Văn bản kiện toàn, bổ sung 
cần ghi rõ lý do bổ sung.

- Phải có sự đồng ý của cấp 
ủy cùng cấp và Ban Thường vụ 
Hội cấp trên trực tiếp bằng văn 
bản mới được bầu bổ sung.

- Việc bầu bổ sung ủy 
viên Ban Chấp hành phải đảm 
bảo đúng thành phần, cơ 
cấu, số lượng đã được Đại hội 
thông qua.

Câu 2: Số lượng bầu bổ 
sung ủy viên BCH HND cấp 
huyện và cấp cơ sở được thực 
hiện như thế nào?

Trả lời:
Theo Điều lệ Hội Nông dân 

Việt Nam quy định:
- Số lượng và cơ cấu Ban 

Chấp hành cấp nào do Ban 
Chấp hành Hội cấp trên trực tiếp 
hướng dẫn và do Đại hội cấp đó 
quyết định.

- Trong nhiệm kỳ, nếu số 
lượng ủy viên Ban Chấp hành 
khuyết thì Hội nghị Ban Chấp 
hành hoặc Hội nghị đại biểu 
bầu bổ sung. Số lượng ủy viên 
Ban Chấp hành được bầu bổ 
sung ở cấp huyện và cấp cơ sở 
được bổ sung đủ số lượng ủy 
viên Ban Chấp hành mà Đại hội 
đã quyết định.

Câu 3: Việc đương nhiên 
không còn là ủy viên Ban Chấp 
hành được quy định trong 
những trường hợp nào?

 Trả lời:
 Theo hướng dẫn thi hành 

Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam 

thì những trường hợp sau đương 
nhiên không còn là ủy viên Ban 
Chấp hành:

- Ủy viên Ban Chấp hành 
có quyết định nghỉ hưu hoặc có 
thông báo nghỉ công tác (kể từ 
thời điểm quyết định nghỉ hưu 
hoặc thông báo nghỉ công tác 
có hiệu lực thi hành) thì đương 
nhiên không còn là ủy viên Ban 
Chấp hành.

- Ủy viên Ban Chấp hành 
chuyển công tác khác mà vị trí 
công tác không thuộc thành 
phần cơ cấu tham gia Ban Chấp 
hành kể từ thời điểm quyết định 
chuyển công tác có hiệu lực thi 
hành thì đương nhiên không 
còn là ủy viên Ban Chấp hành.

- Đối với người tham gia 
Ban Chấp hành nhiều cấp: Nếu 
bị kỷ luật cách chức hoặc rút tên 
khỏi Ban Chấp hành cấp dưới 
thì không còn là ủy viên Ban 
Chấp hành./.

Ban TC-KT tổng hợp

HỎI - ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC 
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
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Mô hình trồng cây cà chua của ông Mông Đức Thùy.

Hội 
viên 
nông dân 
tâm 
huyết 
với việc 
phát 
triển
Hợp 
tác xã

Hợp Tác xã Nông nghiệp 
Nà Tu là một Hợp tác xã 
nông nghiệp đầu tiên 

được thành lập trên địa bàn 
huyện Bạch Thông, đây là một 
trong những hợp tác xã hoạt 
động khá hiệu quả trong lĩnh 
vực sản xuất các loại sản phẩm 
nông nghiệp cung cấp cho thị 
trường trong tỉnh. Để Hợp tác 
xã hoạt động ổn định như hiện 
nay, phải kể đến sự đi đầu và 
quyết tâm của ông Mông Đức 
Thùy - Chủ nhiệm hợp tác xã, 
hội viên nông dân chi hội Nà 
Tu, xã Cẩm Giàng.

Ông Thùy sinh ra tại xã 
Cẩm Giàng nhưng sớm đi 
thoát ly làm quản lý một số bộ 
phận của các doanh nghiệp 
nhà nước tại Hải Phòng, Thái 
Nguyên nên không còn xa lạ 
với việc kinh doanh. Năm 1986, 
sau khi trở về quê hương, nhận 
thấy cuộc sống của bà con 
trong thôn gặp rất nhiều khó 
khăn, đầu ra của sản phẩm 

không ổn định, cây, con giống 
đem về nuôi, trồng không đảm 
bảo chất lượng, ông Thùy đã 
hình thành ý tưởng liên kết 
các hộ dân có đất ruộng lại 
vừa để cải tạo đất, chọn ra các 
loại cây trồng phù hợp để phát 
triển kinh tế, vừa là để chung 
tay bảo vệ đất ruộng trước sự 
xâm hại của dòng sông mỗi khi 
mùa mưa lũ đến. Nhưng đến 
năm 2002, Hợp tác xã (HTX) 
Nà Tu mới được thành lập với 
số xã viên khoảng 20 người là 
nông dân tại xã Cẩm Giàng. 
HTX được thành lập nhằm liên 
kết xã viên cùng tham gia phát 
triển sản xuất nông nghiệp 
theo hướng hàng hóa trên cơ 
sở ứng dụng các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật tiên tiến vào sản 
xuất, cung ứng các sản phẩm 
có chất lượng, giá trị kinh tế 
cho thị trường. 

Ông Thùy cho biết: HTX 
khi mới thành lập do chưa có 
kinh nghiệm hoạt động nên 
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còn gặp rất nhiều khó khăn 
về vốn, xã viên chưa được tiếp 
cận với khoa học kỹ thuật, lúng 
túng trong tổ chức sản xuất, 
phương hướng sản xuất, kinh 
doanh chưa rõ ràng, trình độ 
quản lý của Ban chủ nhiệm còn 
hạn chế vì vậy hầu như các loại 
kinh doanh, dịch vụ của hợp 
tác xã đều hoạt động kém hiệu 
quả và phải dừng lại trong thời 
gian ngắn, sau đó ông đã bàn 
bạc với Ban Chủ nhiệm và xã 
viên tìm hướng đi phù hợp. Sau 
những lần đi tìm hiểu phương 
thức, mô hình trồng trọt, chăn 
nuôi hiệu quả từ những khu 
vực lân cận, xét thấy địa hình 
và khí hậu địa phương rất thích 
hợp với việc trồng rau màu để 
phục vụ nhu cầu thị trường là 
hướng đi khá thiết thực, vừa 
phù hợp với điều kiện sản xuất 
của xã viên, vừa đáp ứng yêu 
cầu của thị trường nên ông 
cùng các xã viên đóng góp 
tiền của và công sức, khoảng 
1000m2/hộ để hình thành nên 
khu vực chuyên canh rau màu 
tại xã Cẩm Giàng. Từ đây, hoạt 
động của HTX dần đi vào ổn 
định. Đặc biệt trong năm 2014, 
HTX đã tổ chức cho xã viên 
trồng thí điểm 1.000m2 cây hoa 
cúc phục vụ nhu cầu thị trường 
trong tỉnh và chăn nuôi giống 
gà địa phương. Cả hai mô hình 
đều đang cho kết quả khả quan 
và có tiềm năng phát triển, mở 
rộng sản xuất đối với các hộ xã 
viên. Phần lớn sản phẩm nông 
nghiệp của HTX sản xuất ra 
cung cấp cho thị trường thành 
phố Bắc Kạn và trên địa bàn 
huyện. Năm 2014, tổng sản 

lượng rau xanh của hợp tác xã 
đạt khoảng 70 tấn/1ha rau các 
loại, mang lại nguồn thu đáng 
kể cho HTX và mỗi xã viên. Hộ 
có thu nhập cao nhất khoảng 
100 triệu đồng/vụ, bình quân 
đạt 38 triệu đồng/hộ/năm, 
doanh thu năm 2014 của hợp 
tác xã là hơn 1 tỷ đồng.

Đến nay, HTX do Ông 
Thùy quản lý gồm có 4 tổ gồm 
tổ trồng hoa và rau màu, tổ 
chăn nuôi (nuôi gà và lợn sử 
dụng đệm lót sinh học), tổ thủy 
lợi (xây dựng, sửa chữa, bảo trì, 
duy tu kênh mương) và 1 tổ sản 
xuất vật liệu xây dựng, tổng số 
xã viên là 51 hộ. 

Là người đứng đầu HTX, 
ông luôn tìm tòi, ứng dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật để phát 
triển kinh tế gia đình và hỗ trợ 
HTX phát triển, kinh tế của gia 
đình ngày càng khá giả, hiện 
nay gia đình ông đã xây được 
nhà ở khang trang, có điều kiện 
nuôi các con ăn học đầy đủ và 
xây dựng gia đình. Mô hình 
phát triển kinh tế của ông còn 
tạo việc làm thường xuyên cho 
06 lao động nông thôn, thường 
xuyên phổ biến, trao đổi kinh 
nghiệm sản xuất cho bà con 
trong xã và các xã lân cận đến 
thăm quan, học tập mô hình 
của HTX.

Ngoài công việc của HTX, 
ông còn nhiệt tình tham gia 
các phong trào của địa phương 
phát động như đóng góp 
4.650.000đ, 20 ngày công lao 
động để làm đường liên thôn, 
đóng góp 7.000.000đ để xây 
dựng hệ thống nhà lưới trồng 

rau màu trong thực hiện tiêu 
chí về phát triển kinh tế, quản 
lý các tổ hợp tác thực hiện các 
dự án về chăn nuôi và trồng 
trọt theo chương trình xây 
dựng nông thôn mới của địa 
phương đề ra, ngoài ra ông còn 
vận động các thành viên trong 
HTX tham gia đóng góp tiền, 
công lao động, hiến đất thực 
hiện các tiêu chí về nông thôn 
mới của xã.

Để HTX Nà Tu thực sự phát 
triển bền vững, trước mắt còn 
rất nhiều thách thức. Tuy nhiên, 
ông Mông Đức Thùy đã là một 
trong những người đi tiên 
phong trong việc hình thành 
và duy trì hoạt động của hợp 
tác xã, đưa HTX Nà Tu trở thành 
một điểm tựa vững chắc để 
giúp xã viên liên kết sản xuất, 
tạo việc làm và nâng cao thu 
nhập. Nhờ những nỗ lực và tâm 
huyết với việc phát triển HTX 
nông nghiệp Nà Tu, ông Mông 
Đức Thùy đã nhiều năm liền 
nhận được nhiều Bằng khen, 
Giấy khen của Hội Nông dân 
các cấp, kỷ niệm chương của 
Liên minh HTX Việt Nam. Đặc 
biệt, năm 2014, ông được Liên 
minh Hợp tác xã Việt Nam công 
nhận là Cán bộ quản lý hợp tác 
xã tiêu biểu năm 2014, tại Hội 
nghị biểu dương điển hình tiên 
tiến Hội Nông dân tỉnh lần thứ 
III năm 2015, ông Mông Đức 
Thùy vinh dự được Hội Nông 
dân tỉnh tặng Bằng khen vì có 
thành tích xuất sắc trong các 
phong trào thi đua yêu nước 
giai đoạn 2010 - 2015./.

THANH LÊ, HND tỉnh
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Cam, quýt là cây trồng 
đặc sản của Bắc Kạn, 
tổng diện tích cam 

quýt tỉnh Bắc Kạn trên 2.000ha, 
trong đó diện tích cho thu 
hoạch khoảng 1.200ha, mỗi 
năm mang lại nguồn thu trên 
50 tỷ đồng. 

Thời điểm tháng 8, tháng 
9 hàng năm cây cam, quýt 
đang giai đoạn phát triển quả 
lúc này nhu cầu dinh dưỡng 
của cây đòi hỏi phải được đáp 
ứng mới góp phần tăng năng 
suất, chất lượng quả. 

Việc bón phân để bổ sung 
dinh dưỡng cho quả phát triển 
cần căn cứ vào sản lượng quả 
trên cây, vào tuổi của cây, vào 

tình hình sinh trưởng phát triển 
của cây, tình hình sâu bệnh hại 
và đặc điểm thời tiết tại thời 
điểm bón phân...

Lượng phân bón trung 
bình cho mỗi cây được tính 
như sau: Phân đạm 0,3 - 0,6 kg, 
phân kali 0,15 - 0,3kg. 

Khi bón phân, cần cuốc 
rãnh nông 15 - 20cm quanh 
tán cây, rải đều phân rồi trộn 

đều với đất, lấp đất kỹ, tưới đủ 
ẩm và ủ bằng cỏ khô.

Ngoài ra, cần chú ý phòng 
trừ bệnh vàng là gân xanh, nứt 
thân chảy nhựa, vàng lá thối rễ, 
đốm mỡ và bọ xít xanh phát 
sinh... gây hại trên những vườn 
già, cỗi, rậm rạp, vườn kém 
chăm sóc, thiếu dinh dưỡng.

HỒNG THẮNG
Sở NN&PTNT

Cuốc rãnh nông quanh tán cây để bón phân.

Chăm sóc vườn cam quýt 
giai đoạn phát triển quả

Mùa màng nay đã đến rồi
Người dân sản xuất miệng cười như hoa

Mùa màng gặt hái hôm qua
Bồ thì đựng thóc, bồ thì đựng ngô

Nông dân nay đã khác xưa
Áp dụng kiến thức lúa ngô được mùa

Người dân áo ấm, bụng no

Côn Minh ngô lúa được mùa
Nhớ ơn Đảng, Bác truyền cho muôn đời

Đừng nên lười biếng ai ơi
Siêng năng chăm chỉ trời không phụ mình

Ấm no hạnh phúc hữu tình
Cuộc đời tươi đẹp có mình có ta./.

LÊ THỊ LƯU
Hội viên nông dân xã Côn Minh, huyện Na Rì
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Ai về Phiêng An II*
Cho tôi theo về với

Bước đi trên đường thôn
Đường bê tông rộng rãi

Những căn hộ khang trang
Nép mình trong vườn quả

Hai bên cánh chữ T.

Vạt chè xuân mơn mởn
Bàn tay chị tay em

Thi đua nhanh tay hái
Hai lá với một tôm

Đang độ đậm hương sắc
Dưới ánh sáng đèn điện

Mai có khách tới mua
Còn kịp đem ra bán.

Những cây ổi vườn nhà
Quả lớn trong bao xốp

Vỏ trắng giòn thơm ngon
Được thị trường ưa chuộng
Tự trách mình đến muộn

Quả chín bán hết rồi.

Vụ cam qua mùa trái
Nay bón phân tỉa cành

Các anh và các chị
Chăm chút từng gốc cam

Hẹn mùa sau sai quả.

Có ngờ Phiêng An II
Đổi thay nhanh đến thế

Cái đói đã lùi xa
Trẻ đến tuổi đi học

Không cờ bạc rượu chè
Không đề đóm nghiện hút

Một thôn thật an lành
Một thôn thật trong sạch

Một thôn đang vươn mình
Xây dựng nông thôn mới.

HÀ HỮU NGHỊ
Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn

• Phiêng An II: Một thôn tái định cư của đồng bào 
dân tộc Dao xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, 
tỉnh Bắc Kạn.

(Thơ tày)

Tởi tiếp tởi truyền mà mại mại
Mọi cần hạy khẩu thim thi căn
Phắc pịa bấu lìa đang sắc vằn
Chắng chử cần sắc săn hết việc
Kha nâng pây lồng nặm hết nà
Kha nâng khửn pù xa chay mạy
Mà lườn tẻo liệng mu liệng cáy
Chang lảng củng mì lai mò vài
Chang thôm củng mì lai pia cải
Mì tằng thuôn mảy mác đây lai

Mọi việc noọng chăm chướng đăm thoai
Cẳm mà tẻo tạy lục slon bài

Tu lườn đảy hạnh phúc tương lai
Việc lăng noọng tứn hua chùa cón

Việc xạ hội tằng việc bản cỏn
Gương noọng đảy lai cần nèm slon

Dâng mừa đại hội đuông bjoóc hom
Hội viên nông dân mọi tỷ phuông
Hạy lồng lèng hết việc nèm gương

Thi đua sản xuất mòn dưởng
Dú tỷ phương xa tẩu phường nưa

The tởi slổng lườn lườn ím đo
Dân chằu mì - Nước lườn mắn chát
Bấu dăn lăng khó khát bặng xưa 
Mì điện lủng bặng hai nưa phạ

Tàng pây luông quảng bê tông hóa
Tởi nảy thật chăn cạ đây lai

Tằng đếch ké nhình chài hôn hỷ
Toàn dân rầu bấu hý mòn lăng
Kha bản mấư dân rầu ơn Đảng

Bác Hồ roọng toàn dân tiếp nước
Nông dân rầu tằng nước thi đua./.

HOÀNG VĂN KIỆM
Phường Huyền Tụng, TP. Bắc Kạn

Phiêng An II - Nông thôn mới

Thi đua điếp nước
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TRONG SỐ NÀY Trang

Số quý III
Năm 2015

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN:
LƯU VĂN QUẢNG

Chủ tịch Hội Nông dân 
tỉnh Bắc Kạn

BIÊN TẬP VÀ TRÌNH BÀY:
Ban Tuyên huấn

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

* Giấy phép xuất bản số: 13/GP-
XBBT ngày 31 tháng 10 năm 2014 
do Sở Thông tin và Truyền thông 
tỉnh Bắc Kạn cấp.

* In: 1.600 cuốn, khổ 19 x 27 cm, 
tại Công ty TNHH MTV In Bắc Kạn.

* In xong và nộp lưu chiểu tháng  
7 năm 2015.

Ảnh bìa 1: Lãnh đạo Hội Nông 
dân tỉnh trao Bằng khen cho các 
tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 
2010 - 2015.

Ảnh:  DUY HOÀI

(Trong bản tin có sử dụng ảnh tư liệu 
của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn).

 Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ 
III, giai đoạn 2010 - 2015

 “Cách mạng tháng Tám” mốc son chói lọi trong 
lịch sử dân tộc

  Nhìn lại 5 năm phong trào thi đua yêu nước 
trong cán bộ, hội viên nông dân giai đoạn 
2010 - 2015

  Xây dựng Hội vững mạnh gắn với tổ chức các 
phong trào thi đua

  Nông dân Nông Hạ chung sức xây dựng Nông 
thôn mới

  Hội Nông dân xã Đại Sảo thực hiện tốt các 
phong trào thi đua

  Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 
tháng đầu năm

  Triển khai mô hình “thâm canh tổng hợp nhằm 
tăng năng suất, hiệu quả trong sản xuất lúa ở 
tỉnh Bắc Kạn”

  Xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì tổ chức hội thi 
“Nông dân chung tay xây dựng Nông thôn 
mới” và “Tiếng hát đồng quê”

 Cấp giấy chứng nhận tập huấn vệ sinh an toàn 
thực phẩm

 Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình văn hoá”

 Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh triển khai cho vay 
vốn có hiệu quả

 Gương sáng Hội viên nông dân vượt khó thoát 
nghèo và vươn lên làm giàu

     Hỏi - đáp về nghiệp vụ công tác Hội Nông dân 
Việt Nam

 Hội viên nông dân tâm huyết với việc phát 
triển Hợp tác xã

 Chăm sóc vườn cam quýt giai đoạn phát 
triển quả

  TRANG THƠ: 
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