
ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  HUYỆN ỦY NINH PHƯỚC 
                        *                                     Ninh Phước, ngày      tháng 10 năm 2022 

                Số      -CT/HU 

 

CHỈ THỊ 
Về việc lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở tiến tới 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Ninh Phước lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2023 – 2028 

----- 

 

 Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng, các cấp Hội Nông 

dân trong huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt chức năng đại diện 

cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, hội viên 

Hội Nông dân; quan tâm xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân vững mạnh; 

không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; phát 

động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nhất 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 chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo 

vệ môi trường; góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của huyện 

trong sạch, vững mạnh. 

 Tuy nhiên, nội dung, phương thức hoạt động, năng lực cán bộ Hội chưa đáp 

ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chất lượng, hiệu quả hoạt động công 

tác Hội và phong trào nông dân có nơi còn hạn chế; công tác vận động, tập hợp 

sinh hoạt chi, tổ hội và nội dung sinh hoạt chưa phong phú; công tác giám sát và 

phản biện xã hội tuy có nhiều cố gắng nhưng hiệu quả chưa cao; công tác Hội và 

phong trào nông dân ở một số cơ sở phát triển chưa đồng đều. Nhận thức, trách 

nhiệm của một số ít Cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền đối với công tác Hội và 

phong trào nông dân chưa đầy đủ, đúng mức. 

  Để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở 

tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 

theo tinh thần Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ 

quan liên quan và Hội Nông dân huyện tập trung thực hiện tốt các nội dung sau 

đây: 

 1. Nâng cao nhận thức của các Cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền về vị trí, 

vai trò của Hội Nông dân các cấp và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới; xác 

định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế 

nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông 

thôn hiện đại, nông dân văn minh”; gắn xây dựng giai cấp nông dân với quá trình 

phát triển nông nghiệp, công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn. Tổ chức thực hiện 

hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung 
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ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện tốt các chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo thuận lợi để 

nông dân chủ động tiếp cận thị trường, các nguồn lực, các chương trình hỗ trợ khởi 

nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; thực hiện chính 

sách đặc thù hỗ trợ nông dân nghèo, vùng khó khăn; nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần cho nông dân nông thôn. 

 2. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 81-KH/HU ngày 25/02/2022 của Ban 

Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Kế hoạch số 99-KH/TU, ngày 14/01/2022 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, 

đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa”; trong đó tập trung xây dựng chỉnh đốn, củng cố tổ chức 

Hội Nông dân các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ 

lãnh đạo chủ chốt; đổi mới mạnh mẽ toàn diện, đồng bộ, nội dung, phương thức và 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

vận động, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội; xây dựng giai cấp nông dân phát 

triển toàn diện, văn minh, có trách nhiệm xã hội; khơi dậy và phát huy lòng yêu 

nước, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tương thân, tương ái, ý chí, khát vọng 

vươn lên, xây dựng quê hương phồn vinh, hạnh phúc, quan tâm đào tạo, nâng cao 

trình độ kiến thức và năng lực tổ chức sản xuất cho nông dân; khuyến khích, hỗ trợ 

nông dân chuyển đổi số, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, sản 

phẩm nông nghiệp xanh, hữu cơ… thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang 

phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường. 

 3. Tập trung chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện và cơ sở chuẩn bị 

và tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2025: Báo cáo trình Đại hội cần đánh giá 

đúng thực trạng tình hình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua; khẳng định 

những kết quả đạt được, nêu rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là 

nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm; 

căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 

Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chức năng, nhiệm vụ của Hội để 

đề ra phương hướng, công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ tới bảo đảm 

phù hợp, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, có tính khả thi cao, góp phần nâng cao đời 

sống, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân. 

 4. Các Cấp ủy Đảng chỉ đạo chuẩn bị nhân sự đúng nguyên tắc, quy trình 

theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, bảo đảm tiêu chuẩn, 

điều kiện, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, tâm huyết với công tác 

Hội và phong trào nông dân; có số lượng, cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát 

triển. Quan tâm bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, người 

am hiểu nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cơ quan lãnh đạo Hội. Thực hiện 

tốt chính sách đối với cán bộ Hội không đủ thời gian tái cử. 

 5. Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Hội Nông dân cơ 

sở tổ chức Đại hội theo tinh thần đổi mới, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, đúng 
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quy trình, thời gian quy định và tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Chủ 

động triển khai công tác chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và công tác bảo đảm khác 

để tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân huyện lần XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Lãnh đạo Hội Nông dân cấp cơ sở phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong 

các cấp hội với nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thiết thực chào mừng Đại 

hội; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công 

tác Hội và phong trào nông dân. 

 Về thời gian tổ chức Đại hội 

 + Cấp cơ sở: tổ chức Đại hội xong trong quý I/2023. 

 + Cấp huyện: tổ chức Đại hội xong trong quý II/2023. 

Lưu ý: Trong trường hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến 

phức tạp, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện chủ động phối hợp với các cơ quan 

liên quan xây dựng kịch bản, phương án cụ thể để triển khai công tác tổ chức Đại 

hội đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình thực tế. 

 6. UBND huyện bố trí đảm bảo kinh phí; cơ sở vật chất và các chế độ liên 

quan khác theo quy định để Hội Nông dân các cấp tổ chức thành công Đại hội. 

 7. Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Hội Nông dân huyện chuẩn bị nhân 

sự cho Đại hội Hội Nông dân huyện, bảo đảm khách quan, dân chủ và đúng quy 

trình; báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến trước khi tổ chức Đại hội. 

 8. Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác thông tin, tuyên truyền 

trước, trong và sau Đại hội Hội Nông dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý nghĩa, 

tầm quan trọng của việc nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân và giai cấp 

Nông dân Việt Nam; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chia rẽ, 

phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh việc giới thiệu, biểu dương, 

nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác Hội và phong trào nông dân. 

 9. Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Hội Nông 

dân huyện giúp Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi việc thực 

hiện Chỉ thị này; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy. 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy,     
- Hội Nông dân tỉnh, 

- Thường trực Huyện ủy,    

- HĐND, UBND huyện,                      

- Các Ban Đảng huyện,    

- Hội Nông dân huyện, 

- Các Chi, Đảng bộ trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng Huyện uỷ. 

              

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuấn 
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